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1- INTRODUCCIÓ 

1.1- MOTIVACIÓ - INQUIETUDS 
Es tracta d�un treball de recerca que es fa durant el curs de 4rt d�ESO i ens 
dona una preparació per al treball de recerca de Batxillerat. A més, aquest 
treball també ens ajudarà a davant d�un problema saber com actuar, com 
treballar, com reaccionar, quines coses preguntar... 
 
El tema que nosaltres hem triat és La Passió d�Ulldecona, ja que els quatre dels 
cinc que som al grup, en formem part. A més, ens interessava saber més sobre 
la entitat de la qual formem part des de fa alguns anys.  
 

1.2- ÀREA D�ESTUDI I CONTEXT: MATÈRIA, TEMPS I ESPAI 
Aquest treball el situaríem en l�àrea de lletres. Aquest treball és va començar a 
fer a principi de curs de 4rt d�ESO. Principalment, ho hem fet a l�aula, però els 
darrers dies, ho hem fet a la biblioteca i a casa d�un dels components del grup. 
 
La Passió d�Ulldecona te un progrés de 55 anys. Durant tots aquets anys les 
representacions de La Passió s�han fet al Teatre Municipal l�Orfeó Montsià. 
 
Volem saber, també, d�on provenen les passions, quan van sorgir, com van 
aparèixer, quines van ser les primeres... 
 

1.3- PREGUNTES I/O HIPÒTESIS 
 
Hipòtesis:  
*La Passió d�Ulldecona té més canvis tecnològics que d�una altra cosa. 
*La Passió d�Ulldecona té més continuïtats que canvis. 
*La Passió d�Ulldecona té més salut que les altres. 
*El públic que atrauen les passions són normalment gent religiosa i gent gran. 
*La major part de gent que va a veure la Passió són gent gran. 
*Les passions s�han representat durant molts anys. 
*Les primeres representacions teatrals eren religioses. 
*La gent ja no es mostra tant interessada per les passions. 
 
 
Objectius:  
*Conèixer l�origen de les passions. 
*Saber els orígens de les passions actuals de Catalunya. 
*L�origen de La Passió d�Ulldecona. 
*Saber quins són els canvis més importants de La Passió d�Ulldecona. 
*Conèixer més a fons el funcionament de La Passió d�Ulldecona. 
*Saber quines són les continuïtats que té La Passió d�Ulldecona. 
*Saber quin futur li espera a La Passió. 
*Saber que pensa la gent sobre La Passió. 
 



 4 

 

1.4- APROXIMACIÓ A LA METODILOGIA DE TREBALL 
 
En un principi anàvem treballant tots junts, però els darrers dies en vam dividir. 
Dos components del grup, van dedicar-se a fer la part teòrica del treball, i els 
altres dos van fer la part pràctica. Desprès ho vam ajuntar tot, i entre tots vam 
anar mirant i rectificant, si estava complet. 
 
Treball basat en la recerca bibliogràfica i entrevistes i enquestes. Les 
enquestes  hem fet a una mostra representativa de diferents grups d�edats. 
Hem fet dos models d�enquestes:  
Model 1: Enquestes a gent de dins de la Passió d�Ulldecona 
Model 2: Enquestes a gent que no forma part de la Passió d�Ulldecona. 
 
En el Model 1, tenim l�objectiu de conèixer com els propis actors pensen que 
pot evolucionar la Passió d�Ulldecona. També voldríem conèixer els canvis que 
podria haver-hi en un futur per adaptar-se a la societat actual. 
En el Model 2, tenim com a objectiu saber que pensa la gent sobre la Passió, 
quines continuïtats li esperen, quins canvis  i com la veuen en un futur. 
 
A més a més, hem fet entrevistes als experts, com són el president, el director, 
càrrecs actuals, personatges actuals i antics.... 
 
Per a fer el buidatge de les enquestes hem fet servir el programa Microsoft 
Excel per a fer els percentatges i per a els arguments de les respostes hem fet 
un breu resum. 
 
Com a bibliografia hem fet servir llibres especialitzats amb el teatre i arts 
escèniques �Historia bàsica del arte escénico�. També hem fet servir un llibre 
sobre la Passió d�Ulldecona on ens donava a conèixer els inicis de la Passió 
com a entitat i com a obra teatral �Historia de la Pasión de Ulldecona en versión 
confidencial, 2004� 
 
En la webgrafia hem utilitzat les pàgines web especifiques de cada Passió.  
 

 

1.5- MATERIALS I RECURSOS 
Hem utilitzat Internet,d�on hem extret alguns articles i informació teòrica i alguns 
llibres sobre La Passió tal com es pot observar a la bibliografia del final, d�on 
hem tret la informació més antiga de La Passió d�Ulldecona. 
Les entrevistes que hem fet les hem copiat mentre anaven parlant, també hem 
fet enquestes a la gent de dins i de fora de La Passió i hem fet fotos i també les 
hem demanat. 
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2- PART TEÒRICA 

2.1-DEFINICIÓ I ORIGENS DE  LES PASSIONS 
Definició: Una Passió és la representació teatral de la vida, mort i resurrecció 
de Jesucrist, basada en els evangelis.1 
 
Orígens:  
Les passions van a l�edat Mitjana de un gènere teatral que és deia �DRAMA-
SACRO-LÍRICO� que és una forma quasi escènica de la proclamació de 
l�Evangeli. 
  
Viacrucis significa «camí de la creu»  i es refereix a les diferents etapes o 
moments viscuts per Jesucrist des del moment que va ser capturat fins a la 
seua crucifixió i enterrament. També conegut com a �estacions de la creu� i �vía 
dolorosa�. Es tracta d�un camí d�oració que busca avansar-nos en la meditació 
de Jesucrist durant el seu camí al Calvari. 
 
El teatre religiós: Per fer l�evolució del teatre religiós ens hem basat 

fonamentalment en Oliva i Torres(1990). L�origen del teatre espanyol s�ha de 
busca en els rituals sagrats, en els tropos. Al segle XI era representat el Quem 
Quaeritis. El segueixen altres del cicle de Nadal com l�ordre stellae que tracta 
sobre els reis mags. Aquestes representacions es solien fer a les esglésies. 
 
El teatre medieval: a partir del s. IV dC es van començar a fer obres a les 
esglésies i desprès als mercats. Es feien en llatí i desprès van passar a fer-se 
en llenguatge popular. 
 
L�església durant molt de temps va �vetar� al teatre i no deixava comulgar als 
actors. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1: Quadre del davallament de la creu de Jesús. 

(http://www.teatroenmiami.net/2002/Historia/Graph/descendimiento.jpg). 

                                            
1 Aquesta definició es una síntesi de les definicions extretes entre Internet i el llibre de �Historia 
de la Pasión d�Ulldecona versión confidencial�. 
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2.2- PASSIONS DE CATALUNYA 
En aquest apartat ens interessava buscar informació sobre altres passions. Les 
hem ordenat alfabèticament i hem posat la font d�on l�hem tret. En algunes 
d�elles hem posat una fotografia.  

 
Foto 2: Símbol del teatre. 

(http://josamotril.files.wordpress.com/2009/09/teatro1.png). 

 2.2.1- Quina història té cada Passió? 
 
* Angers: Va començar a representar-se l�any 1486 i va durar, fins poc després 
del decret parisenc que és va prohibir la representació de temes sagrats i que 
va marcar la data, no només de França, del final del teatre religiós. En 
l�actualitat, aquesta passió ja no es representa. 
 
 
* Arras: Composta per el benedictí Eutaquio Marcadé (mort al 1440), es va 
localitzar un codi a la biblioteca de Arras. Inicia la sèrie de grans drames escrits 
en aquest tema en el segle XV francès. Va ser publicada al 1891. En 
l�actualitat, aquesta passió ja no es representa. 
 
* Cervera: L'inici històric d'aquestes representacions es remunta al segle XV 
essent les que ostenten les més antiguitat d'Europa segons els estudis 
realitzats per la Universitat de La Sorbona de París. A finals d'aquest segle era 
costum representar a l'església de Santa Maria de Cervera, de forma popular, 
un Misteri de La Passió.  
 
En una anotació al Llibre del Claver del Consell Municipal de l'any 1481, el qual 
es conserva a l'arxiu comarcal, es descriuen els sous pagats per construir el 
cadafal per representar El Misteri de La Passió del fill de Déu. A l'any 1488, els 
Paers de la Vila encarreguen als Preveres de fer La Passió.  
 
En el text conservat a l'arxiu Comarcal, en data de 1534, amb correccions 
marginals fetes durant els assajos, es descriu el nom dels actors, quasi tots 
sacerdots, que interpretaven fins i tot els personatges femenins. Entre els 
actors hi ha els autors de La Passió, els sacerdots Cerverins Baltasar Sança i 
Pere Ponç que interpretaven els principals personatges. El Concili de Trento 
(1545 - 1563) prohibí tot acte no litúrgic a l'interior dels temples. En fer-se 
efectiva aquesta disposició conciliar, les representacions segueixen realitzant-
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se a l'exterior de l'església, concretament a la plaça de la Sebolleria, al costat 
del temple de Santa Maria. Els intèrprets ja no son els sacerdots sinó la gent 
del poble. Les Cròniques de l'edat Mitjana descriuen que les representacions 
de La Passió atrauen "innombrable munió de gents de fins contrades llunyanes 
i tots estaments".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Aquesta foto és el cartell de la temporada 2010 de la Passió de Cervera. 
(http://www.lapassiodecervera.com/cat/index.asp#1). 

 
 
* Esparreguera:  Més de 400 anys d�espectacle han consolidat l�entramat 
associatiu de La Passió, una entitat sorgida de la col·laboració desinteressada, 
el voluntariat i l�afecció pel teatre, que continua encetant projectes per potenciar 
la cultura mitjançant noves propostes escèniques i altres activitats de tot tipus 
com esportives, musicals, conferències, exposicions o, fins i tot, visites guiades 
per a grups i escolars. Així doncs, La Passió és un ens viu amb multitud de 
funcions desenvolupades per un equip professional i per un bon nombre de 
col·laboradors que treballen perquè continuï essent un referent cultural a 
Catalunya. 
 
 

 
Foto 4: L�escena de l�entrada triomfal  de la Passió d�Esparraguera 

(http://www.lapassio.net/portada.php). 

* Olesa de Montserrat: La història de La Passió de Crist constitueix un dels 
arguments dramàtics més importants de la cultura occidental. La Passió 
d�Olesa de Montserrat s�inscriu en la més genuïna tradició d�arrel medieval. 

http://www.lapassio.net/portada.php).
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Les primeres notícies documentals es remunten a l�any 1538. Aquestes 
manifestacions s�han anat perpetuant al llarg dels segles, no només a Olesa 
sinó a molts indrets d�Europa. 

El segle XIX constitueix un moment crucial: les representacions es modernitzen 
entrant en un local tancat i adquirint tècniques i estètiques pròpies del teatre del 
moment.  

El quasi miler de persones que desinteressadament, amb il·lusió i des de 
l�anonimat, s�esforcen cada any per oferir les representacions, són la prova que 
La Passió d�Olesa és un esdeveniment social de primer ordre i contribueix a la 
cultura del país.  

 

 
Foto 5- El sant sopar de la Passió d�Olesa 

(http://www.lapassio.com/4historia/411ampliacio2.html). 
  

2.2.2- Calendari i representacions, de les passions 
 
*Angers: No es representa. 
 
* Arras: No es representa. 
 
* Cervera: consta de 8 representacions 1, 8, 15, 22 i 29 de Març // 10, 19  i 
26 d'Abril. 
 
* Esparraguera: es fan 10 representacionsMarç: 1 / 8 / 15 / 22 / 29-Abril: 4* / 
10 / 19 / 26-Maig: 1. 
 
 
* Olesa de Montserrat: es fan 10 representacionsSessió Matinal de 10.15 a 
14.00 h FEBRER 28 MARÇ 7, 14 i 21 ABRIL 2, 18 i 25 MAIG 1 Sessió de 
Tarda de 17.30 a 21.15 h MARÇ 27 ABRIL 10. 
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2.3- LA PASSIÓ D�ULLDECONA 
El Patronat de la Passió d�Ulldecona és una entitat cultural, formada per més 
de cent-vuitanta persones, que té com a objectiu i finalitat fer continuar la 
cultura tradicional catalana. Aquesta entitat va nàixer al 1955 i el seu fundador 
va ser José Mª Rafí i Poblet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6: Logotip de La Passió d�Ulldecona 
(http://www.tinet.cat/~scasanti/foto%20web/Passio%20Ulldecona.gif). 

 
 
 

2.3.1- Els Orígens De La Passió d�Ulldecona 
La Passió d�Ulldecona neix al 1955. 
La idea sorgeix de José Maria Rafí i Poblet, on en una entrevista que li van fer 
per al llibre Historia de La Passión de Ulldecona en versión confidencial, afirma 
que: 
�En aquells moments jo era president del Centre Cultural i Recreatiu i en un 
principi vaig imaginar els mitjans per aportar més socis a l�entitat, però al 
comprendre que la seva envergadura superaria l�àmbit d�aquest Centre, vaig 
exposar la seva junta directiva la necessitat de crear un patronat exclusivament 
amb aquest fi�. (Ferré, pàg. 32). 
 
La primera junta que va tenir La Passió d�Ulldecona estava formada per: (Ferré, 
pàg. 269). 
 President: José Palau 
 Vicepresident i Assessor religiós: Capellà(?) 
 Director en escena: Rafí o Vicari 
 Ajudant de Director: Joan Cassola 
 Tresorer: Delegat Caixa de Pensions 
 Interventor: José Vidal Barrera 
 Secretari: Francisco Balaguer Solà  
 Subsecretari i arxiu: Jaume Coll 
 Representants del CCR: Amado Elies, Joan Estellé, Jerónimo Castell, Juan 

J. Vidal, Antonio Juan, Pere Sans, Vicente Obiol, Antonio Muñoz i Lluc 
Sales. 

 Representants de l�Ajuntament i de l�Orfeó Ulldeconenc: van quedar per 
designar. 
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Les primeres representacions de la Passió es van fer com un espectacle del 
Centre Cultural i Recreatiu. Desprès es va crear el "Patronat de La Passió" com 
entitat pròpia i des de llavors s�ha vingut consolidant com l�espectacle teatral de 
referència de les nostres comarques. 
 

2.3.2- La Passió d�Ulldecona a l�actualitat 
Components de la junta actual: 
 
 President: Jeroni Castell  
 Vicepresident: Angelina Pardo 
 Director en escena: Aleix Vallverdú 
 Tresorer:  Tere Castell/Encarna Muñoz 
 Secretaria: Ana Tordera  
 Encarregats de Personal: Gabriel Roig i Víctor Prado 
 Encarregat de Llum: Vicent Obiol 

 
Aquesta entitat no només fa la representació de �La Passió�, sinó que també te 
una escola de teatre que funciona durant tot el curs escolar, en el qual tant 
joves com adults poden participar.  A més, també disposa d�un altre espectacle, 
com és el de �Els Pastorets�, que es representa per Nadal. Aquesta obra està 
representada pels actors més joves de l�entitat. 
 
De gener a principis de maig, es fan els assajos i les representacions de 
l�espectacle de "La Passió". A partir de maig i durant tot l�estiu, els alumnes de 
l�escola de teatre fan representacions de l�espectacle anual de l�escola.  
  
La Passió participa també en la majoria d�activitats de la vida cultural 
d�Ulldecona; festes majors, jornades de cultura, etc... 
 
La Passió d�Ulldecona aquest any es representa els dies: 7, 14 i 21 de març en 
català// 28 de març, 11, 18 i 25 d�abril i 1 de maig en castellà// 2 d�abril en 
castellà a Peníscola. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 7- La Passió d�Ulldecona al Calvari 2010. Foto de Narcís Ponce. 
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2.3.3- Actes de la Passió d�Ulldecona en català 
 

 Invocacions: Sis àngels resumeixen la vida de Jesús per  a introduir-nos 
en l�obra. 

 Predicació de Joan Baptista: Joan Baptista presenta Jesús com el 
verdader Messies i el bateja. 

 Temptacions: Durant els quaranta dies que Jesús passa al desert es 
temptat pel diable. 

 Jesús se�n va de Natzaret : Jesús deixa Natzaret i comença la vida 
publica. 

 Miracles: Jesús fa fora als endimoniats, i cura a una noia paralítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Foto 8- Quadre dels miracles en el moments dels endimoniats . Foto de Laia Arnau. 
 

 
 Paràboles del Regne del Cel: Jesús explica als apòstols com serà el 

regne del cel per mig de una paràbola. 
 Jesús a Natzaret:  
 El temple: Jesús recrimina als fariseus que jutgen per les aparences 

externes . 
 Miracles i predicacions: Jesús fa miracles entre la multitud i pronuncia 

les benaventurances i resa el primer parenostre. 
 L�entrada a Jerusalem: Jesús arriba a Jerusalem a predicar la paraula de 

Déu i és aclamat per la multitud. 
 Invocació: els sis  àngels ens introdueixen a la segona part de l�obra. 
 Sanedrí: Els sanedrites conspiren contra Jesús. 
 Qui estigui lliure de pecat: Jesús atura la salvatge mort a pedrades d�una 

dona adultera i li perdona els pecats. 
 Sant sopar: Jesús celebra l�últim sopar amb els seus deixebles i celebren 

l�eucaristia. 
 L�oració: Jesús no accepta el seu destí i demana ajuda al pare. Allí és 

capturat. 
 Judici a Jesús: Jesús és portat davant Pilat, on allí es jutjat per tot el 

poble. 
 Jesús davant Pilat: : Jesús es portat a Pilat per a que aquest el jutgi, 

però no li troba cap delicte. 
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 Flagel·lació i coronació : Pilat el fa flagel·lar i és coronat amb una corona 
d�espines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9- Quadre de la Coronació d�espines. Foto de La Passió d�Ulldecona. 
 

 Herodes: Herodes, es desentén de Jesús i diu que això no es cosa d�ell 
que ho és de Pilat . 

 Sentencia de mort::  Davant la insistència dels jueus, Pilat el condemna 
a la mort en creu. 

 Camí del calvari: Jesús arrossega la seva pròpia creu fins al calvari 
 Calvari: Jesús és crucificat en creu al turó Calvari. 
 Davallament: El cos de Jesús sense vida és baixat de la creu i sepultat 
 Fariseus davant Pilat: 
 Resurrecció: Jesús ressuscita al davant mateix dels romans que 

aguarden el sepulcre. 
 Sacerdots al sanedrí: Els sanedrites paguen a un que ha vist ressuscitar 

a Jesús per a que no digui res. 
 Deixebles d�Emaus: Jesús s�apareix davant dos deixebles d�emaus. 
 Aparició als apòstols: Jesús s�apareix als apòstols i els atorga l�esperit 

sant. 
 L�ascensió: Jesús se�n va al pare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto10- Quadre de l�ascenció. Foto de La Passió d�Ulldecona. 
 



 14 

2.3.4- Actes de La Passió d� Ulldecona en castellà 
 Predicación del bautista: Joan Baptista presenta Jesús com el verdader 

Messies i el bateja. 

 
Foto 11- Quadre del baptisme. Foto de Laia Arnau. 

 
 Jesús y la Samaritana: Jesús fa veure a la Samaritana que ell és el 

Messies el que els salvarà de tot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12- Quadre de la Samaritana. Foto de La Passió d�Ulldecona. 
 

 Jesús y los niños: Jesús observa uns nens que estan jugant a fer 
miracles i ell, al veure que un d�ells té problemes de salut, el cura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 13- Quadre de �Jesús i los niños�. Foto de Laia Arnau. 
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 Entrada triunfal en Jerusalem: Jesús arriba a Jerusalem, i tot el poble 

l�aclama.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Foto 14- Quadre de la entrada triunfal. Foto pròpia. 
 
 
 Conspiración del Sanedrin: Els sanedrins discuteixen sobre que han de 

fer per apartar Jesús i la seva nova doctrina. 
 Despedida Madre Hijo: Davant el dolorós i a la vagada esperançador 

destí de Jesús, ell es despedeix de la seva mare. 
 Última cena: Jesús es despedeix de tot els seus apòstols, i dona a 

conèixer que qui el traeix és Judes.  
 Oración en el huerto: Jesús no accepta el seu destí i demana ajuda al 

pare. Aquest li envia un àngel que li dona un calze que li fa veure que el 
seu pare no l�abandonarà en cap moment. 

 Proceso contra Jesús: Els sanedrins condemnen a Jesús. 
 Dispersión de los apostoles: Pere, Tomàs i  Joan, demanen a la Verge 

Maria, que els perdoni. Menys Judes. 
 Jesús ante pilatos: Jesús és portat davant de Pilat i el poble per a ser 

jutjat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 15- Quadre de �Jesús ante pilatos�. Foto pròpia. 
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 Flagelación i Coronación de espinas: Jesús es humiliat coronat amb una 
corona d�espines, i amb un cedre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Foto 16- Quadre de la �Fagelación i la Coración de espinas�, Foto de Narcís Ponce. 
 
 

 Calle de la amargura: Jesús carrega la creu fins al Calvari. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17- Quadre de la �Calle de la Amargura�, el moment on Jesús s�aixeca desprès de caure per 

primera vegada. Foto de Narcís Ponce. 
 
 

 Crucifición i muerte: Jesús mort crucificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 18- Quadre de la �Cricifición i muerte�. Foto de la Passió d�Ulldecona. 
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 Descendimiento: El cos de Jesús sense vida és baixat de la creu i 
sepultat. 
 

 Desesperación de Judas: Judes no accepta ser el culpable de la mort de 
Jesús i es suïcida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 19- Quadre de �Desesperación�, moment en que Judes es suïcida. Foto de Josep Sans. 

 
 

 Resurrección: Jesús ressuscita al davant mateix dels romans que 
guarden el sepulcre. 

 Aparición a los apostoles: Jesús s�apareix als apòstols i els atorga 
l�esperit sant. 

 Gloriosa ascensión: Jesús se�n va al pare. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 20- Quadre de la �Gloriosa ascensión�. Foto de Narcís Ponce. 
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3- PART PRÀCTICA 
 
L�objectiu que tenim mitjançant les enquestes és obtenir opinions sobre quin 
futur li veu la gent a La Passió. També volem saber quins aspectes s�haurien 
de millorar, per a que la Passió pugui créixer com a entitat i com a 
representació teatral. 
Les enquestes les hem fet a 50 persones de dins de la Passió i 50 enquestes 
més, a la gent que hi forma part. Hem intentat fer les enquestes a la gent 
variant una mica les edats. 
 

3.1-REPRESENTACIÓ GRÀFICA DELS RESULTATS DE LES 
ENQUESTES 
 
 
MODEL 1: Enquestes a membres del patronat de La Passió. 
En aquest model ens interessa saber com pensa la gent del patronat de La 
Passió.  
 
- Pregunta 1: Quants anys fa que formes part de La Passió? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 1:  dades sobre la durada de tems que fa que la gent de La Passió en forma part. 
 
 
Un percentatge de més del 50% dels enquestats afirmen formar part de La 
Passió durant més de 10 anys i en alguns casos puntualitzant més de trenta. 
Aquestes dades ens permeten afirmar que qui s�apunta a La Passió poques 
vegades s�ho deixa perquè segons les dades la majoria de la gent que està 
dins de La Passió ja fa més de 10 anys que en formen part. 
 
 
 
 
 
 
 

Quants anys fa que formes part de La Passió?

13%

33%
54%

Menys de 5

Entre 5 i 10

Més de 10



 19 

 
- Pregunta 2: Alguna vegada has format part de la junta?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2: dades sobre quanta gent de La Passió ha format part de la junta algun cop. 
 

Podem comprovar com tan sols un 22% de la gent de La Passió ha format part 
alguna vegada de la junta. 
Això vol dir que poca gent s�atreveix a formar part de la junta. 
 
 
Pregunta 3: Creus que La Passió com a entitat té futur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 3:  dades sobre si la gent del patronat pensa que  la entitat té futur 
 
Un percentatge elevat dels enquestats afirmen que La Passió com a entitat té 
futur argumentant la càrrega popular i tradicional que hi ha darrere una entitat 
que té més de 50 anys de vida,a més també creuen en la força que dona a 
l�entitat l�escola de teatre amb un nombre en augment d�alumnes. La gent que 
diu que no té futur, ho afirma apuntant la pobra economia de l�entitat que 
subsisteix gràcies a les subvencions de les administracions. 
 
 
 
 

Alguna vegada has format part de la junta?

22%

78%

Sí

No

Creus que La Passió com a entitat té futur?

85%

13%
2%

Sí

No

NS/NC
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Pregunta 4: Creus que La Passió com a representació teatral religiosa té     
futur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 4: dades sobre si la gent del patronat pensa si la representació de La Passió té futur. 
 
Un 60% dels enquestats creu que La Passió com a representació teatral 
religiosa té futur gràcies a la seva capacitat d�ensenyar al públic la vida d�un 
personatge històric des d�un punt de vista religiós. Un altre percentatge no gens 
menyspreable argumenta que no té futur per culpa de la profunda �crisi de fe� 
que pateix la societat actual,d�altres creuen que no s�hauria de vendre com un 
espectacle religiós sinó com un espectacle teatral cosa impensable ja que 
estem parlant de la vida d�un personatge estrictament relacionat al cristianisme. 
 

MODEL 2: Enquestes a gent de fora del patronat. 
En aquest model tenim l�objectiu de conèixer la visió que té la gent que no 
forma part del patronat. 
 
Pregunta 1: Quantes vegades has vist la representació de La Passió? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 5: dades sobre quantes vegades la gent ha vist La Passió d�Ulldecona. 

Creus que La Passió com a representació teatral 
religiosa té futur?

60%

36%

4%

Sí

No

NS/NC

Quantes vegades has vist la representació de La 
Passió?
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Gairebé la meitat del enquestats han vist La Passió entre 1 i 5 cops. També un 
percentatge elevat d�enquestats afirmen haver vist més de 5 vegades. Una 
minoria afirma no haver-la vist mai. 
D�aixo en podem despendre que la població en general ha anaat a veure La 
Passió almenys un cop sinó més. 
 
Pregunta 2: Creus que La Passió té futur com a entitat? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gràfic 6: dades sobre si la gent creu que l�entitat de La Passió té futur. 
 
El 92 per cent dels enquestats creu que La Passió si que té futur com a entitat 
en front d'un 8 per cent que creu que no en té. 
El resultat reflexa clarament que la majoria de la gent creu que La Passió té 
futur com a entitat. 

 
Pregunta 3: Creus que La Passió com a representació teatral religiosa té 

futur? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 7: dades sobre si la gent creu que La Passió com a representació teatral religiosa té futur. 
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El 60 per cent dels enquestats creu que La Passió si que té futur com a 
representació teatral religiosa, en front té un no menyspreable 36 per cent 
que pensa que no en té, i per últim un quasi insignificant 1 per cent que no 
sap que respondre a aquesta qüestió 
Aquestes dades ens mostren que la majoría de la gent creu que si que té 
futur La Passió com a representació teatral religiosa, però davant té un 
important numero de persones que no ho pensen així. 
 
Pregunta 4: Que creus que podria millorar La Passió per adaptar-se a la 

societat actual? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8: dades sobre que creu la gent que podria millorar La Passió per a adaptar-se a la societat actual. 
 

Quasi la meitat d�enquestats creu que s�haurien de renovar els decorats i 
vestuari per donar actualitzar La Passió als nou temps. 
L�altra meitat està dividida entre els que creuen que s�han de renovar els textos 
i els que creuen que s�han de millorar altres aspectes,puntualitzant el local que 
esta molt deteriorat i el preu de les entrades que creuen elevat. 
 

Pregunta 5: Que no canviaries de La Passió? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 9: dades sobre que no canviaria la gent de La Passió. 
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Reafirmant les dades de la pregunta anterior la gent està dividida entre els que 
creuen que s�haurien de canviar  els textos, el local, i els decorats i el vestuari. 
 
Enquestes comparades 
Tant els integrants del patronat com la gent de fora del patronat coincideixen en 
molts aspectes. Segons els enquestats La Passió té futur com a entitat gràcies 
a l�esforç de tots els seus integrants i les ganes de seguir treballant, però també 
creuen que per a garantir-ne la continuïtat hauria de desenvolupar altres 
iniciatives com els Pastorets i l�Escola de teatre que ja estan en funcionament. 
Per altra banda també coincideixen en que La Passió com a representació 
teatral religiosa no té futur i que s�hauria de vendre com un espectacle teatral 
que gira al voltant d�un personatge històric. 
 

3.2- ENTREVISTES AL PATRONAT 
En aquest apartat hem fet entrevistes al president, al director, a persones que 
actuaven, antics membres i encarregats i gent de la junta de la Passió 
d�Ulldecona per a saber els seus punts de vista sobre la Passió, des de una 
mirada més professional, i comparar-los amb l�opinió de la gent enquestada. 

 
 
 
 
 
 

3.2.1- Entrevista al president de La Passió d�Ulldecona 
 
Jeroni Castell Vidal- 16.5.1964 (Ulldecona) 
 
1- Des de quant formes part del Patronat de La Passió? 
Des de que tenia 7 o 8 anys. 
 
2- Quins papers has representat en la teua �carrera� com a actor de La Passió? 
Sordmut, Nicodèmus, Judes i Jesús. 
 
3- Quant fa que ets president de La Passió? 
6 mesos. 
 
4- Creus que La Passió ha evolucionat? 
No, en 6 mesos no es pot fer molta cosa però ja hem canviat algunes coses 
com són la web, el director... i estem impulsant molt l�escola de teatre, què és 
molt important. A partir d�aquí s�obtindran els fruits. 
 
5- Com creus que ha estat aquest canvi de junta directiva? 
Bé, és un canvi que s�havia de fer per estatuts. Però la gent que ha entrat te 
moltes ganes i il·lusió, i això li dona un impuls a La Passió. 
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6- Què creus que s�ha fet bé i s�ha fet mal durant els últims anys? 
Crec que han fet moltes coses bones com el canvi de director, l�intent de 
modernitzar una mica La Passió i moltes coses més. Això comporta uns gastos 
elevats i potser  ha tingut massa pèrdues en los ultims anys. 
 
7- En quina situació esperes que estigui La Passió desprès dels primers 4 anys 
com a president? 
Bé, el primer objectiu és de deixar de ser una entitat deficitària, ja que així 
domes s�espera sobreviure. Un cop això, es pugui aconseguir, ja parlarem de 
metes més ambicioses. 
 
8- Quin futur li augures a La Passió? 
Jo crec que pot ser molt bo. Però per a aconseguir-ho primer s�ha de crear 
superàvit i fer que La Passió sigui només el principal espectacle de la entitat. 
Que es te que fer gran potenciant Els Pastorets, l�Escola de Teatre i 
conseqüentment la representació de La Passió. 
 
9- Què comporta fer de president? 
Sobretot moltes hores de treball i dedicació, però també és gratificant, ja que el 
que faig és ajudar a l�entitat a la que he estat vinculat tota la meua vida. 
 
10- Quines tasques tens com a president? 
Home, doncs principalment acudir a la junta que fem cada dilluns però també 
tenir reunions amb el director, amb l�ajuntament i amb qualsevol persona de La 
Passió que tingui algun problema. 
 
11- Quines de les tasques t�agraden menys i quines més? 
Home agradar no cap però són necessàries.  
 
El president de La Passió, Jeroni Castell, diu que la seva prioritat és treure a La 
Passió de la zona de dèficit en la que es troba i més endavant ja mirar més 
coses per a millorar. Pensa que tots els canvis que ha sofert La Passió són 
bons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 21- Jeroni Castell a una de les escenes de la Passió en Castellà (Jesús ante Pilatos). 

Foto extreta de la pàgina web de Festa Catalunya (tp://www.festacatalunya.cat/img/19506-400-0-
ESCALA_INF.jpg). 
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3.2.2- Entrevista al director de La Passió d�Ulldecona 
 
Aleix Vallverdú Palau- 22.3.1980 (Valls) 
 
1- Quina va ser la primera obra que vas dirigir? 
Diria que van ser Els Pastorets de Valls al 99, amb el Grup del Teatre Principal 
de Valls. 
 
2- Abans de venir aquí, en quins llocs i quines obres has dirigit? Hi ha alguna 
Passió entre elles, quina va ser la primera? 
De Passió no cap. 
La primera obra que vaig dirigir va ser amb un grup amateur de Valls, quan 
tenia un 24 anys. Era un muntatge que es feia vora una església on es 
representaven fets de l�Edat Mitjana, que precisament Lluís Graells va ser qui 
em va enviar. I a partir d�aquí he anat fent. Amb aquest grup, l�obra principal 
que he dirigit ha estat Aquí no paga ni Déu de Dario Fo. 
També estic en un grup de teatre que es diu Mel Xous. 
 
3- Afrontes el primer any com a director de La Passió d�Ulldecona, què 
n�esperes? 
Ensenyar i aprendre molt, això de cara als actors. I de cara al públic, l�únic que 
busco és emocionar-lo. 
 
4- Quan vas començar a ser director? 
Ah, però que sóc director? Potser jo em considero director des de que vaig fer 
l�obra dels fets, aquella de l�església de l�Edat Mitjana. Principalment, perquè 
abans d�aquesta anava sortint a les obres, no feia només de director. 
 
5- Què et va impulsar a submergir-te en el món del teatre? 
Jo crec que la necessitat. Vaig començar amb el teatre quan tenia 11 anys per 
un anunci al diari dels pastorets de Valls, i des de llavors hem vaig quedar com 
enganxat. I el que em donava el GTP no era prou i em vaig passar a buscar 
altres llocs. 
 
6- Tenies algunes altres metes apart de ser director de La Passió d�Ulldecona? 
Quins avantatges li vas veure al cas d�Ulldecona? 
No és una cosa que me la plantegés, sinó que me la van plantejar i em va 
entusiasmar. Per sort, propostes de feina en tenia moltes, però la Passió era 
una prioritat. Avantatges, creixement professional principalment. 
 
7- Ara que ja ets el director, què t�agrada de La Passió d�Ulldecona? 
Bàsicament el grup, amb la gent que treballo, la curiositat, l�interès, ganes de 
canviar i millorar i d�acceptar la meva proposta. 
 
8- Quines idees innovadores tens per a aplicar a La Passió d�Ulldecona? 
Una cosa que hem fet aquest any és agilitzar la posada en escena. Més que 
innovadores, són idees. Trobar l�emoció real dels personatges i de cara a l�any 
que ve algunes propostes a nivell tècnic, que ja hem començat a pensar. 
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9- En els últims anys La Passió ha estat un poc en decaiguda en el tema 
d�espectadors, creus que es pot aconseguir reviure la passió i l�interès per La 
Passió d�Ulldecona? 
Crec que s�ha d�aconseguir, ha de ser la prioritat de la gent de la Passió, no 
només del director. Crec que s�hauria de netejar la cara i treure-li el pes religiós 
que té. Aconseguir vendre un espectacle teatral i no un espectacle religiós, o es 
busca més públic o no sobreviurà. 
 
10- Quina diferència hi ha entre els estudiants de teatre i els actors aficionats 
de La Passió d�Ulldecona? Què n�esperes d�ells? 
Jo crec que tots tenen les seves manies. Possiblement, canviar la meva 
manera d�explicar les coses per a fer entendre el que jo vull. Sí que hi ha un 
poc més de feina, però també és un repte per a mi. Perquè al final he 
d�aconseguir fer un espectacle teatral ven fet. 
 
11- Estàs content amb el treball dels nostres actors? 
NO! És broma. Sí, molt. Perquè han estat molt oberts a escoltar-me, a 
preguntar-me, a qüestionar-me les coses. I crec que els hi ha passat coses que 
potser no els havia passat abans.  
 
12- Quin futur li augures a La Passió d�Ulldecona? 
Jo crec que ho té difícil, crec que s�han de reinventar i trobar noves maneres 
per a fer veure un nou espectacle. 
 
13- Abans de ser director, vas actuar alguna vegada? Quina va ser la que més 
et va marcar? Quan? Per què? 
He actuat moltes vegades. Porto 20 anys fen teatre. Suposo que la que m�ha 
marcat ha segut els pastorets de Valls, d�una banda totes m�han marcat, que 
m�han anat portant on estic ara. Tot marca, Quan et proposen de fer una 
substitució, quan et diuen de ser el protagonista, etc.  
 
14- Has actuat algun cop en una Passió? Quan? On? 
No he actuat mai en una Passió. Tot i que hi ha gent que em voldria veure de 
Jesucrist. 
 
15- Ens podries explica alguna anècdota graciosa que t�hagi passat tant com a 
director i com a actor? 
Esta és la pitjor pregunta que m�haguessis pogut fer mai, perquè tinc molt mala 
memòria. Però d�anècdotes moltíssimes.  
Estic fent l�obra de �Alícia Von Voyage� que és molt còmica i tinc problemes per 
aguantar-me el riure. I tota l�obra és una constant lluita per a aguantar-me el 
riure. I quan veus que tot el públic s�ho esta passant �teta�, jo i l�altre actor ens 
vam posar a riure. 
Sovint són imprevistos, que al primet moment te �cagues� en tot, però desprès 
fan riure. 
Bàsicament jo sóc titellaire, i en un d�aquets espectacles hi ha un abric que és 
desmuntable. I simplement, només vaig agafar una part, tenia que anar a una 
punta de l�escenari i tornar, i a la tornada, quan me�n vaig adonar que només 
portava la meitat, el que vaig fer va ser posar-me l�abric sota el braç i vaig 
tornar.  



 27 

Els meus pares tenen una empresa de patates �Patates Palau� i en una de les 
representacions que fèiem que van venir els meus pares, un dels actors va 
colar el nom de les patates a l�espectacle, que al primer moment l�escanyaria, 
perquè no és el que has assajat, però quan veus que tot va bé fa gracia. 
 
