
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  PASSIONS

La Passió de Cervera
Març: 22 i 29 - Abril: 4, 10, 19 i 25
www.lapassiodecervera.com
info@lapassiodecervera.com
Tel. 608 78 10 12

La Passió d'Esparreguera
Març: 8, 15 i 29 - Abril: 4, 10, 19 i 25 - Maig: 1 i 3
www.lapassio.net
espectacle@lapassio.net
Tel. 93 777 15 87 – 693 725 264

La Passió de La Cava
Abril: 4 i 5 - Acte del Davallament de la Creu 10 d’abril
passiolacava@gmail.com
Tel. 606 52 50 49

La Passió de Llinars del Valles. Veniu a mi
Març: 28 i 29 - Abril: 4 i 5
www.teatreauditorillinars.cat
lapassiodellinars@tilltall-teatre.cat
llinars@tilltall-teatre.cat
Tel. 93 841 38 42 - 93 841 27 50

La Passió de Mataró
3 d'abril a les 22:00 h. - 4 d'abril a les 21:30 h.
Hort del Rector de Santa Maria
armatsdemataro@gmail.com
Tel. 654 38 50 87

La Passió d'Olesa
Març: 15 i 29 al matí; 21 a la tarda.
Abril: 10, 19 i 26 al matí; 4 a la tarda.
Maig: 1 al matí.
Horari matí: de 10.15 a 14h.
Horari tarda: de 17.30 a 21.15h.
www.lapassio.cat
info@lapassio.cat
Tel. 93 778 10 09

La Passió d'Ulldecona
29 de març i 5 d'abril en Catalá
19 i 26 d'abril en castella
www.passioulldecona.org
passioulldecona@passioulldecona.org
Tel. 977 720 117 – 638 496 009

La Passió de Vila Sacra
5 i 13 d'abril
passio.joves.vilasacra@gmail.com
Tel. 689 70 89 84

La Passió de Vilalba dels Arcs
9 i 11 d'abril
www.lapassiodevilalba.com
lapassiodevilalba@gmail.com
Tel. 977 43 80 02

La Passió de Vilassar de Mar
Divendres 10 d'abril
www.patronatparroquialvdm.com
lapassiovdm@patronatparroquialvdm.com
Tel. 616 88 55 00



LA PASSIO DE CERVERA
La Passió de Cervera neix l'any 
1477, es converteix així en la 
representació de La Passió més 
antiga de tot Europa. L'any 2020 es 
pot veure aquesta tradició plena-
ment consolidada, que ofereix a 
l'espectador una obra teatral de 
qualitat, amb un ritme trepidant, 
que de ben segur el transportarà a l'època de Jesús per tal que 
pugui reviure sentiments i vivències úniques.

LA PASSIO D'ESPARREGUERA
                                              

La Passió d’Esparreguera és fruit 
de la unió d’una tradició popular 
centenària i la modernitat d’una 
espectacular posada en escena. 
Desenes d’actors, un text èpic i 
emotiu, música en directe (que 
ha estat interpretada al Vaticà) i 

més de trenta escenes de la vida de Jesús conformen un espec-
tacle excepcional premiat amb la Creu de Sant Jordi. I tot repre-
sentat en el marc incomparable d’un gran teatre amb aparca-
ment propi i fàcil accés per als espectadors. La Passió és també 
implicació social i ha col·laborat en projectes de la Marató i Mans 
Unides fusionant els valors de la cultura, l’art i la solidaritat.

LA PASSIO DE LA CAVA
Representada des de meitat del 
segle passat, La Passió de La 
Cava posa en escena els 
darrers dies de la vida de Crist, 
des de l’entrada a Jerusalem el 
diumenge de Rams fins a la 
mort i resurrecció. Prop d’un 
centenar d’artistes amateurs 
donen vida al text de La Divina 
Tragedia, adaptat al català col·loquial, al saló parroquial Sant 
Miquel de Deltebre.

LA PASSIO DE LLINARS DEL VALLES
Veniu a mi és el 
títol d’aquesta 
obra de teatre que 
escenifica la vida 
pública i la Passió 
i mort de Jesús, 
un drama univer-

a l’Arxiu Parroquial, juntament a d’altres documents trobats a 
l’Arxiu Històric Diocesà. Encara que no se sap quan van durar 
aquestes representacions, si més no ressusciten el segle XX, 
l’any 1955,  i L’acte del davallament de la creu passa posterior-
ment a ser part integrant de la nostra Passió. La força de les 
representacions radica, a més d’en l’escenografia, en l’ímpetu, 
vigor i esforç de la seua interpretació.

