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FEDERACIÓ  CATALANA  DE  PASSIONS

La Passió és Cultura Popular Tradicional Catalana i una de 
les tradicions teatrals més antigues de tot Europa.
Una tradició reconeguda com a patrimoni cultural del nostre 
país. 
La Federació Catalana de Passions es constitueix l’any 
2015 amb la voluntat essencial de fer possible el manteni-
ment d’aquesta tradició cultural i popular catalana, que ja 
forma part de la història de Catalunya, amb les representa-
cions de la Passió documentades ja en el segle XV.
Cal assenyalar també la gran tasca que fem les diferents 
Passions en l’educació en valors tan importants en la socie-
tat en que ens ha tocat viure, en el que calen entitats que 
facin d’elements integradors i d’educació global.

Carrer del Mar, 21 2n
43550 Ulldecona
Tel. 655 481 009

fedcatpassions@gmail.com
www.fcpassions.cat



LA PASSIÓ DE CASTELLVELL DEL CAMP

La Teatr’Era de Castellvell del Camp (Baix Camp) és una formació teatral 
nascuda de l’associació l’ERA de la Gent Gran d’aquesta població. 
Després de portar per diferents escenaris El Florido Pensil i La Jaula de las 
Locas (Versió en català feta per en Jordi Mateu) hem volgut fer una Passió 
com a muntatge de temporada. 
Un muntatge de petit format amb només vuit actors. Un muntatge de teatre 
de proximitat. Un espectacle més íntim, que barreja un text clàssic amb 
una escenografia moderna. Una Passió en petit format  per qualsevol 
espai.
Aquesta Passió és una adaptació intercalant fragments, només en vers, de 
tres grans Passions de casa nostra amb la intenció de posar en valor el 
gran patrimoni cultural que tenim i homenatjar-les en un sol espectacle. 
Els fragments extrets pertanyen a La Passió d’Ulldecona (versió de Jaume 
Vidal i Alcover) La Passió d’Esparreguera i La Passió d’Olesa.
Representacions:
19 de febrer Esparraguera (petit tastet a Fira Passió) • 6 de març Sarral • 12 i 13 
de març Castellvell • 20 de març Almoster • 27 de març Valls • 3 d’abril Orfeó 
Reusenc • 10 d’abril Sala Sta. Llúcia de Reus • 17 d’abril L’Aleixar

Contacte i informació: 
La Teatr’Era
C/ Pompeu Fabra, 1 - 43392 Castellvell del Camp (Tarragona)
Telèfon: 696 124 356
josefina.monne@gmail.com La Teatr’Era

teatr_era2015



LA PASSIÓ DE CERVERA

La Passió de Cervera neix l’any 1477, convertint-se així en la representa-
ció més antiga de tot Europa. L’any 2022 es pot veure una tradició plena-
ment consolidada, que ofereix a l’espectador una obra teatral de qualitat, 
amb un ritme trepidant, gràcies als tres escenaris dels que disposa el Gran 
Teatre de la Passió de Cervera, que permeten que l’acció no s’aturi en cap 
moment. Un gran espectacle, que de ben segur et transportarà a l’època 
de Jesús per tal de viure sentiments i vivències úniques.

Representacions:
Març Diumenge 27
Abril Diumenge 3 • Dissabte 9 • Divendres 15 • Diumenge 24 • Dissabte 30

Contacte i informació:
Passeig Jaume Balmes, 2-4
25200 Cervera (Lleida)
Telèfon: 608 781 012
info@lapassiodecervera.com
www.lapassiodecervera.com



