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Si necessiteu material gràfic, fer peticions d'entrevistes o voleu acreditar-vos per alguna de les 

representacions, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a comunicacio@lapassio.cat o 

bé als telèfons 678 41 67 94 / 647 03 68 77 / 93 778 10 09 

 

Olesa de Montserrat, abril del 2019 

 

La Passió d’Olesa prepara una representació especial pel 19 

d’abril, Divendres Sant, i recupera un quadre antic al tercer acte 
 

També es podran veure algunes escenes i vestuaris diferents de la resta de dies de la 

temporada i s’introduiran canvis en transicions 

 

El Divendres Sant, la representació de La Passió d’Olesa serà especial i diferent de la resta de la 

temporada. Es recuperaran per un sol dia petits detalls i escenes que fa temps que no es 

representen, i que només es podran veure el 19 d’abril. Entre elles, una escena entre Pilat i la seva 

esposa, Clàudia. Aquest any, però, el Divendres Sant també tindrà espai per a les novetats, i 

s’introduiran per primer cop alguns canvis en el tercer acte acte amb l’objectiu de consolidar-los la 

temporada vinent. 

 

La Passió del 19 d’abril tindrà un quadre més dels habituals. L’escena que es recupera enguany per 

un sol dia serà del tercer acte: Clàudia, esposa de Pilat, li recrimina que hagi condemnat Jesús a mort. 

Alhora, també prendran vida per una sola representació detalls que són en el record de molts 

espectadors, però que ara no formen part de l’espectacle, des de la túnica de Ponç Pilat, que serà 

diferent dels altres dies de la temporada, passant per l’escena de la Verònica i alguns canvis en el 

vestuari de Jesús, entre d’altres. Són petits detalls que en temporades anteriors han tingut bona 

acollida i que tornaran a pujar a l’escenari.  

 

Pel que fa a les novetats, es concentren en les transicions entre quadres del tercer acte. Aquest 

Divendres Sant es posaran en marxa alguns canvis per fer encara més àgil el pas entre escenes. 

La Setmana Santa olesana és rica en tradicions i amb aquests canvis exclusius per al Divendres Sant, 

La Passió d’Olesa vol potenciar aquest atractiu dels actes de Setmana Santa al municipi. 

 

481 anys d’història 

La Passió d’Olesa va aixecar el teló de la temporada 2019 el 3 de març apostant per la força de la 

música i dels efectes de llum en l’espectacle. Amb l’empenta de més 480 anys d’història i l’esforç de 

gairebé un miler de persones, La Passió d’Olesa es manté ferma com una de les tradicions culturals 

més importants de Catalunya. 

Pel que fa a les instal·lacions, el teatre ha estrenat enguany una zona especial al pati de butaques 

adaptada per a cadires de rodes. L’objectiu d’aquesta zona exclusiva per a les persones amb 

problemes de mobilitat és fer el màxim de còmoda l’assistència a les representacions.  