LA PASSIO DE VILA-SACRA
Una Passió molt digna que et 
transporta durant una hora i 
mitja dos mil·lennis enrere, on 
tot va canviar. Des del 2013 es 
representa La Passió i mort de 
Jesús, una de les obres més 
tradicionals de la Setmana 
Santa. Combina la representa-
ció teatral de l’evangeli de Lluc per part de 30 actors, amb els 
cants corals de 20 cantaires, juntament amb efectes d’imatge 
i so, tot envoltat per les pedres sagrades de l’església del 
segle XII de Vila-sacra. 

LA PASSIO DE VILALBA DELS ARCS
Aquest 2020 La Passió de 
Vilalba dels Arcs celebra la 
seva 25a edició. Una represen-
tació actual, feminista i d'accés 
lliure amb dues versions ben 
diferents, una nocturna i intimis-
ta, il·luminada amb foc natural; i 
una l'altra a plena llum del dia, 

on ressalten els alegres colors del vestuari i el so de les gralles 
i tambors que ressonen pels antics carrers del centre històric 
de la població. Durant la Setmana Santa podreu degustar els 
productes típics del territori i participar dels actes d'obertura de 
les àmfores de l'Oli i el Vi de la Passió.

LA PASSIO DE VILASSAR DE MAR
 
La passió, mort i resurrecció de 
Crist en un conjunt d’escenes 
plàstiques narrades amb l’adap-
tació de textos del llibre 
Pregàries, de Michel Quoist 
que, amb efectes de música i 
llum, fan una representació 
escènica molt especial que no 
deixa indiferent. La Passió de Vilassar de Mar Crist ha mort 
per nosaltres es representa des de l’any 1994.

sal que, al contrari del que es podria pensar, molta gent d’avui 
desconeix. Aquesta Passió vol presentar a l’espectador del 
S.XXI el missatge de Jesús, les seves paraules de pau, d’amor i 
de justícia que, en els temps convulsos que vivim, continuen 
essent tan vigents i tan necessàries ara com fa dos mil anys. 
Sentiment, austeritat i innovació són els signes d’identitat 
d’aquesta Passió que posa en escena el grup vallesà Till-Tall.

LA PASSIO DE MATARO

La Passió d'Armats de 
Mataró Últims dies de 
Jesús es porta a terme 
des del 1983 i recull la 
tradició perduda de les 
antigues representa-
cions fetes a la nostra 
ciutat. Les primeres representacions varen ser a diferents indrets a 
l'aire lliure, per passar després a dins de la Basílica de Sta. Maria i 
d’allí a diferents teatres de la ciutat, per acabar un altre cop en un 
indret privilegiat com és el Pati del Rector de la nostra estimada 
Basílica de Sta. Maria, on les representacions de les diferents 
escenes es fan amb el públic barrejant-se amb els actors i actrius i 
il·luminant tot l'entorn (muralla, arbres i basílica), cosa que convida 
l’espectador a sentir-se protagonista junt amb els personatges,  ja 
que tots ocupen  el mateix espai escènic.

LA PASSIO D'OLESA DE MONTSERRAT
La Passió d'Olesa 
de Montserrat és 
més que una gran 
r e p r e s e n t a c i ó 
teatral: és la força 
de tot un poble que 
porta cada tempo-

rada a l'escenari l'herència de gairebé 500 anys d'història. La 
Passió d'Olesa és l'anònim resultat de milers d'esforços amb 
noms i cognoms, que basteixen un espectacle modern, amb 
centenars d'actors i actrius i en un dels escenaris més grans 
d'Europa. Una representació que et deixarà bocabadat. Estem 
segurs que si vens, hi tornaràs.

LA PASSIO D'ULLDECONA
L’origen de La Passió d’Ulldecona 
es pot remuntar a abans del segle 
XVI, ja que en aquell moment ja es 
representava. Així ho testifica un 
fragment manuscrit del davalla-
ment de la creu, amb el títol Acte 
del davallament de la creu, trobat 


