
ón operaris, torners, 
conductors, traducto-
res, estudiants i jubi-
lats, però també repar-
tidors, odontòlogues, 

mestres de primària, psicòlegs, in-
formàtics i cuiners. Ara bé, durant 
uns mesos de l’any, tots ells pugen 
a l’escenari per convertir-se, com 
per obra d’un miracle de la Setma-
na Santa, en Maria Magdalena, els 
apòstols Jaume, Andreu, Mateu i 
Pere, en doctors de la sinagoga, en 
Caifàs, Anàs, Herodes i Pilat, en la 
mateixa Verge Maria i Jesucrist. 

Rescatats de la tradició catòli-
ca, els personatges de les Santes 
Escriptures cobren vida de bell 
nou durant aquestes setmanes al 
Teatre de la Passió d’Olesa de 
Montserrat, un edifici inaugurat 

l’any 1987 expressament per re-
presentar-hi aquesta obra sobre la 
vida, la mort i la resurecció de Crist 
(l’antic teatre on abans s’hi feia va 
cremar-se l’any 1983). 

Enguany, la temporada de la 
Passió d’Olesa va començar el 5 de 
març i s’allargarà fins a l’1 de maig. 
Aquest any hi haurà nou funcions 
(o nou “festes”, tal com li agrada 
dir al director de l’obra, l’Ignasi 
Campmany). Aquest dissabte pas-
sat va celebrar-se, doncs, la cin-
quena d’aquestes “festes”.  

Falta una mica més d’una hora 
perquè l’espectacle comenci i a al-
guns edificis del carrer d’Anselm 
Clavé, on s’alça el teatre, es poden 
veure banderes granatoses penja-
des dels balcons amb una frase es-
crita: “Temps de Passió”. 

Aquestes mateixes banderes 
poden observar-se, de fet, repar-
tides ara aquí, ara allà, per tot Ole-

sa. I és que aquesta recreació tea-
tral, que data de l’any 1538, s’ha 
mantingut en el temps a la pobla-
ció veïna gràcies a l’entusiasme 
col·lectiu i desinteressat de gene-
racions i generacions d’olesans. 

La vicepresidenta del consell di-
rectiu de la Passió, la Montse Font, 
seu en una taula del Cafè del Tea-
tre amb la responsable de vestua-
ri de l’espectacle, l’Eulàlia Casano-
vas. Unes taules més enllà hi ha la 
Isabel Cuesta, de 58 anys, que par-
ticiparà a la funció d’aquesta tar-
da. “Interpreto una mestressa a 
l’escena de les noces de Canà i 
també hi actuo de poble (és a dir, 
de figurant)”, diu. 

Potser per a qui ve de fora cos-
ta d’entendre què representa la 

●
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Passió per a un olesà. La Isabel ens 
ho tracta de transmetre: “La Pas-
sió significa molt per a nosaltres. 
És tot un sentiment. En un gran 
nombre de famílies d’Olesa, sor-
tir-hi és una tradició que passa de 
pares a fills i de fills a néts. Els 
meus fills, per exemple, ja hi col·la-
boren, i tinc una néta que també 
la hi començo a portar”.  

Aquest projecte col·lectiu, sig-
ne d’identitat d’Olesa, que és la 
Passió involucra centenars de per-
sones cada any. No tan sols actors 
i figurants, sinó també maquilla-
dores, tramoistes, ajudants de ves-
tuari, acomodadors del públic, 
tècnics de so i de llum, taquillers, 
regidors d’escena... Tots ells (la im-
mensa majoria són olesans de nai-
xement o adopció) fan possible la 
Passió invertint-hi moltes hores 
d’assaigs i preparatius. I sense co-
brar. D’una manera altruista. 

En una de les taules exteriors 
del Cafè del Teatre segueixen pas-
sant l’estona, esperant l’hora de 
l’obra, la vicepresidenta de la Pas-
sió, Montse Font, i la cap de ves-
tuari, la Isabel Casanovas. “Aquest 
any tenim uns mil col·laboradors. 
No tots ells prenen part a cada 
funció, però comptar amb tants 
col·laboradors ens permet que, si 
un dia no en ve un, en pugui venir 
un altre”, comenta Font. 

Minut a minut, s’acosten ja dos 
quarts de sis, el moment en què 
ha de començar la “festa”. La cap 
de vestuari, la Isabel Casanovas, ja 
ha deixat la taula en què prenia 
una beguda per entrar al teatre i 
baixar a la zona on es guarden més 
d’un miler de vestits d’època. 

 “Quan acaba la temporada ja 
ens posem a preparar el vestuari 
de la Passió vinent. La roba es con-
serva d’un any per l’altre, però al-
guna peça també la renovem, en 
funció de les mides dels actors o 
del que vol el director”, apunta.  

Entre homes i dones de totes 
les edats que demanen i s’enduen 
el vestuari que els pertoca apareix, 
alt, d’ulls blaus, morè, prim i amb 

cabell curt, Jesús de Natzaret. Avui, 
el paper protagonista de l’obra re-
cau en el Pep Vilà (hi ha més d’un 
actor que interpreta Jesús). En Pep 
és un olesà de 40 anys que treba-
lla de tècnic a la Comunitat Mine-
ra Olesana (la companyia de sub-
ministrament d’aigua del munici-
pi). “He sortit a la Passió des que 
tenia 5 anyets. Abans feia de Judes 
i ara, de Jesús”, diu. Per a ell, assu-
mir el paper cabdal del muntatge 
és “un compromís i una responsa-
bilitat, però alhora comporta mol-
ta recompensa”. 

Ara ja sí que ha arribat l’hora. El 
públic omple una mica més de 
mitja sala d’un teatre que té una 
capacitat per a uns 1.500 especta-
dors. “Costa que la gent s’animi a 
venir perquè relaciona l’obra amb 
la religió, i ja sabem que la religió 
va de baixa a la societat. Però el 
que nosaltres fem és un especta-
cle en si mateix”, sosté la Montse 
Font, vicepresidenta de la Passió. 

El públic, més gran que jove, ha 
vingut de Sant Cugat, de Barcelo-
na, de Sant Feliu de Llobregat... 
Aquest últim cas és el de l’Alícia 
Fabrés, que és de Sant Feliu i tre-
balla a Olesa, i a qui han dit que la 
Passió s’ha de veure almenys una 
vegada a la vida. 

L’acomodador, en Lluís Serra, 
explica que de nen sortia en el 
quadre de les coques, una entra-
nyable escena protagonitzada per 
infants. I que la seva dona surt al 
passatge de l’entrada triomfal a Je-
rusalem, que és un dels més es-
pectaculars. Jesús entra a la Ciutat 
Santa en burro, mentre desenes de 
persones (729, dalt de l’escenari, 
n’és el rècord) baten a l’aire fulles 
de palma en mostra de joia. 

Es fa fosc a la platea. Aviat apa-
reixerà un àngel que amb veu de 
nena cantarà “Glòria a Déu a dalt 
del Cel”. Abans, però, una grava-
ció recorda als espectadors que 
l’obra que es disposen a veure és 
el fruit de “la il·lusió i l’entusiasme 
amb què un poble ofereix avui 500 
anys d’esforç col·lectiu”. //
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La meva dona va portar les nostres 
filles a la Passió quan tenien me-
sos d’edat, com resulta habitual 
entre els col·laboradors de l’obra. 
La meva germana també és col·la-
boradora habitual de la Passió i ha 
fet el mateix procés amb els seus 
fills, i amb en Jan, el seu primer 
nét. Aquest any també hi han sor-
tit els seus nous quatre néts. 

Generació rere generació, la Pas-
sió continua. 
Sí, i el que de vegades també pas-
sa és que hi ha nens que han sor-
tit a l’espectacle. Llavors ho dei-
xen d’una forma temporal per fer 
altres activitats, però de ben segur 
que després troben el dia de tor-
nar a ser col·laboradors actius de 
la Passió, on cap tothom, des de 
nadons fins a ancians. 