LA PASSIÓ DE CONSTANTÍ

Pel casc antic del poble  representem diferents escenes de la Passió de 
Jesucrist. On actors i públic comparteixen espai.
La representació comença al carrer Major on el públic espera amb l’Entra-
da de Jesús a Jerusalem a llom d’un ruc. Al final del carrer, els apòstols i 
Jesús pugen per les escales de l’església fins arribar a la plaça del Castell 
on s’hi representa el Sant Sopar. D’allí, anem fins a un petit parc al costat 
de la plaça on hi ha un majestuós arbre per representar El jardí de Getse-
maní. Ens trobem amunt del carrer de la Raval de Sant Cristòfol. Amb 
Jesús ja encadenat, baixem fins arribar a les escales del Morrot on 
Herodes rep  a Jesús. Tot seguit, tornem al carrer Major per representar 
Jesús davant Pilat. En aquest punt, comença el Camí del Calvari fins 
arribar a l’antiga Pista d’Estiu per representar la Crucifixió seguida de la 
Resurrecció. La imatge de Jesús mort a la creu, la cançó que María 
Magdalena li canta a Jesús, es molt especial, i sobretot, molt real i ens 
dona un final molt emotiu.

Contacte i informació:
Les Forques Teatre “Associació d’Amics del Teatre de Constantí”
lesforquesteatre@gmail.com

Les Forques Teatre
“Associació d’Amics del Teatre de Constantí”

lesforquesteatre



LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

La Passió d’Esparreguera, un espectacle centenari que es reinventa. 
Tecnologia d’avantguarda per posar en escena una història  universal com 
mai s’havia fet.
Aquest any tornen les representacions de la Passió en format matí i tarda, 
juntament amb l’estrena d’una nova versió de 2,15 h de durada.  
El principal signe d’identitat de la Passió -i que la fa singular- és, sens 
dubte, la música de la seva banda sonora. Composta especialment per al 
nostre espectacle, es representa en viu a cada jornada per una orquestra 
i una coral en directe, amb la presència d’un orgue de 700 tubs.
Una experiència cultural, artística i festiva de primer ordre, i d’una magni-
tud i espectacularitat úniques a Europa.
Vine a descobrir-les!

Reserves i venda de localitats
Les 24h a www. lapassio.net
Per telèfon al 93 777 15 87 i a les taquilles del teatre.
Per més informació: espectacle@lapassio.net
Telèfon al 693 725 264

Representacions:
Març Dissabtes 5 a les 19 h • Dissabtes 12 a les 19 h • Diumenge 27 a les 10:30 h 
Abril Diumenges 3 a les 10.30 h • Diumenges 10 a les 10.30 h • Divendres 15 a les 
10.30 h • Diumenge 24 a les 10.30 h • Dissabte 30 a les 19 h
*Representacions en nou format, durada 2 h i 15 min.

Creu de Sant Jordi



LA PASSIÓ DE LA CAVA

Des de Deltebre, comarca del Baix Ebre i al mateix cor del Delta de l’Ebre, 
La Passió de La Cava representa la vida i passió de Jesucrist, el Nostre 
Senyor.
Des de la seva primera representació, l’any 1956, fins a l’època actual, 
diverses generacions d'actors amateurs hi han format part de la nostra 
gran història.
La nostra Passió, basada amb l’obra "La Divina Tragèdia" i traduïda al 
català, es compon d'un total de 16 quadres representats en dos actes.
Les representacions de l’obra tenen lloc a l’històric Saló Parroquial, situat 
al costat mateix de l’Església Sant Miquel de Deltebre.
Cal destacar de la nostra passió un treball excel·lent, amb efectes de so, 
vestuaris fidels a l’època i la interpretació dels actors i actrius i un dels 
quadres més espectaculars, el descendiment de La Creu.

Contacte i informació:
Associació La Passió de la Cava
C/ Major, 23
43580 La Cava, Deltebre (Tarragona)

Telèfon: 606 672 086
lapassiodelacava@gmail.com

Representacions:
Abril Dissabte 9 a les 21:00 h. • Diumenge 10 a les 16:00 h.

