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Olesa de Montserrat, febrer del 2018 

 

La Passió d’Olesa aixecarà el teló el 4 de març consolidant els canvis 

introduïts els darrers tres anys  
El dissabte 3 es farà un Diàleg d’Art amb Sílvia Gubern, autora del cartell institucional 

d’enguany, i s’obrirà una exposició de la seva obra 

 

La Passió d’Olesa de Montserrat aixecarà el teló el pròxim 4 de març i ho farà havent consolidat els 

canvis introduïts en l’espectacle els darrers anys, especialment enfocats a incrementar el ritme de la 

representació i a l’ús de tècniques de vídeo mapping. Per aconseguir-ho, des del gener s’ha modificat 

el sistema d’assaigs per tal d’ajustar al màxim tot l’engranatge d’actors, tècnics i tramoies i 

configurar, d’aquesta manera, un espectacle àgil, amb mínimes o nul·les interrupcions entre escenes 

i amb un ritme que busca aproximar-se més al cinema que al teatre. Alhora, també es consolida la 

presència de més dones en papers principals arran de la reformulació d’escenes feta les darreres 

temporades. 

Els centenars de persones que fan possible La Passió d’Olesa de Montserrat fa mesos que treballen 

per preparar la temporada 2018. Ja en la presentació feta per l’equip de direcció escènica es va 

ressaltar la importància de tothom per al bon funcionament de les representacions. Això s’ha traduït 

en la implantació dels anomenats ‘assaigs en bloc’, que cada dilluns, i durant sis setmanes 

consecutives, han permès assajar l’espectacle amb tots els elements tècnics i escenogràfics. La 

implicació de totes les seccions en aquest nou format d’assaig ha estat molt positiva i el resultat es 

podrà veure entre el 4 de març i l’1 de maig. 

Els canvis introduïts el darrers anys i que s’han treballat a fons durant els mesos d’assaigs passen, 

sobretot, per fer les transicions entre escenes el màxim d’àgils, evitant foscos. L’objectiu: un 

espectacle amb més ritme i amb una reducció de la durada. 

A banda, i com és habitual, enguany també hi haurà algunes estrenes actorals en el repartiment, que 

s’aniran fent efectives a mesura que avancin les representacions. 

Aquesta serà la quarta temporada de l’equip directiu actual, format per l’Ignasi Campmany com a 

director de l’espectacle, l’Oriol Garrido també a la part artística, el Llorenç Segura com a responsable 

de la part tècnica, i l’Esther Vela en la coordinació.  

Nou representacions en la temporada 2018 

La temporada 2018 de La Passió d’Olesa de Montserrat comptarà amb nou representacions, set de 

les quals en horari de matí (de 10.15 a 14h) i dues en horari de tarda (de 17.30 a 21.15h). El mes de 

març les representacions matinals seran els dies 4, 11, 18 i 30, mentre que el 24 de març es farà 
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funció de tarda. A l’abril, La Passió d’Olesa es podrà veure els dies 8 i 22 al matí, i el dia 14 a la tarda. 

Finalment, la temporada es clourà l’1 de maig al matí.  

La Passió d’Olesa de Montserrat està subtitulada en castellà i anglès en totes les representacions. 

D’aquesta manera, pot ser seguida per persones vingudes d’arreu sense cap mena de dificultat. Els 

subtítols, sumats a l’espectacularitat visual de la representació, asseguren una perfecta comprensió 

de tota l’obra. 

Per als espectadors que ho desitgin, s’ofereix la possibilitat de completar la jornada gaudint d’una 

visita guiada i gratuïta per l’interior del teatre un cop acabada la representació. Aquesta activitat es 

pot sol·licitar el mateix dia o bé en el moment de fer la reserva d’entrades. I per als espectadors que 

vulguin gaudir del dia sense haver de preocupar-se per res, hi ha l’opció de packs d’entrada i menú 

(sopar o dinar, segons el cas), que aquest any amplia l’oferta amb un nou establiment. 

Divendres Sant, una representació especial 

Un cop arrenqui la temporada, la de Divendres Sant serà una representació especial, amb un 

al·licient afegit. Seguint amb la línia encetada l’any passat, es recuperaran per un dia escenes o petits 

detalls que s’havien representat i amb el temps s’han deixat de fer. Si l’any passat es va representar 

el quadre de “La barca”, enguany es recuperarà per un dia el quadre de “El fill de la vídua de Naïm”, 

al primer acte de l’espectacle. 

Diàleg d’Art amb Sílvia Gubern, el 3 de març 

El dia abans de començar la temporada, La Passió d’Olesa, en col·laboració amb la Fundació Escola 

Municipal d’Arts i Oficis, organitza un nou Diàleg d’Art. En aquesta ocasió, el diàleg serà amb Sílvia 

Gubern, autora del cartell institucional de la temporada 2018 de La Passió d’Olesa. L’acte tindrà lloc a 

les 19h a l’Espai d’Art i servirà també per inaugurar l’exposició de l’obra de Gubern que es podrà 

veure fins l’1 d’abril. 

Gubern va formar part de la primera promoció de l'Escola Elisava d'art i disseny i se la considera de 

les pioneres de l'escena avantguardista catalana dels anys 60. Va formar part del grup el Maduixer i 

també va ser professora a l'Escola Eina. 

Ha exposat obres seves al FAD i al MACBA en diverses mostres col·lectives i també ho havia fet 

periòdicament a la Sala Vinçon de Barcelona. Autora multidisciplinària, ha treballat igualment 

l'escriptura, l'escultura, el disseny i les intervencions en espais. 

 

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. 
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