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� L’Europassió es va re-
presentar ahir a la tarda a
Esparreguera. Aquesta ac-
tuació va ser l’acte central
de la trobada que es fa en
aquest municipi, des de di-
jous passat i fins avui, en
què participen 18 compa-
nyies de diferents punts
d’Europa que tenen en co-
mú que posen en escena
els últims dies de la vida
de Crist. El president de la
Passió d’Esparreguera,
Manel Roca, explicava
que hi ha grups d’Àustria,
Itàlia i França, entre d’al-
tres indrets, i que cadascun
d’ells «fa la representació
d’una manera diferent».
Per això, hi afegia Roca,
«és molt important fer un
intercanvi cultural i saber
com es representa en altres
països la mateixa histò-
ria».

L’Europassió va ser in-
terpretada per nou compa-
nyies de diferents països
europeus. Els holandesos,
per exemple, van posar en
escena la resurrecció de
Llàtzer i el grup d’Osca va

interpretar Jesús i els Fari-
seus. L’entrada de Jesús a
Jerusalem va ser l’única
escena coral, amb la parti-
cipació dels actors dels di-
ferents grups teatrals.

Aquesta representació
especial de la Passió va du-
rar aproximadament dues

hores i es va interpretar en
diferents idiomes. El grup
d’Esparreguera va ser
l’encarregat de mantenir el
fil conductor de la història
i cobrir els possibles buits
entre la representació
d’una companyia i la se-
güent. L’orquestra d’Es-

parreguera va ser l’encar-
regada d’ambientar l’esce-
nari.

Roca assegurava que va
ser «una representació es-
pecial i única, en què es
van trobar persones amb
una manera de pensar i ac-
tuar diferent».

Un total de nou grups de diferents punts d’Europa van representar conjuntament la Passió de
Crist. L’actuació especial va durar dues hores i es va interpretar en diferents idiomes
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L’Europassió a Esparreguera

Un moment de la representació, ahir a la tarda. / GABRIEL MASSANA

� Protesta contra el
quart cinturó a Terrassa.
Una quinzena d’activistes
de la Campanya Contra el
Quart Cinturó (CCQC)
van improvisar ahir al matí
un hort en una de les zones
on ja han començat els
moviments de terres per
construir l’autovia, a prop
de la masia de can Cardús
de les Orioles. El col·lectiu
ha demanat a Foment i a
Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat que el
tram Abrera-Terrassa tor-
ni a sotmetre’s a informa-
ció ambiental perquè hi ha
terrenys inclosos en la xar-
xa Natura 2000. / EL PUNT

� Deu grups participen
en el VIII Concurs de
Castells de Sorra. En
l’edició d’aquest any del
concurs organitzat pels
Castellers de Barcelona,
va destacar la participació
dels representants del Ca-
sal Uruguaià, que van re-
bre el primer premi en la
categoria adulta per la
construcció, que van fer
durant les quatre hores que
va durar el concurs, d’un
enorme drac de Sant Jordi.
Pel que fa els més menuts,
el primer premi va ser per
l’enxaneta fet pel grup in-
fantil dels Castellers de
Barcelona. / QUIM PUIG