Associació La 
Passio de La Cava

@passiodelacava

@PassioLaCava



viacrucisescala

VIA CRUCIS VIVENT DE L’ESCALA

El Via Crucis que es representa a l’Escala vol redescobrir i ressaltar la 
importància que han tingut les manifestacions de caràcter cultural i religiós 
en molts pobles del nostre País al llarg dels anys.
Els carrers i paratges de la nostra vila són els llocs on es reviu el camí 
dolorós de Jesús cap al calvari. L’espai únic de la Mar d’en Manassa, 
convertit en la muntanya del Calvari, és el cimal de tot el Via Crucis en mig 
d’un fons de mar i estels. Jesús sol entre el cel, el mar i la terra. 
El poble de l’Escala, amb molt d’esforç, ha aconseguit que aquesta 
manifestació dramàtica i cultural, embolcallada d’un aire de silenci, pugui 
arribar a tothom. 
El Via Crucis de l’Escala, amb totes les escenes que es van representant 
durant tot el trajecte, el Ram, La Samaritana, El Sanedrí, La Sentència, 
Les Caigudes, La Verònica, El Cirineu i la Crucifixió, pretén transmetre 
l’emoció al contemplar i viure el drama de la Passió de Jesucrist.

Contacte:
Associació cultural El Rosetó
C/ Enric Serra, 9
17130 L’Escala (Girona)
Telèfon: 679 501 041

Representació:
Divendres Sant a les 22:00 h.



VENIU A MI.  LA PASSIÓ DE LLINARS DEL VALLÉS

Veniu a mi. La Passió de Llinars és una passió moderna, senzilla i emotiva. 
Aquesta Passió s’explica des d’un punt de vista femení, donant veu a les 
dones que acompanyaven Jesús i, especialment, a Maria i Maria Magdale-
na. És una Passió austera, que destaca per l’absència gairebé total de 
decorat i d’efectes visuals i en la qual els personatges s’expressen en un 
llenguatge actual i proper. L’ austeritat en les formes condueix l’atenció cap 
a la força de la paraula, i fa que el protagonisme se centri en el missatge i 
les emocions d’actors, actrius i públic. Veniu a mi, a més, es presenta amb 
una dramatúrgia poc usual en el gènere de les passions, que trenca sovint 
la barrera amb la platea i la línia temporal.

Us animem a conèixer l’única passió de terres vallesanes, que des de l’any 
2000 posa en escena el grup de teatre Till-Tall.

Contacte i informació:
llinars@tilltall-teatre.cat
lapassiodellinars@tilltall-teatre.cat
Facebook: Grup de Teatre Till-Tall
Twitter @Till_Tall
Instagram Till-Tall Teatre

Entrades: www.teatreauditorillinars.cat
Informació addicional: Ajuntament de Llinars: Cultura: 93 841 38 42 (Can Mas Bagà)

Representacions:
Abril Dissabte 2 • Diumenge 3 • Dissabte 9 • Diumenge 10 a les 17 h.



LA PASSIÓ DE MATARÓ. ÚLTIMS DIES DE JESÚS

"La Passió d’Armats de Mataró ̈ Últims dies de Jesús¨ es porta a terme des 
del 1983, recollint la tradició perduda de les antigues representacions fetes 
a la ciutat. Les primeres representacions varen ser en diferents indrets a 
l’aire lliure per passar a dins de la Basílica de Sta. Maria i de allí a diferents 
teatres de la ciutat per acabar un altre cop en un indret privilegiat com es 
el “Hort del Rector” de la nostre estimada Basílica de Sta. Maria, on les 
representacions de les diferents escenes es fan amb el públic barrejant-se 
amb els actors e il·luminant  tot l’entorn (muralla, arbres i basílica), invitant 
al espectador a sentir-se protagonista junt amb els actors ja que tots 
ocupen el mateix espai escènic."

Contacte i informació:
Armats de Mataró
C/ de Sant Simó, 13
08301 Mataró (Barcelona)

Telèfon de l’associació: 656 385 087
armatsdemataro@gmail.com
:http://elsarmatsdemataro.blogspot.com

Representacions:
Abril Divendres 8 a les 22:00 h • Dissabte 9 a les 21:30 h
Lloc “Hort del Rector de Santa Maria”



LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT
La Passió d’Olesa de Montserrat de la temporada 2022 es transforma per 
oferir una representació vibrant, una història universal i molt humana que 
emociona les persones que la van a veure, tant si ja la coneixien com si és 
la primera vegada que en són espectadores.
Dalt de l’escenari més grandiós, el públic podrà acostar-se com mai abans 
a la història, als sentiments, a les lluites i les pors que teixeixen aquest 
tradicional drama humà. L’amistat, el poder, la bondat… posades en 
escena de la mà de centenars de persones que donen vida any rere any a 
La Passió d’Olesa de Montserrat amb el seu esforç desinteressat.
La Passió d’Olesa de Montserrat ofereix una nova i emotiva versió del seu 
espectacle, que manté intacta la força de tot un poble i d’una tradició que 
acumula gairebé 500 anys d’història, amb l’energia dels grans espectacles 
i una potent posada en escena. Una oportunitat immillorable de deixar-se 
sorprendre i de viure una experiència única.

Fotografia de Joan Plans

Informació i reserves:
93 778 10 09 o bé info@lapassio.cat
Entrades online a www.lapassio.cat

Representacions:
Març Diumenge 20 a les 11:00 h • Dissabte 26 a les 18:00 h • Abril Diumenge 3 a 
les 11:00 h • Dissabte 9 a les 18:00 h • Divendres 15 a les 11:00 h • Diumenge 24 a 
les 18:00 h • Maig Diumenge 1 a les 18:00 h.

Creu de Sant Jordi



LA PASSIÓ DE SANT CLIMENT SESCEBES
El Divendres sant de 1977 s’estrena La Passió de Sant Climent Sescebes, 
amb escenes que van des de l’entrada a Jerusalem del Diumenge de rams 
fins a la Resurrecció.
El text de  la Passió de Sant Climent Sescebes és obra de diversos autors, 
que al llarg d’aquests anys hi ha incorporat el seu gra de sorra defugint 
d’unes fonts literàries preestablertes per treballar una versió pròpia partint 
dels Evangelis.
La Passió de Sant Climent Sescebes es representa a l’Horta d’en Cusí, 
que ens permet aquesta recreació com en cap altre lloc, i constitueix un 
escenari únic al conjunt de les Passions de Catalunya.
Naturalment que les representacions de La Passió no serien possibles 
sense les persones, i encara que soni molt tòpic  però, podem dir que La 
Passió de Sant Climent Sescebes és l’esforç del treball de tot un poble i 
també dels pobles i viles veïnes.

Informació i contacte:
C/ Sant Sebastià, 7 17751 Sant Climent Sescebes (Girona)
Telèfon de l’associació: 972 563 481
lapassioscs@gmail.com
www.santcliment.cat

Representacions:
Diumenge de Rams, Divendres Sant i Diumenge de Paqua
Hora: 18:00 h. • Lloc: Horta d’en Cusí (paratge natural)



VIA CRUCIS VIVENT DE SANT HILARI SACALM
Des de fa més de tres segles, Sant Hilari Sacalm celebra el seu viacrucis 
vivent, conservant la tradició processional transmetent-la de pares a fills, i 
s’ha convertit en una manifestació popular tant important que fins i tot 
ultrapassa la seva geografia.
Una de les escenes més emotives, on s’apleguen milers de persones, és 
la que dóna renom al Via Crucis Vivent, el Calvari, situat als afores de la 
població, on la magnifica interpretació dels soldats romans juntament amb 
una excel·lent il·luminació i subratllat amb l'acústica de la música, captiva 
propis i estranys.

Informació i contacte:
Associació del Via Crucis Vivent de Sant Hilari Sacalm
Pl. Dr. Robert, s/n - Edif. Can Rovira
17403 Sant Hilari Sacalm (Girona)
Telèfon: 972 868 393 // Fax: 972 869 677
info@viacrucisvivent.cat
www.viacrucisvivent.cat

