
 

 

La Passió d’Olesa s’internacionalitza 
 

La única Passió de Catalunya que es pot seguir en català, anglès i 
castellà simultàniament 

 
 

Olesa de Montserrat, 04 de febrer de 2014. La temporada 2014 de La Passió és a 

punt de començar a Olesa de Montserrat, i enguany, ho fa amb la voluntat d’atraure 

públic d’arreu del món. Per fer-ho incorporarà un sistema de subtitulat de la història 

del drama sacre que podrà llegir-se en anglès i castellà de manera simultània.  

D’aquesta manera La Passió d’Olesa de Montserrat és l’única de tot el territori català 

que usarà alhora tres llengües: el català original del text i idioma de l’espectacle, i la 

subtitulació simultània en castellà i anglès a totes les representacions. 

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport del programa Territoris Solidaris 

que organitza la Fundació Antigues Caixes Catalanes del BBVA, que va valorar molt 

positivament la proposta olesana. 

A més d’això, aquesta temporada s’incorporaran destacades novetats en algunes de 

les escenes més emblemàtiques de La Passió, un espectacle que l’any 2014 serà 

dirigit per Raúl Díaz, Pilar Puimedon, Ignasi Campmany –que assumeix més 

responsabilitat en la direcció–, i la incorporació d’Oriol Garrido. 

 
 

 

 

Comunicació La Passió 

comunicacio@lapassio.cat 

Secretaria La Passió - 93 778 10 09  

www.lapassio.cat 

www.facebook.com/lapassio 

www.twitter.com/lapassio  



 

 

Sobre La Passió: 

Olesa no n’és una excepció, més aviat tot el contrari. Olesa, a través de la seva Passió, és el marc des 

d’on es contempla una bella tradició que ha anat passant de pares a fills i que està documentada des 

de l’any 1538. En aquelles llunyanes dates, els olesans van tenir la iniciativa de representar la vida, 

mort i resurrecció de Crist pels carrers del poble. Aquelles primeres representacions, de les quals 

només es disposa de referències en documents escrits, es van efectuar com una cerimònia religiosa 

per commemorar la mort de Jesús per Setmana Santa. Amb el pas del temps, la iniciativa va esdevenir 

tradició, i la tradició en un dels espectacles més importants, patrimoni del nostre país. La Passió 

d’Olesa és la primera de les passions que ha estat guardonada amb la Creu de St. Jordi de la 

Generalitat de Catalunya, de l’any 2002. 

 


