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Olesa de Montserrat, octubre del 2018 

 

La Passió d’Olesa aposta per la literatura, la dansa i la música per 

protagonitzar el mes de novembre 
 

La Passió d’Olesa de Montserrat ha fet una aposta aquest novembre per la literatura, la dansa i la 

música. Així, s’han programat per als pròxims dies dos espectacles que duran a escena per una banda 

un clàssic de la literatura com ‘Don Juan Tenorio’, de José Zorrilla, i de l’altra la poesia de Miquel 

Martí i Pol en ‘La Fàbrica’, una proposta on la dansa contemporània, la poesia i la música electrònica 

dibuixen un espectacle intens i vibrant. 

 

Per Tots Sants, ‘Don Juan Tenorio’ a La Passió d’Olesa 

El dia 1 de novembre, a les 19.00h, l’escenari de La Passió d’Olesa acollirà una lectura dramatitzada 

de ‘Don Juan Tenorio’, el clàssic de José Zorrilla que tradicionalment s’associa a la festivitat de Tots 

Sants. L’espectacle, dirigit per Ignasi Campmany, compta amb la participació de disset actors i actrius 

olesans que donaran vida als personatges de l’obra.  

El repartiment de ‘Don Juan Tenorio’ està integrat per: Pep Vilà (Don Juan Tenorio), Helena Oleart 

(Doña Inés Ulloa), Ferran López (Don Luís Mejía), Raül Díaz (Buttarelli), Joan Vilà (Don Diego Tenorio), 

Jaume Parent (Don Gonzalo Ulloa ‘Comendador’), M. Teresa Checa (Brígida), Carmina Checa (Madre 

Abadesa), Esther Cuadrado (Madre Tornera), Mercè Dalmases (Doña Ana de Pantoja), Marisol Salas 

(Lucía), Fernando Vicente (Ciutti), Francesc Carreras (Capitán Centellas), Manuel López (Alguacil), 

Ramon Nolla ( Pascual), Francisco Blázquez (Alguacil) i Daniel Buson (Rafael de Avellaneda). 

Les entrades per ‘Don Juan Tenorio’ ja es poden adquirir a la Secretaria de La Passió de dilluns a 

divendres de 17 a 21h. Entrada general: 10 euros. Preu col·laboradors de La Passió d’Olesa: 8 euros. 

 

‘La Fàbrica’ viatja fins a Esparreguera 

La segona proposta per aquest mes de novembre és ‘La Fàbrica’, un espectacle estrenat a Olesa el  

passat mes de maig i que viatja fins a Esparreguera el dia 10 de novembre (21.30h, sala petita de La 

Passió d’Esparreguera).  

A ‘La Fàbrica’, la dansa contemporània, la música electrònica i la llum s’interrelacionen per crear un 

espai que embolcalla la poesia de Miquel Martí i Pol, amb l’espectador a tocar dels artistes. 

L’espectacle està dirigit per Cristina Pujol i compta amb música electrònica en directe, obra de Jordi 

Sucarrats, 19 ballarins i ballarines interpretant coreografies de dansa contemporània creades 

especialment per a l’espectacle, i la recitació, també en directe, a càrrec de Josep Maria Cascante. 

Les entrades ja es poden adquirir o reservar a la Secretaria de La Passió d’Olesa (93.778.10.09) i 

també se’n pot fer compra online a través de Ticketea. Una hora abans de l’espectacle es podran 
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comprar també a Esparreguera. Entrada general: 12 euros. Col·laboradors de La Passió d’Olesa: 10 

euros. 

La Fàbrica és una co-producció de La Passió d'Olesa i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. És obra de 

Miquel Duran, Emma Duran i Cristina Pujol, i compta també en l'equip amb Pep Montoya a l’espai 

escènic i Angelina Dalmases a vestuari. La producció també ha comptat amb la col·laboració de 

l’Esbart Olesà, la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis i la Fundació Miquel Martí i Pol. 

 

'Don Juan Tenorio' i 'La Fàbrica' formen part de tot un seguit d’obres que s’han anat impulsant els 

darrers anys els beneficis de les quals es destinaran a acabar la Sala Petita de La Passió d'Olesa. 

 

 

 

 

Si necessiteu informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a 

comunicacio@lapassio.cat o bé al 93.778.10.09. 
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