Representació:
Divendres Sant

Creu de Sant Jordi



AUTO SACRAMENTAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS
L’Auto Sacramental de Sant Vicenç dels Horts és una joia única. Una 
manifestació teatral popular que data, almenys, del segle XVI, quan el Baró 
de Cervelló s’interessà perquè es fessin representacions a la seva 
Baronia, de la que Sant Vicenç dels Horts n’era la vila més important.
L’any 1793, fra Anton de Sant Jeroni, monjo trinitari descalç de Barcelona, 
donà forma literària a les intervencions dels principals personatges. 
Després de l’apogeu del segle XVIII i part del XIX hi va haver un parèntesi 
en l’esplendor de les representacions i fins i tot es va deixar temporalment 
de celebrar. 
Quan es va obtenir l’aprovació eclesiàstica es reorganitzà l’Auto 
sacramental i la Processó mitjançant l’impuls del aleshores ecònom de la 
Parròquia de Sant Vicenç, Mossèn Joan Tous i Farell. Al mateix temps, el 
poeta vicentí Narcís Lunes i Boloix, va compondre IX motets o estrofes 
que, musicats pel mestre local Antoni Casasampere i Ferrés, serveixen de 
nexe i unió entre els quadres de l’Auto sacramental.

Informació i contacte:
Cos de Portants del Sant Crist
Plaça Sant Jordi, 6 - 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
setmanasantaasvh@gmail.com
www.setmanasanta.com - www.setmanasanta.cat

Representació:
Dimarts i Divendres Sant  • Lloc: Església Parroquial de Sant Vicenç Màrtir.



LA PASSIÓ D’ULLDECONA
Des de 1955, en despuntar la primavera, s’ha representat LA PASSIÓ 
D’ULLDECONA ininterrompudament.
Primerament les representacions van ser totes en castellà, utilitzant 
diversos textos, fins arribar l’any 1964, que es va estrenar l’obra de Josep 
Mª Junyent Quintana.
L’any 1993, aquest text es va compaginar amb un nou text en català de 
Jaume Vidal i Alcover, fins arribar a l’any 2014 on s’estrenà la versió en 
llengua catalana del dramaturg Ignasi Roda Fàbregas, partint de l’obra 
original de Junyent Quintana.
L’any 2016 s’arribà a la unificació escènica, estructural, literària i dramàti-
ca, tant en la versió en català com en castellà.
La PASSIÓ D’ULLDECONA , presenta un espectacle de la vida i obra de 
Jesús ple de dinamisme teatral, on la seqüenciació de les escenes farà 
que l’espectador estigui immers en una història plena de tendresa, emoció, 
tensió, alegria,… que no deixarà ningú indiferent.

Informació i contacte:
Patronat de la Passió d’Ulldecona · Major, 147
43550 Ulldecona (Tarragona)
Telèfon: 977 720 117 - 638 496 009
passioulldecona@passioulldecona.org
www.passioulldecona.org

Reconeixements:
Placa de plata al Mèrit Turístic

Diploma Turístic de Catalunya 1994
Obra declarada de interés turístico nacional

Patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra

Representacions:
Català: 3 i 10 d’abril • Castellà: 24 d’abril i 1 de maig



LA PASSIÓ DE VILALBA DELS ARCS
La Passió de Vilalba ens apropa a la realitat social i cultural que va viure 
Jesucrist durant els darrers dies de la seva vida, des de l’entrada a 
Jerusalem fins a la crucifixió.
L’obra, que transcorre pels carrers i places del nucli històric de la població, 
és un clar exemple del teatre més pur, ja que el públic és partícip en les 
dotze escenes mesclant-se fins i tot amb els actors i actrius, dotant així de 
realisme a la representació.
Aquesta visió de la Passió de Jesús recull la vessant més social de la 
història bíblica, d’aquí la importància de la gent del poble i sobretot de les 
dones, sempre oblidades, que cobren un especial protagonisme des del 
primer moment fins arribar al peu de la creu.
Les llums d’oli, la claror de les teies, la roba de sac, l’olor de les herbes 
aromàtiques i el so de les gralles són els elements que composen aquesta 
humil passió sense efectes especials, on la importància de la paraula i el 
diàleg en són els principals protagonistes.

