
La temporada  de la Passió d’Olesa
arrencarà diumenge a / d’ del matí, i ho
farà deixant al descobert una de les princi-
pals novetats d’enguany: un pròleg total-
ment renovat i amb força sorpreses. L’enti-
tat olesana ha fet una aposta forta per les ses-
sions de tarda, i si la temporada passada en
va fer dues, que «van anar molt bé», en-
guany seran tres els dies que es podrà gau-
dir de l’espectacle fora de l’horari matinal.
Els responsables de l’entitat, a més, somien
en donar a conèixer la Passió d’Olesa arreu
d’Europa, convençuts de la qualitat de l’es-
pectacle que, des de fa gairebé cinc segles,
fa possible la gent d’Olesa.

Pep Satorra, president de La Passió d’O-
lesa, assegura que la «il·lusió» marca la nova
temporada i es mostra convençut que els es-
pectadors trobaran «un gran espectacle
de teatre, que estem segurs que recordaran
tota la vida». 

Raül Díaz, responsable de l’equip de di-
recció escènica i artística de la Passió d’O-
lesa, confessa que, de totes les novetats, les
del pròleg són les que li fan «més il·lusió».
L’espectacle olesà començarà recuperant la
figura dels profetes, i també es reprèn, en di-
recte i a cappella,el cant del Glòria. El qua-
dre del Baptisme queda integrat, aquest
, dins del pròleg, combinant l’acció amb
el retaule. El primer acte és el que concen-
tra enguany més novetats i, més enllà del re-
novat pròleg, es podrà gaudir d’una nova
versió del quadre de Joana de Cusa, intro-
duït l’any passat per donar més relleu a Ma-
ria Magdalena. L’escena s’ha allargat per
aprofundir en aquest personatge. El Con-
vit de Simó també tindrà novetats: les ba-
llarines que donen color al quadre estrenen
coreografia.

O. CASANOVAS | OLESA DE MONTSERRAT

Diumenge, a 1/4 d’11 del matí, el teló de la Passió d’Olesa deixarà al
descobert les sorpreses que durant mesos de treball s’han preparat per a
aquesta temporada. L’espectacle, a més, farà tres sessions de tarda

Una estrena amb il·lusió i força novetats

«La Passió és com un formi-
guer. Entre tots suma un»

Un formiguer, de fet, on, «amb l’ex-
periència acumulada, tothom hi aporta aquella petita cosa».
Raül Díaz assumeix enguany per primera vegada el repte de
posar-se al capdavant de l’equip de direcció escènica i artística
de l’espectacle, tot i que la seva participació en aquest àm-
bit de la Passió d’Olesa ve de lluny. Aquesta temporada, Díaz
lidera l’equip creat el 2005 per dur les regnes del drama sa-
cre olesà, que els anys anteriors havia tingut Xavier Povill
de cap visible. Pilar Puimedon i Dolors Martínez completen,
amb Díaz i Povill, l’equip de direcció escènica i artística. Díaz,
que treballa a la televisió, considera que cada temporada cal
fer canvis, «fins i tot per estimular els col·laboradors».

RAÜL DÍAZ
DIRECTOR DE 

LA PASSIÓ D’OLESA

El teló descobreix
un pròleg diferent
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d’Entrada

ARXIU/RUBEN. S. POVEDA/MARTA PICH
L’ESPECTACLE

�Dia i hora: sessió matinal, d’1/4 d’11 a les 2 del migdia.
1, 8, 22 i 29 de març; 10 i 19 d’abril, 1 i 3 de maig. Sessió
de tarda, de 2/4 de 6 a 1/4 de 10 del vespre. 14 de març, 4
i 25 d’abril. Teatre de La Passió. �Entrades: 22 euros. Es
poden adquirir a La Passió (93 778 10 09), al Tel-Entrada
(902 10 12 12) i Promentrada –grups– (93 309 70 04).

LA PASSIÓ D’OLESA

La Passió d’Esparreguera  té po-
ques novetats respecte a l’edició anterior pel
que fa a canvis en el repartiment d’actors i
en l’escenografia. Tot i això, els responsables
de l’espectacle consideren que es notaran
diferències importants que donaran més
qualitat a la representació i que tenen a veu-
re amb la preparació de la Passió per part
d’actors, músics i equip tècnic. Això s’ha
aconseguit gràcies a un sistema d’assajos re-
novat i amb més intensitat que busca la
«professionalització» de totes les persones
que treballen a la Passió i que ho fan de for-
ma voluntària.

Aquest objectiu ja s’ha de veure a la
primera representació, que es farà diu-
menge. Anteriorment, l’estrena servia tam-
bé per corregir alguns errors i es convertia
així en un banc de proves per a la resta de
cites. Però ara, la directora de la Passió, Vic-
ky Martínez, vol que «la primera represen-
tació sigui tan bona com la resta». Per la seva
banda, el president de La Passió, Manel
Roca, assegura que enguany s’ha «millorat
la interpretació i la coordinació entre la mú-
sica i el text». Justament, la música es man-
té com un dels grans trets característics de
l’obra. Una trentena de músics interpreta en
directe al mateix teatre les peces compos-
tes pel músic Josep Borràs l’any .

Aquest  és un any especial a la Pas-
sió d’Esparreguera perquè es compleixen
els  anys de la inauguració de l’actual tea-
tre. En aquest temps hi ha hagut diversos
canvis, s’ha mantingut sempre el text del
poeta local Ramon Torruellla, que s’utilit-
za des del , i s’ha intentat adaptar-se als
canvis que viu la societat. En aquest sentit,
Manel Roca destaca que «La Passió és una
obra viva i es va modificant».

JOSE SÁNCHEZ | ESPARREGUERA

«La Passió ha de combinar el 
caràcter litúrgic i el dramàtic»
Vicky Martínez arriba a la tercera

temporada com a directora de la Passió, tot i que els dos anys
anteriors ja va ser a l’equip directiu de Joan Castells. Des d’a-
questa primera etapa, Martínez ha estat treballant per mar-
car una línia molt definida en la progressió de l’espectacle. D’u-
na banda, ha volgut canviar el sistema de treball per fer més
assajos i reunions entre les diverses parts de l’equip. «La Pas-
sió es fa de forma desinteressada i no sempre s’hi pot dedi-
car el temps que un vol», diu la directora, cosa que ha inten-
tat canviar enguany. D’altra banda, estan introduint canvis en
el ritme de l’espectacle «per fer-lo més àgil», combinant el ca-
ràcter litúrgic i el dramàtic o d’acció.

VICKY MARTÍNEZ
DIRECTORA DE 

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

La Passió neix del treball desinteressat de prop d’un miler de voluntaris, però
des de la direcció s’han volgut polir alguns aspectes a través d’un sistema de
treball més intens per donar la mateixa qualitat a totes les representacions

Enguany s’ha dedicat més temps a l’obra

Un espectacle més
professionalitzat

Passió d’Esparreguera

ARXIU/JOAN ESPINACH
L’ESPECTACLE

�Dia i hora: 1, 8, 15, 22 i 29 de març; 4, 10,  19 i 26
d’abril; i 1 de maig de 10.15 a 12.30 i de 15.30 a 18 hores.
Dissabte 4 d’abril, l’horari serà de 18 a 20.15 i de 21.15 a
23.45 hores. Al Teatre de La Passió �Entrades: 26 euros.
Es poden adquirir a través de Servicaixa, per telèfon al
93 777 15 87 i a les taquilles del teatre de 17 a 20 hores

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA


