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Olesa de Montserrat, març del 2018

La Passió d’Olesa prepara un Divendres Sant especial amb diferents
novetats i la recuperació d’antigues escenes
Per completar la Setmana Santa, l’entitat ha programat dijous i divendres al vespre ‘El
testament de Maria’ en un dels espais on, fa més d’un segle, es feia La Passió
La Passió d’Olesa prepara una Setmana Santa intensa amb la recuperació, per un sol dia, d’antigues
escenes que fa temps que no es representen. Aquest Divendres Sant, 30 de març, es podrà tornar a
gaudir del quadre ‘El fill de la vídua de Naïm’, que comptarà amb els últims actors que el van
interpretar. També es tornaran a incloure les dues escenes que ja van incorporar-se en la
representació de Divendres Sant de l’any passat: l’escena del Centurió i el Decurió i la Verònica.
Altres detalls que ho acompanyaran són el mantell vermell de Crist i l’antic vestit de Ponç Pilat, a qui
el poble repetirà el text com s’havia fet antigament.
La Setmana Santa d’Olesa és una de les més riques de Catalunya, amb molts elements: La Passió, els
misteris i el viacrucis, entre d’altres. Des de La Passió d’Olesa, es pretén completar-la encara més
recuperant escenes que amb el temps s’han deixat de representar. Aquesta aposta és especialment
interessant per aquells olesans que les recorden amb nostàlgia i que vulguin, encara que sigui només
per un dia, reviure escenes i detalls d’abans. Alhora, però, també és d’interès per a aquelles persones
que han vingut moltes vegades a veure l’espectacle, i que podran veure’l aquest Divendres Sant de
manera diferent.
La representació de La Passió d’Olesa del divendres 30 de març començarà a les 10.15h.

El testament de Maria, Dijous i Divendres Sant al vespre a l’antic Teatre Principal
La Passió d’Olesa contribueix a fer encara més atractiva la celebració local de la Setmana Santa a
través d’una segona aposta lligada a la raó de ser de l’entitat: el teatre i la tradició. Així, Dijous i
Divendres Sant al vespre es podrà gaudir de la representació de ‘El testament de Maria’, de Colm
Tóibín, a l’edifici on hi havia l’antic Teatre Principal, espai que va acollir representacions de La Passió
des de 1847 fins a 1919.
‘El testament del Maria’ portarà a escena les nou actrius que han interpretat les darreres dècades el
paper de Maria, mare de Déu, a La Passió d’Olesa: Antònia Martells, Sílvia de Paco, M. Cristina Pujol,
Tona Cerdeira, Dolors Xairó, Carmina Checa, Paquita Bellès, Núria Riera i M. Teresa Aiguadé. Una
oportunitat única de la qual només s’han programat tres representacions improrrogables aquesta
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Setmana Santa. La primera funció serà el dijous 29 a les 21h, i les altres dues, divendres 30 a les
18.30 i a les 21h.
L’edifici de l’antic Teatre Principal és situat al nucli antic d’Olesa, al carrer de la Clota, 1 (cantonada C/
Sant Josep Oriol).
‘El testament de Maria’ presenta una revisió de la figura de Maria, convertida en una simple
camperola a qui han pres l'únic fill a causa d'una decisió divina que no comprèn. Una Maria pagana
que passa els seus últims dies a Efes, turmentada per l’odi que s’ha desfermat en contra de Jesús i
vigilada pels deixebles del seu fill. Ella sap que n’hi ha algun que escriu mentides i per això vol
explicar el que va passar, segons ella, realment.
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
al 93.778.10.09.