El nou director de la Passió d�Ulldecona, Aleix Vallverdú Palau, creu que als 
actors els han passat coses que abans no els havia passat. També diu que per 
a que aquesta entitat tingui futur se li ha de netejar la cara, s�ha de mostrar a la 
gent que no és una representació religiosa, sinó que és una simple 
representació teatral. Afegeix que els propis actors de La Passió s�haurien de 
preocupar fer-la anar endavant, impulsar-la per a que tingui un millor futur, que 
si ells no s�impliquen aquesta no tindrà molt de futur. 
 
_____________________________________________________________ 
També hem trobat un article del diari �el vallenc Notícies de l�Alt Camp� on li 
feien una entrevista al nostre director de la qual n�hem tret la següent 
informació. 
 
Segons l�article, creu que Aleix Vallverdú dirigeix dos passions diferents a 
Ulldecona, una en català i una en castellà, ja que no estan traduïdes 
directament, sinó que són diferents textos.  
L�article també ens diu altres obres que ha dirigit Aleix Vallverdú, per exemple: 
els Pastorets (de Valls) o al grup de teatre Nexus(al Pla de Santa Maria). 
També afirmen que Lluís Graells, anterior director de La Passió, i el Patronat 
d�aquesta, van confiar en Vallverdú per dirigir la Passió en la temporada 2010 i 
donar-li un altre aire a aquesta. 
Segons l�article Aleix afirma que dirigir els Pastorets de Valls i la Passió 
d�Ulldecona és molt diferent, ja que en la primera hi ha cinc o sis personatges 
principals i en la segona n�hi ha un de molt important i altres que giren al seu 
voltant. 
També diu que el president del patronat, Jeroni Castell, confia que Aleix li doni 
un toc jove a l�obra i la converteixi en una representació per a un grup 
heterogeni de l�audiència. Assegura que Aleix Vallverdú esta llicenciat per 
l�Institut de Teatre2. 
 

 
Foto 22- El director de la Passió d�Ulldecona (Aleix Vallverdú) durant un assaig de la Passió en Català. 

Foto de la pàgina web de La Passió d�Ulldecona (www.lapassiodulldecona.org). 

                                            
2 Article extret �el vallenc Notícies de l�Alt Camp�. 
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3.2.3- Entrevista a càrrecs actuals de La Passió d�Ulldecona 
 

1- Des de quan formes part de la junta de la Passió? 
2- Que et va impulsar a formar-ne part? 
3- A part d�estar dins la junta, actues? 
4- Trobes que la Passió te futur? Per què? 
5- Com trobes que ha canviat la Passió? (millor o pitjor) 

 
 
Gabriel Roig Querol- Coordinador de personal 
 
1. Des del juny del 2007, i com que quan entres a formar part de la junta ho fas 
per a quatre anys, hi estaré fins a juny del 2011. 
 
2. La responsabilitat quan col·labores amb una entitat i et proposen d�entrar a la 
junta directiva tens el deure d�acceptar per a que l�entitat pugui tirar endavant. 
Tots hem de posar el nostre granet de sorra per a que la cosa funcioni. Cal dir 
que és el tercer cop que formo part de la Junta Directiva del Patronat de La 
Passió. Ara fa uns 30 anys ja vaig formar part de la mateixa, i fa uns 13 anys 
també, així quan acabi aquesta vegada, ja haure estat 12 anys a la junta en 
tres etapes diferents. 
 
3. Fa 38 anys que formo part del quadre escènic de la Passió, però m�agrada 
més dir que col·laboro amb aquesta entitat. 
 
4. Val a dir que quan vaig començar a col·laborar amb la Passió era molt 
diferent d�ara, llavors fèiem 10 representacions a l�any i pràcticament omplíem 
tots els diumenges, la platea, el primer i segon pis i alguns dies teníem que 
posar cadires als passadissos i tot.  
Ara és molt diferent, fem 8 representacions, i tot i que intentem fer un 
espectacle atractiu i dinàmic, costa molt fer venir a la gent. A més, ara s�ha 
ajuntat aquesta crisi tan forta que s�ha notat a tots els sectors, i evidentment al 
teatre també. L�any passat ja vam tenir una davallada important d�espectadors i 
aquest any anem pel mateix camí. De totes formes, la junta ens estem movent 
per a capgirar questa situació, i penso que sí que te futur, perquè com ja he dit 
oferim un bon espectacle teatral, i la gent que ens ve a veure surten 
entusiasmats i emocionats i tot del que acaben de veure. 
A més, s�ha posat en marxa una escola de teatre, de la que esperem que surtin 
molt bons actors i actrius, més ben preparats que els que ara formen part del 
quadre escènic de la Passió. 
 
5. Crec que sempre anem a millor, com he dit abans la gent cada dia te més 
formació i preparació. A part, també tècnicament es va millorant any rere any. 
Des de la junta ens esforcem per a que les coses vagin cada cop millor. Els 
darrers quatre anys, hem tingut un director professional que ha aportat els seus 
coneixements i estudis per a millorar les representacions. Aquest any n�hem 
contractat un altre, també professional, que també aporta els seus 
coneixements del món teatral, per a seguir millorant. Sense desmerèixer a tots 
els directors que hem tingut els anys anteriors i que tots han aportat els seus 
coneixements, esforç i dedicació, per a que avui ens trobéssim on estem. 
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Manolo Vericat Forcadell-13-3-1971(Ulldecona)  Tramoia 
 
1- Des de fa 3 anys. 
 
2- Intentar ajudar a tirar endavant l�entitat. 
 
3- Sí, faig �el mono� però sí, però majoritàriament sóc tramoia. 
 
4- No ho sé. Perquè trobo que la joventut no s�implica molt i els grans cada dia 
ens fem més grans. 
 
5- Jo crec que sempre per a millor. Perquè si fos per a pitjor ja podríem marxar 
cap a casa. 
 
 
 
 
Vicent Obiol Raga- 14-9-1963(Ulldecona)    Tècnic de llums 
 
1- Enguany fa 3 anys. 
 
2- Perquè consideraven que feia falta un tècnic de llums, i com se�n va anar un 
altre de la junta, vaig entrar jo.  
 
3- No, però sóc tècnic de llums. 
 
4- La Passió tindrà futur si la saben vendre com a espectacle i no com a 
representació religiosa. Perquè les noves generacions �passen� de les 
religions, per dir-ho d�alguna manera.  
 
5- Des de que es va decidir que el director hauria de ser professional ha 
millorat molt, el canvi és considerable.  
 
 
 
 
Victor Prado Reverter-  18-10-1957(Tortosa)        
 
1- Des d�aquesta última vegada 3 anys. 
 
2- Que era del patronat. 
 
3- Sí, en català de Heròdes i en castellà de poble, Nicodem, José de Arimatea i 
Jonatàs. 
 
4- Sí, perquè és molt actual. 
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5- Es què la Passió no ha canviat, però canviarà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 23- Víctor Prado exercint el seu càrreg com a encarregat de personal. Foto de Narcís Ponce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fernando José Guarch i Bordes- 6-10-1962 (Ulldecona)    Tècnic de so 
 
1- Mai. Del patronat des que tenia dos o tres mesos, per tant des de fa 44 anys. 
 
2- La tradició familiar.  
 
3- No actuo, estic al càrrec del so. 
 
4- Sí, té futur com a espectacle religiós o espectacle teatral, sempre i quan 
s�ofereixi una adequada evolució. 
 
5- Tots els canvis tenen que ser per a millor, sinó no té sentit, una altra cosa és 
la condició. 
 
