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Olesa de Montserrat, març del 2018

La Passió d’Olesa va estrenar diumenge 4 la temporada 2018
consolidant els canvis que ha aplicat la direcció els últims anys
L’inici de les representacions ha coincidit amb la presentació del cartell d’enguany, de
Sílvia Gubern, i la inauguració d’una exposició de la seva obra

La Passió d’Olesa de Montserrat va aixecar el teló aquest diumenge 4 de març consolidant els canvis
introduïts en l’espectacle els darrers tres anys, especialment enfocats a incrementar el ritme de la
representació i a l’ús de tècniques de vídeo mapping. La direcció de l’espectacle pretén així casar la
tradició de La Passió amb la tendència del teatre actual.
L’estrena de la temporada 2018 va comptar amb uns 700 assistents que van ovacionar el final de la
representació, en reconeixement a tot el miler de col·laboradors que fan possible aquest espectacle
de manera desinteressada. La temporada constarà d’un total de 9 funcions, que acabaran l’1 de
maig.
Sam Carrique, president de La Passió, afirma que “l’estrena ha evidenciat la feina feta durant els
assajos amb especial atenció a tota la part tècnica, vital per al bon funcionament de l’espectacle”.
Per la seva banda, Ignasi Campmany, director de l’espectacle, ha volgut destacar la vessant teatral de
l’obra i ha afirmat que “és una cita obligada per a tots els amants del teatre, ja que és una
oportunitat única per gaudir d’un espectacle d’aquestes dimensions, canvis escènics i transicions”.
“Després de la primera representació de la temporada, el treball a La Passió d’Olesa no s’atura ja que
sempre hi ha coses que s’han d’acabar d’ajustar, fet que és lògic en un engranatge tan gran”, indica
Carrique, que ha expressat una vegada més l’agraïment als centenars de col·laboradors de l’entitat.
“Estem molt contents de la gran implicació de tots els col·laboradors de totes les seccions de
l’espectacle”, ha remarcat el president.
Presentació del cartell i Diàleg d’Art amb Sílvia Gubern
L’artista barcelonina va presentar el passat dissabte 3 de març el cartell institucional d’aquesta
temporada, en el marc del Diàleg d’art que organitza La Passió juntament amb la Fundació Escola
Municipal d’Arts i Oficis. Sílvia Gubern compta amb una dilatada trajectòria, a més de ser una de les
artistes pioneres en l’art conceptual català.
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Gubern va voler plasmar en el cartell d’enguany de la Passió el simbolisme del principal element
geogràfic que tenim a Olesa, com és la muntanya de Montserrat, ja que aquí és on recau l’anomenat
txakra del cor del planeta. Els txakres són punts energètics i en aquest cas l’energia que emana de
Montserrat és la creativitat.
Al cartell també hi apareix un grial, en referència a les llegendes que indicaven que es podria trobar a
Montserrat. I tot plegat sobre un fons violeta, un color femení en homenatge a la Moreneta, com a
mare i protectora.
També es va inaugurar una exposició de l’obra de l’artista a l’Espai d’Art de La Passió, que es podrà
veure fins l’1 d’abril.

És temps de Passió al comerç olesà
Unes 25 botigues d’Olesa col·laboren amb l’entitat aquesta temporada 2018 lluint als seus aparadors
fotografies, banderoles i altres elements d’atrezzo relacionats amb l’espectacle.
Aquesta iniciativa se suma a la campanya de les banderoles als balcons que es va engegar fa tres
anys. Les dues tenen com a objectiu implicar a tot un poble per temporada de Passió i animar als
veïns a gaudir-ne. Ja que per Olesa, La Passió és molt més que un espectacle teatral, és una tradició
de tot un poble.

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.

