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Olesa de Montserrat, setembre 2022

La Passió d’Olesa engega la programació escènica 2022-2023 amb un
concert de Marc Amat i l’obra ‘L’amant’, dirigida per Quimet Pla
La proposta musical pujarà a l’escenari el 17 de setembre, i la teatral, el cap de setmana del
23 al 25
La Passió d’Olesa de Montserrat engega la programació escènica 2022-2023 amb música i teatre, de la
mà de dues propostes capitanejades per artistes olesans. Per començar, el dissabte 17 de setembre
Marc Amat pujarà a l’escenari del teatre per presentar el seu disc ‘Fantàstic’; i del 23 al 25 de de
setembre, Quimet Pla dirigeix ‘L’amant’, de Harold Pinter, en una producció de petit format en què
intèrprets i públic compartiran l’espai de l’escenari.
El concert de Marc Amat començarà a les 20h. Lletres íntimes, melodies lluminoses i sonoritat
atmosfèrica. Així són les cançons d’aquest artista olesà. Després de publicar dos senzills -Plou (2015) i
No n’hi ha per tant (2016)-, i un EP, titulat Ara Torno (2018), sota el segell PICAP, la tardor de 2020 va
presentar el seu primer disc complet –‘Fantàstic’- que ara presenta al públic de casa.
Després d’una gira en un format reduït i íntim, ara s’envolta de Daniel Cortés (veus i teclat), Pablo
Danilin (guitarra), Carles Puigventós (baix) i Pol Font (bateria), per traslladar tota la sonoritat del nou
disc a un directe potent, delicat i envoltant. Marc Amat ha estat finalista als Premis Enderrock 2020 de
votació popular com a Artista Revelació.
Quimet Pla dirigeix una obra de Harold Pinter
Del 23 al 25 de setembre, ‘L’amant’, del premi Nobel de Literatura Harold Pinter, puja a l’escenari de
La Passió d’Olesa de Montserrat, interpretada per M. Cristina Pujol, Jaume Carreras i Daniel Buson, i
dirigida per Quimet Pla. En la producció, de petit format, públic i intèrprets compartiran l’espai de
l’escenari.
Per a Pla, ‘L’amant’ “pot semblar un estudi precís sobre els mecanismes psicològics de convivència en
les relacions de parella, les trampes de la llengua i de la memòria, la subjectivitat dels records”. Les
representacions seran el divendres 23 de setembre a les 21h, el dissabte 24 a les 20h i diumenge 25
de setembre a les 18h.
Les entrades per al concert es poden comprar per Internet a www.lapassio.cat o bé a la Secretaria de
l’entitat de dilluns a divendres (C/Anselm Clavé, 109). Els tiquets per al teatre, es poden trobar
únicament a Secretaria. En ambdós casos, l’entrada general val 12 euros i hi ha un preu especial de 10
euros per a col·laboradors/ores de La Passió d’Olesa i joves menors de 25 anys.
Si necessiteu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a
comunicacio@lapassio.cat o bé als telèfons 647 03 68 77 / 93.778.10.09