 
 
De tots els entrevistats només Fernando Guarch no ha format part mai de la 
junta. 
Bàsicament tots els que formen part de la junta és per la necessitat de la junta 
per a fer tirar endavant d�entitat i/o perquè havia llocs vacants.  
Dos dels sis entrevistats no actuen, s�encarreguen de la llum i el so de la 
representació. Un dels que actua només ho fa en alguns quadres, l�altra part de 
la funció l�exerceix com a tramoia.  
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Tots els entrevistats creuen que La Passió, com a representació, tindrà futur si 
es ven com un espectacle teatral i no com un espectacle religiós; tots menys 
Fernando Guarch que creu que com a espectacle religiós també tindrà futur. 
Tan sols un dels entrevistats creu que La Passió no ha canviat, però diu que 
canviarà. Això sí, en el que es posen tots d�acord és que tots els canvis són i 
han de ser per a millor. 
 
 
 
 
 
 

3.2.4- Entrevista als antics membres de La Passió d�Ulldecona 
 
José Antonio Juan Castell- 31-12-1962 
 
1- Qui va fundar la Passió d�Ulldecona? 
José Maria Rafí i Poblet. 
 
2- Com és va fundar? 
Un grup d�actors del Centre Cultural i Recreatiu, van decidir fer aquesta entitat. 
 
3- Per què es va fundar? 
Arrel d�uns documents que van trobar a l�església d�un textos de la Passió i 
mort de Jesucrist. 
 
4- Quin futur li veies a la Passió quan es va fundar? 
Jo no havia nascut quan es va fundar, però el meu pare va ser un dels 
fundadors. 
 
5- Quin futur li veus ara? 
Si no s�adapta als nous temps, potser que no tiri endavant. S�hauria d�adaptar 
en vestuaris, decoració, il·luminació... 
 
6- En quins aspectes a evolucionat la Passió? 
En algunes aspectes tècnics. 
 
 
7- Ha tingut mai alguna època dolenta que puguis recordar? Explica-la. 
El temps que jo vaig estar-hi no. Cada diumenge omplíem. 
 
8- Qui era el President i director d�aquella època? 
El President quan jo vaig estar van ser diferents. Un va ser Jironi Castell 
Guarch, Fernando Guarch Muñoz, Albert Tedan, Javier Martínez. 
I com a únic director Pere Sans. 
 
9- De quants membres més o menys contaven? 
200 membres aproximadament. 
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10- Recordes alguna anècdota interessant? Explica-la. 
De petit vaig anar a Madrid a fer la Passió, al teatre �La Sarsuela� i de nens que 
hi havien a la Passió només vam anar tres. Recordo que Jesús va caure de la 
creu, i el centurió que hi havia baix el va parar i arrel d�això, el soldats ara 
sempre es fiquen darrere de la creu. 
 
_______________________________________________________________ 
 
El nostre entrevistat ens diu que qui va fundar La Passió d�Ulldecona va ser 
Rafí i que es va fundar gràcies a un grup d�actors del CCR van decidir fer-la, ja 
que van trobar uns textos de la mort de Crist a l�església del poble. 
Parlant del futur l�entrevistat creu que La Passió no tindrà futur si no s�adapta a 
la societat actual. 
També diu que ell creu que La Passió d�Ulldecona a evolucionat en alguns 
aspectes tècnics. 
Comenta que en el temps en que ell estava La Passió no tenia cap època 
dolenta, que omplien el teatre cada diumenge. 
Ens diu que la època en que ell va actuar van haver molts presidents i que eren 
gairebé uns 200 membres. 
 
 
 
 
 

3.2.5- Entrevista a personatges actuals de La Passió d�Ulldecona 
 

1- Des de quan actues a la Passió? 
2- Per què vas entrar en aquesta entitat? 
3- Quins personatges has representat? 
4- Què t�agrada de la Passió? 
5- Trobes que ha canviar molt d�abans a ara? 
6- Es noten els canvis de directors? 
7- Explica alguna anècdota graciosa. 

 
Antoni Manel Muñoz Borràs � 18-8-1990 (Ulldecona) 
 
1- Des de fa 4 anys. 
 
2- M�agradava el teatre i m�oferia diferents representacions a l�any, cosa que en 
altres entitats no es pot. A més el meu tio en forma part. 
 
3- He fet d�Andreu, Sant Joan, Eleazar, Onkelos, i ara de Judes i Jonatàs. 
 
4- L�ambient. 
 
5- No ho puc dir, perquè fa 4 anys només que estic, i ha tingut una continuïtat. 
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6- En este encara no s�ha representat, així que ja no sé dir les comparacions es 
poden fer representada l�obra. 
 
7- Quasi em moro dalt la creu, ja que em van posar les barres per aguantar-me 
amb els peus massa baixes i me vaig tenir que aguantar només en los braços, 
això va fer que tingues mala circulació i en acabar el quadre van trucar a 
l�ambulància perquè estava molt mal. Per sort tot va quedar només en un 
ensurt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 24- Antoni Manel Muñoz, entre vestuaris a la temporada 2010. Foto de Narcís Ponce. 

 
 
 
 
 
 

Gerard Ausensi Jiménez � 21-1-1994 (Ulldecona) 
 
1- Des de que era petit, quan tenia 4 anys, però vaig començar a parlar fa 3 
anys. 
 
2- Ben bé no he sé, però el meu pare, els meus cosins i les meves ties sortien i 
doncs vaig decidir sortir.  
 
3- Passió en català: Sant Andreu, Sant Joan i Baptista.  
Passió en castellà: Onkelos, Lladre bo, Santo Bartolomé. 
 
4- Quan no mos toca sortir als quadres que mos quedem per allí pegant voltes 
en Aleix i Pau. 
 
5- Sí molt, abans venia més gent i ara en ve molt posa. 
 
6- Sí, bastant, aquest director és més de dialogar i l�altre que teníem per 
exemple anava més al gra. 
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7-  A la Passió en català, que jo feia de Sant Andreu, un dia el lladre bo no va 
venir i em van dir que ho fer-ho i clar, vaig patir molt, perquè em va tocar 
improvisar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25- Gerard Ausensi entre vestuaris a la temporada 2010. Foto de Narcís Ponce. 
 
 
 
Josep Sans Cucala � 17-12-1979 (Ulldecona) 
 
1- Des de fa 30 anys. 
 
2- Per tradició familiar. 
 
3- Sadoc, soldat, Felip, Joan, Judes, leprós, un nen de l�Entrada Triomfal, 
Tomàs i lladre. 
 
4- A part que m�agrada el teatre, m�agrada l�ambient que hi ha. 
 
5- La posada en escena catalana i el membre d�actors,  decorats. Abans es 
cuidaven molts detalls que ara no és cuiden. 
 
6- Clar! Cada director ho enfoca d�una manera i un toc personal, tot i que és la 
mateixa obra. 
 
7- La primera vegada que vaig actuar, el director era el meu tio i el que feia de 
Sadoc no havia vingut i ell em va dir que ho faria jo i vaig sortir molt cagat. 
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Foto 26- Josep Sans en el quatre de la �Desesperación� interpretant a Judes en la Passió en Castellà. 
Foto de Josep Sans. 

 
 

 
 
Dos dels tres entrevistats, fa més de 10 anys que formen part del patronat; però 
tots tres estan dins d�aquesta entitat per lligams familiars. 
Als tres entrevistats es podria dir que el que els agrada de La Passió és 
l�ambient que hi ha ja sigui fora com dins de l�escenari. 
Cadascú té una opinió diferent en les qüestions, el Toni no el vol opinar ja que 
diu que forma part des de fa pocs anys i des de llavors ha hagut una 
continuïtat, el Gerard té un punt de vista des de fora, diu que abans anava a 
veure més gent La Passió i que ara ja no en va tanta i en Josep diu que el que 
ha canviat són la posada en escena, el nombre d�actors i els petits detalls, ell 
ho enfoca més per la part de dintre de l�entitat. 
En qüestions de directors, en Gerard i en Josep estan d�acord que els canvis 
de director es noten, que cada director posa la seva forma de fer, en canvi en 
Toni no opina ja que diu que fins que no es representi no es podrà comparar. 
En les anècdotes tots tres ens expliquen la primera vegada que van 
representar un paper, en Gerard i en Toni ens expliquen la primera vegada que 
van pujar dalt de la creu com a lladres, en canvi en Josep ens explica la 
primera vegada que va fer un paper important, gràcies al seu tiet que llavors 
era el director de La Passió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 27- Els autobusos de la gent que ens be a veure a la Passió. Foto de Laia Arnau. 
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Foto 28- Aida Ferré maquillant a Ruth Juan, per a la Passió d�Ulldecona en Català. Foto de Maria Obiol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 29- Vestuari de la Passió d�Ulldecona. Foto de Narcís Ponce. 
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Foto 30-Moment on s�acaba l�obra i tota la gent que forma La Passió surten a saludar. Foto de Narcís 

Ponce. 
 