Informació i contacte:
Plaça de la Vila, 3 - 43782 Vilalba dels Arcs (Tarragona)
Telèfon de l’associació: 977 438 002
lapassiodevilalba@gmail.com
www.lapassiodevilalba.com

Representacions:
Dijous Sant (nocturna) • Divendres Sant



LA PASSIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
<<AQUELL QUI DONA TESTIMONI>>

L’any 2017 s’estrena la primera representació de La Passió a Vilanova i la 
Geltrú. «Aquell qui dona testimoni» és la nova Passió vilanovina que neix 
fruit de les ganes de fer una Passió dirigida a infants i joves que fos més 
entenedora i propera de les ja existents a Catalunya. 
L’obra presenta la història de Jesús des d’un punt de vista actual i diferent, 
on la força de l’obra se centra en les paraules, la simbologia de les escenes 
i del vestuari, la música en directe i la il·luminació. Tots aquests elements 
farà que el públic s’impliqui a l’obra des de l’inici, sobretot amb els cants, i 
fan que la història que s’expliqui estigui a l’abast de tothom, creients i no 
creients, grans i petits. 
Per això tot l’equip viu amb molta il·lusió aquest projecte que vol tenir com 
a finalitat donar esperança en el nostre dia a dia.

Informació i contacte:
Associació de cultura popular de Santa maria de la Geltrú
Carrer Rectoria, 1 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Telèfon de l’associació: 636 094 841
apassionatsgeltru@gmail.com

Representacions:
Dissabte 9 d’abril a les 17:00 h.



LA PASSIÓ DE VILA-SACRA
La Passió de Vila-sacra va néixer el 2013, va començar amb joves de la 
catequesi de confirmació i des del primer moment es va representar 
juntament amb el cant coral per part de la coral Veus Blanques de Vila-sa-
cra. Es va partir de l’evangeli segons St. Lluc i sempre s’ha representat dins 
la nostra església romànica de pedra nua. El tret característic de la Passió 
de Vila-sacra és la combinació de l’actuació teatral amb el cant coral. Quan 
el cant coral flueix, els actors es queden immòbils fet que realça l’escena. 
Si a més li afegim efectes de llum, sons i amb projecció d’imatges sobre la 
pedra de l’església romànica del segle XII, fa que tot plegat ens transporti 
en aquell moment tan important per la humanitat. L’escenari és tot el 
voltant de l’altar, de l’església romànica de St. Esteve, totes les escenes 
van succeint una darrera l’altre sense teló. Des de la tempesta al mig del 
llac fins el calvari i resurrecció, tot es representa en 70 minuts.

Informació i contacte:
Plaça de l’Abadia, 1
17485 Vila-sacra (Girona)
Telèfon de l’associació: 972 50 75 23 (Ajuntament)
passio.joves.vilasacra@gmail.com
www.passiovilasacra.com 

Representacions:
Dissabte 16 d’abril a les 19:30 h. • Lloc: Església de Sant Esteve



LA PASSIÓ DE VILASSAR DE MAR
CRIST HA MORT PER NOSALTRES

La passió, mort i resurrecció de Crist en un conjunt d’escenes plàstiques, 
interpretades per joves i narrades amb l’adaptació 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” és representa des de l’any 
1994.

Informació i contacte:
Crist ha mort per nosaltres
Patronat Parroquial
Carrer Sant Josep, 13
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Telèfon de l’associació 616 885 500
lapassiovdm@patronatparroquialvdm.com
www.patronatparroquialvdm.com

Representacions:
Divendres Sant 15 d’abril a les 20:30 h.
Lloc: Església Sant Joan de Vilassar de Mar



Cervera
La Segarra

Ulldecona
Montsià

Castellvell del Camp
Baix Camp

La Cava
Baix Ebre

Vilalba dels Arcs
Terra Alta

Vilanova i la Geltrú
GarrafConstantí

Tarragonès

Sant Vicenç dels Horts
Baix Llobregat

Vilassar de Mar
Maresme

Mataró - Maresme

Sant Hilari Sacalm
La Selva

Sant Climent Sescebes
Alt Empordà

Vila-sacra
Alt Empordà

L’Escala
Alt Empordà

Llinars del Vallès
Vallès Oriental

Esparraguera
Baix Llobregat

Olesa de Montserrat
Baix Llobregat

LOCALITATS DE LES PASSIONS


