
Benvolgut col·laborador/ benvolguda col·laboradora, 

 

L’equip de direcció de La Passió d’Olesa de Montserrat treballa des del mes de setembre 

en les novetats de l’espectacle per a la temporada 2019. 

Els assajos començaran passades les festes de Nadal. El dia 7 de gener es farà una petita 

presentació per a tothom abans de l’assaig. 

Mantindrem el mateix format que la temporada passada: dilluns, dimecres i divendres. El 

diumenge al matí seguirà reservat per al quadre de les coques. 

Donat el bon funcionament dels Blocs de la temporada passada, els dilluns tornarem a 

apostar pels Blocs. Així com l’any passat vam posar èmfasi en la part d’escenografia i 

transicions, aquesta temporada hem decidit apostar per l’apartat tècnic tant de llum 

com de so. 

És molt important pel funcionament de l’espectacle conèixer la música i les llums que 

potencien la interpretació. Però per tal que els blocs siguin efectius, us necessitem a tots. 

L’escenografia és essencial per poder revisar i millorar el joc de llums de l’espectacle. 

També hi haurà canvis en els assajos de segon repartiment i la logística que hi utilitzarem. 

Treballarem sobre mapes d’accions, on podrem definir i assignar millor les accions a fer en 

cada escena. Aquest mapa serà el mateix model que utilitzarem amb els romans. 

Prestarem en aquesta temporada més atenció a les accions i posicions dels soldats 

romans i dels soldats jueus. 

El dia 2 de desembre a les 11 hores es realitzarà un càsting obert tant d’homes com de 

dones per a qui vulgui donar-se a conèixer. El càsting de nens/nenes (de 4 a 10 anys) serà 

diumenge 16 de desembre a les 11 hores. 

La temporada començarà el dia 3 de març. Abans, l’últim diumenge de febrer es farà 

l’assaig general de l’espectacle sencer. 

 

Amb ganes de veure’ns tots ben aviat, 

 

Equip de direcció. 
 

BLOCS D’ASSAIG_________________________________________________________________

BLOC 1 

- El Precursor i l'Anyell  

  (Pròleg - Baptista) 

- Les Noces de Canà 

- Jesús refusat a Natzaret (Sinagoga) 

- Elecció dels apòstols i Sermó de la 

muntanya 

- Desig de Judes i Jesús convidat per 

Simó 

 

BLOC 2 

- La Pecadora innominada (Convit de 

Simó) 

- Jesús davant de Betània 

- Resurrecció de Llàtzer 

- Jesús i els nois (quadre de les coques) 

- Entrada triomfal a Jerusalem 

 

BLOC 3 

- Controvèrsia amb els fariseus i 

saduceus (Mercaders del Temple) 

- Enllaç entre el Temple i la venda de 

Judes 

- Judes ven el seu Mestre 

- Comiat de Jesús i Maria 

- El Sant Sopar 

 

BLOC 4 

- Borrascosa sessió del Sanedrí 

- Jesús és pres a Getsemaní (L'Hort) 

- Jesús davant d'Anàs 

- Procés religiós de Jesús i negacions de 

Pere (Escena partida) 

- Judes llança monedes 

- Desesper de Judes 

 

BLOC 5 

- Procés civil davant de Pilat  

(1r Pilat) 

- Jesús davant d'Herodes 

- D'Herodes a Pilat (2n Pilat) 

- La flagel·lació 

- Jesús condemnat a mort (3r Pilat) 

- El carrer de l'amargura 

 

BLOC 6 

- La Crucifixió 

- Davallament i enterrament 

- Resurrecció de Jesús 

- Magdalena, Joan i Pere 

- L'ascensió de Jesús 


