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La Passió de Cervera queda
lluny de ser únicament un es-
pectacle tradicional i religiós.
També és una visió de l’es-
sència de les relacions huma-
nes, que no han canviat tant
com ens podríem pensar, des
dels temps de Crist. Malgrat
que la societat ha evolucio-
nat molt, aquests últims se-
gles, l’amor, l’amistat, la fide-
litat, la traïció, l’engany i la
corrupció sempre han estat
presents a les nostres vides.
I això és, precisament, el que
podem trobar a La Passió, un
espectacle únic, amb més de
500 anys d’història.
A finals del segle XV, a Cer-

vera ja era costum repre-
sentar elMisteri de la Pas-
sió. L’estimació popular per
aquestes obres ja era evident

des de mitjan d’aquest se-
gle, i això va quedar reflec-
tit amb el Concili de Trento
(1545-1563), que va prohibir
tot acte no litúrgic a l’inte-
rior dels temples i, malgrat
això, la representació va re-
sistir i es va traslladar a l’ex-

terior, a la plaça Sebolleria.
Amb l’arribada de la Guer-
ra Civil, les representacions
es van haver de parar, i no va
ser fins al 1939 que Cervera
va recuperar aquesta tradició
entranyable. Dos poetes lo-
cals van escriure un nou text,

més fidel als Evangelis i més
d’acord amb les noves tècni-
ques escenogràfiques: Cristo,
Misterio de Pasión. Aquesta
representació es va estrenar
la Quaresma del 1940 i és la
mateixa que es continua fent
75 anys després, i que podeu
anar a veure al Gran Teatre
La Passió de Cervera.
En una de les moltes crò-

niques que es van escriure a
l’edat mitjana sobre la repre-
sentació, es pot llegir: “Les
representacions de La Pas-
sió atreuen una innombrable
munió de gent de contrades
llunyanes i tots estaments”. I
precisament això mateix és el
que podem continuar afirmant
avui, ja que, cada any, el Gran
Teatre s’omple de gent de tot
arreu amb ganes de gaudir
d’un espectacle àgil i modern
que ofereix una visió especta-

cular i realista de les repre-
sentacions tradicionals de La
Passió de Cervera. I us pre-
guntareu: per què diem que és
un espectacle modern? Doncs
perquè si Crist, Misteri de Pas-
sió encara es manté viva és per
les petites modificacions al
text, la música i el vestuari, ai-
xí com altres millores, com la
inclusió dels efectes especials.
Aquest any, les més de 400

persones que escenifiquen
la vida i la mort de Jesucrist
són els veïns i les veïnes de
Cervera, dirigides pel reco-
negut actor i director Jordi
Purtí. Totes elles estan espe-
rant que aneu a admirar una
de les obres més espectacu-
lars en un dels teatres més
grans d’Europa!

Més informació:
www.lapassiodecervera.com
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‘LA PASSIÓ DE CERVERA’ NO ÉS NOMÉS UN ESPECTACLE TRADICIONAL I RELIGIÓS, ÉS UNA VISIÓ DE L’ESSÈNCIA DE LES RELACIONS

L’obra del passat, del present i del futur