Quin personatge interpreta ara? 
Enguany m’estreno com a sant Pe-
re. Fins ara havia anat fent el que 
calia, des de nen al quadre de les 
coques fins a l’àngel de l’hort, ser-
vent a les noces de Canà, de diver-
sos fariseus, de sant Joan, Abdaró 
o Caifàs. 

Fins a quin punt la Passió l’ha fet 
estimar el teatre? 
Te’l fa estimar, ja sigui com a es-
pectador o com a actor amateur. 
A més de la Passió han sortit un 
nombre important d’actors pro-
fessionals. //

Per a vostè, què representa per-
tànyer a la Passió? 
És formar part d’una tradició i del 
fet diferencial d’un poble, Olesa, 
que d’una forma desinteressada 
s’esforça per tirar endavant un lle-
gat dels seus avantpassats per tal 
de preservar-lo i així lliurar-lo als 
seus successors. 

Quants anys tenia quan va co-
mençar a intervenir-hi? 
Enguany em concedeixen el diplo-
ma d’haver participat com a col·la-
borador de la Passió d’una mane-
ra continuada durant cinquanta 
anys. Per tant, vaig començar-hi 
quan en tenia 5. 

Llavors, la seva família ja hi esta-
va involucrada? 
El meu avi ja hi col·laborava abans 
de la Guerra Civil. El meu pare, des 
d’abans que jo nasqués. I va sor-
tir-hi fins al final de la seva vida. 

part de l’obra des de feia molts 
anys. Així que em va costar po-
quíssim afegir-m’hi. 

Recorda què va sentir la primera 
vegada que va sortir en aquest es-
cenari? 
Sí, llavors jo no feia cap paper, sinó 
de “mòmia” (un personatge anò-
nim i col·lectiu que apareix al prin-
cipi i al final de la història) i tam-
bé de poble. Recordo que quan 
vaig escoltar les primeres notes 
musicals de la Passió vaig saber 
que això m’ho estimaria molt. Va 
ser com una mena d’amor instan-
tani. I així ha estat. M’ho estimo 
fins i tot més del que em pensava. 

Quants anys deu fer, ara, que hi 
col·labora? 
Doncs des del 1988, i sense fallar 
ni un sol any. Ara ja en porto deu 
fent de Verge Maria, i aquest serà 
l’últim. Ha estat un privilegi, un 
honor i un orgull que hagin pen-
sat en mi per a un dels papers més 
importants de la Passió. 

Encara es posa nerviosa quan és 
el seu torn a escena? 
Sempre me n’hi poso una mica. 
Precisament, l’altre dia pensava 
que encara avui utilitzo tècniques 
de relaxació abans de sortir a l’es-
cenari que em va ensenyar el meu 
primer professor de teatre a Ter-
rassa. Però tenir un punt de ten-
sió abans d’actuar ja és bo. //

 

 

A l’obra, sabedor ja del seu marti-
ri, Jesús diu a la Verge Maria: “Pri-
mer, però, la passió; després de la 
nit, l’albada; espero, mare estima-
da, la vostra benedicció”. I ella li 
respon: “Déu et vulgui beneir com 
jo et beneeixo ara”. Els dos s’abra-
cen en un moment ple d’emoció. 
La Verge Maria de la Passió d’Ole-
sa és l’egarenca Núria Riera. 

No sabíem que existia una Mare 
de Déu de Terrassa. 
(Riu.) En sóc filla, de Terrassa. Sóc 
de prop del parc de Vallparadís, de 
darrera de la Clínica del Remei. 
Però des de fa 28 anys visc a Ole-
sa, des que em vaig casar amb el 
meu marit, que és olesà. 

I des de quan surt a la Passió? 
Ja des d’abans de venir a viure a 
Olesa. A mi, el món del teatre sem-
pre m’havia agradat molt i la famí-
lia del meu marit havia format 
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