 

3.2.6- Entrevista a personatges passats de La Passió d�Ulldecona 
 
Juan José Bel Carapuig 
 
1-En quines temporades vas actuar a la Passió? 
Des de l�any 61 al 67. 
 
2- Quants anys vas formar-ne part? 
6 anys. 
 
3- Per què ho vas deixar? 
Perquè havia d�anar al servei militar i quant vaig tornar em vaig posar a festejar, 
i com a la meua parella no li agradava ja no hi vaig tornar. 
  
4- Quins personatges vas interpretar? 
Vaig fer de poble, d�invàlid i de Sant Tomàs. 
 
5- Que t�agradava de la Passió? 
La versió que més m�agrada és la de castellà que es feia fa anys. I els quadres 
que més m�agradaven eren �les temptacions de Jesús� i �la desesperació de 
Judes�. 
 
6- Com trobes que ha canviat la Passió?(millor o pitjor) 
Ha anat a pitjor, perquè al ser una obra que no es pot adaptar als temps 
moderns s�ha quedat desfasada. 
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7- Tornaries a actuar a la Passió? 
Sí perquè m�agrada fer teatre, però no ho faig per falta de temps. 
 
 
8- Es noten els canvis de director? I de junta? 
Els de director sí, perquè cada director li dona un estil diferent. 
Els de junta no, perquè la junta no afecta a la representació. 
 
9- Explica alguna anècdota que t�hagi passat amb la Passió. 
Una vegada fent de Sant Tomàs al cinc d�oros, em vaig quedar en bloquejat i 
se sentia a l�apuntador des del pati de butaques de tan fort que me parlava. 
 
 
L�entrevistat ens diu que va formar part de La Passió durant 6 anys i que ho va 
haver de fer per anar a la mili i que desprès hi hagués tornat si no hagués estat 
per la seva noia, que no li agradava i perquè li falta temps. 
Ens diu que el que més li agradava era la representació que es feia i sobretot 
els quadres de �les temptacions de Jesús� i �la desesperació de Judes�. 
L�entrevistat pensa que La Passió ha anat a pitjor, ja que s�ha quedat 
desfasada. 
Ens diu, també, que els canvis de director es noten ja que cadascú li posa la 
seva, però que els canvis de junta no perquè no afecta a l�obra. 
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4- CONCLUSIONS 
Respondrem les hipòtesis, escriurem conclusions que seran un resum de les 
anteriors i partint d�això direm la nostra opinió sobre el parlat.  
També exposarem què hem après gràcies a aquest treball. 
Direm què ens ha agradat més i què ens ha agradat menys. 
A continuació direm que faríem i tornéssim a començar aquest treball. 
I per finalitzar, comentem les coses que ens han quedat pendents. 

4.1- RESPOSTA A LES PREGUNTES I/O HIPÒTESIS 
*La Passió d�Ulldecona té més canvis tecnològics que d�una altra cosa. 
 -Segons el que hem recopilat al treball els canvis que més ha sofert La Passió 
han estat a nivell tecnològic. 
*La Passió d�Ulldecona té més continuïtats que canvis. 
 -Doncs com han reflexat les entrevistes La Passió té per desgràcia o per sort 
més continuïtats que canvis, ja que pel que sembla, La Passió ha volgut 
conservar les coses bones que tenia abans (com els decorats i els textos). 
*La Passió d�Ulldecona té més salut que les altres. 
-La Passió d�Ullldecona té una salut molt bona ja que la implicació de tothom la 
fa cada dia mes forta. 
*La major part de gent que va a veure la Passió són gent gran. 
- La veritat es que no hem pogut respondre a aquesta hipòtesi,però m�atreviria 
a afirmar sense equivocar-me que el públic de la passió és molt divers i de 
totes les edats.  
*Les passions s�han representat durant molts anys. 
-Hem trobat representacions religioses que porten més de 50 anys 
representant-se. 
*Les primeres representacions teatrals eren religioses. 
-Era d�esperar, l�església tenia el monopoli cultural i per tant,les primeres 
representacions teatrals eren religioses. 
*La gent ja no es mostra tant interessada per les passions. 
-Les respostes dels enquestats a les nostres enquestes afirmen que realment 
estan interessats en les passions, però a la vegada creuen que haurien 
d�evolucionar per a adaptar-se millor a la societat actual. 

4.2- QUÈ HEM APRÈS? 
El treball de recerca de 4rt ESO crec que ens ha ajudat molt a millorar el treball 
cooperatiu, a més de fer-nos conèixer les bases d�un treball d�investigació que 
podem utilitzar en pròxims treballs com podrien ser els de Batxillerat. 
Hem aprés, també, com redactar millor els treballs, a demanar informació a 
gent que en sap més que nosaltres, a fer entrevistes, a fer enquestes... 
Hem aprés que abans de ser passions eren representacions teatrals religioses 
que es representaven a les esglésies i que durant un temps van estar 
prohibides per aquestes. A més, es basen amb el viacrucis, que és el que va 
passar Jesús abans de ser crucificat.  
De la Passió d�Ulldecona podem dir que va néixer gràcies a uns actors del CCR 
que van trobar uns documents de la Mort de Jesús, a l�església del poble.  
Gairebé tota la gent del patronat creu que la Passió tindrà futur si s�intenta 
vendre com un espectacle teatral i no com un espectacle religiós.  



 40 

La gent que ho be a veure normalment sempre surt contenta amb el treball  
dels actors, a més hi ha gent que repeteix cada any. 
 

4.3- QUÈ ENS HA AGRADAT MÉS I MENYS? 
Possiblement el que menys ens ha agradat es haver de fer tantes enquestes a 
tanta gent ja que es fa molt pesat, a més la gent en general té poc interès a 
l�hora de contestar enquestes. També en no ens vam posar molt d�acord en fer 
les entrevistes, ja que no podíem quedar tots per a fer-les i les hem hagut de 
fer cadascú per la seva banda. Tot i això ens n�hem sortit prou bé. 
El que més ens ha agradat ha estat l�ambient de treball entre el grup que en tot 
moment ha estat de treball cooperatiu, fet que ens a ajudat molt a coordinar 
horaris acordar hores de treball,etc. 

4.4- SI TORNÉSSIM A COMENÇAR... 
Si tornéssim a començar creiem que planificaríem una mica millor el treball i no 
ho deixaríem tant per a última hora. A més aprofundiríem més en temes que 
potser hagin pogut quedar més �fluixets�. 
A més, ens distribuiríem millor la feina, aniríem a fer les entrevistes i les 
enquestes com a mínim de dos en dos i intentaríem que tots treballéssim per 
igual. 

4.5- QUINES COSES ENS HAN QUEDAT PENDENTS? 
Se�ns a quedat pendent fer més entrevistes a personatges i membres antics.  
També fer enquestes als espectadors de la Passió. Vam intentar buscar-ho i 
preguntar-ho al President, però no ho van trobar.
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6- ANNEXOS 
1. Enquestes de fora i de dins de La Passió 


