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D’aquest fet enguany en fa 75 anys!
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Aquest any és diferent dels altres, aquest any estem d’aniversari. Tenim constància que
el 19 d’octubre del 1947 a les cinc de la tarda es va representar a la sala de la UEC el
Magno Festival Literario-Musical inaugural del salón de espectáculos.

Ctra. Abrera-Manresa, Km 3,800
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08640 Olesa de Montserrat

Mallorca, 1
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08640 Olesa de Montserrat
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I si hem arribat a oferir teatre a Olesa durant 75 anys, és gràcies a totes les persones , i
en són moltes, que han dedicat una bona part del seu temps de lleure a tirar endavant
les representacions i fer tots els papers de l’auca: interpretació, direcció, tramoia,
il·luminació, vestuari, maquillatge, traspunt, taquilles i un llarg etcètera d’activitats .
I també, gràcies a vosaltres, els espectadors, que sempre ens heu ofert la vostra afició i
el vostre recolzament.
Ara afrontem el futur amb il·lusió, seguim amb ganes de fer teatre i de seguir sent una
Entitat de referència de la cultura olesana. Per això comencem la 38a edició del Concurs
de Teatre i tenim tres grups assajant i preparant tres obres per poder oferir-vos-les al
llarg d’aquest curs en què celebrarem aquest 75è aniversari.
I res més, gràcies per seguir-nos i per donar-nos el vostre suport, intentarem seguir 75
anys més, com a mínim!!
Felip Carreras
President de la UEC d’Olesa de Montserrat

PERFUMERIA I ALTA COSMÈTICA

Acte de cloenda
El lliurament de premis serà el dia 10 de desembre de 2022 a la Sala de la UEC
a les 21.30 h.

Can Singla, 9
Tel.: 93 778 32 08 · Fax: 93 778 45 70
08640 Olesa de Montserrat

c. Alfons Sala, 22
Tel. 93 778 33 57
08640 Olesa de Montserrat

Il·lustració: Pere Francesch del llibre “Retorn a Olesa” d’Edicions Paper d’Estrassa

Lapònia

La reina de la bellesa

de Cristina Clemente

de Martin McDonagh

Grup ACR de Fals
18 de setembre de 2022. 18.00h

Lapònia és una comèdia sobre les mentides,
il·lusions, estereotips i tòpics culturals que
anem rebent des de la infantesa. En un dia de
Nadal a Lapònia a l’espera d’un Pare Noel que

Grup El Centru de Canet de Mar
2 d’octubre de 2022. 18.00h
no acaba d’arribar. L’obra repassa les tradicions, l’educació i els valors familiars de dues
famílies amb molts secrets amagats.

Al petit poble irlandès de Leenane, a la comarca de Connemara, hi viuen la Maggie Folan
i la seva filla Maureen. Mare i filla conviuen
a base de manipulacions, enclaustrades a
l’antiga casa familiar. La Maureen passa els

de David Ives

La taverna
de la Rosita

MaGret Companyia Teatral
Vilafranca del Penedès
25 de setembre de 2022. 18.00h

Grup Qollunaka de Terrassa
9 d’octubre de 2022. 18.00h

La deessa de les pells

Un teatre. Un director, Thomas, que al final
d´una tarda d´audicions, cansat i desanimat
perquè cap noia està a l´alçada d’interpretar
el paper protagonista de la seva obra, una
adaptació de “La Venus de les Pells”, que va
donar origen al sadomasoquisme, es disposa
a marxar cap a casa.
En l’últim moment apareix Vanda, una jove actriu que és tot el que ell detesta: ordinària, vulgar, sense cervell, però que no s’aturarà fins

dies veient com la joventut se li’n va, tenint
cura de la seva mare.
L’arribada d’en Pato i d’en Ray Dooley sacsejarà la rutina de les Folan i farà incrementar
encara més la tensió entre ambdues.

de Ramon Alcaraz

aconseguir el paper. A través d’una increïble
metamorfosis, proveïda d’accessoris i disfresses, entra en el personatge recitant cada línia
del guió.
Ella és el que estava buscant i mentre el càsting s’allarga sorgeix entre ells un joc de poder
i seducció, on la realitat i ficció es barregen i
els rols de director i actriu, dominador i dominat encara estan per decidir.

A finals del 1895, en un poble català de pescadors, hi viuen dos cosins, en Joan i en Carles, companys de jocs des de xics. En Carles,
ric, fill d’un “americanu” és cridat a files. Tots
dos, des de petits, han crescut enamorats de
la Marina, la filla de la Rosita, la tavernera del

poble. Un triangle amorós, amb la Guerra de
Cuba de fons, que ens remunta a èpoques
pretèrites no tan llunyanes. Les guerres, quan
s’acaben, deixen víctimes, les que van morir,
les ferides i les que sempre patiran les conseqüències de l’odi.

Estètica Núria
Tractaments facials i corporals
- Massatges - Depilacions Tint i permanent pestanyes
Venda i assesorament
de productes
C/ Lluís Puigjaner, 10
Tel. 646 34 24 04
08640 Olesa de Montserrat
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TENDALLS, TAPISSERIA I CORRETGES

Mercat Municipal, 101
Tel.: 93 778 03 09
08640 Olesa de Montserrat

Plaça de Catalunya, 23
Tel.: 93 778 07 99
08640 Olesa de Montserrat
www.finquesbia.cat

Francesc Macià, 55 baixos
Olesa de Montserrat
Tel.: 937780149
antigacasasancho@gmail.com
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M’esperaràs?

Play Strindberg

Associació Casal Corpus Barcelona
16 d’octubre de 2022. 18.00

Companyia Els Carlins de Manresa
30 de octubre de 2022. 18.00

de Friedrich Dürrenmatt

de Carles Alberola

Un matrimoni feliç i ben avingut organitza
una cita per al seu millor amic, un professor
de literatura amb baixa autoestima i insegur amb les seves relacions sentimentals.

Les coses no són sempre tan simples com
poden semblar a primera vista. Hi haurà
‘match’? Girs i embolics faran d’aquest sopar un còctel molt divertit.

La cantant calba

Innocència

Grup Quatre per Quatre
de Granollers
23 d’octubre de 2022. 18.00h

Grup D’aquí i d’allà de Molins de Rei
6 de novembre de 2022. 18.00

d’Eugène Ionesco

La cantant calba”, ens expressa fonamentalment dues idees: la insubstancialitat de la
vida burgesa quotidiana, personalitzada inicialment en el matrimoni Smith –anglès-; de
l’altra la impossibilitat de comunicació entre
els éssers humans, personalitzada

inicialment pel matrimoni Martin –anglès-.
Res no té sentit tot és absurd; tothom està
aïllat, cada personatge parla un llenguatge
subjectiu i incomprensible pels altres entrellaçant-se al llarg de l’obra amb un humor
molt personal i d’una gran eficàcia teatral.

Cinc monòlegs, amb els seus retrobaments ballats, seran la clau per assossegar l’esperit. Innocència vol ser una petita
mostra dels diferents grups socials que van
patir les atrocitats de la II Guerra Mundial.
Sovint, pensem que el col·lectiu més castigat va ser la comunitat jueva, és cert, però

no van ser els únics.
Tot plegat és un homenatge a les víctimes
de l’Holocaust i als seus familiars, tot i així,
també, a totes aquelles persones que van
humanitzar aquell infern.

VENDA I DISTRIBUCIÓ
DE GASOILS
TRANSPORT DE
GASOLINES
Barcelona, 76-78
Tel.: 93 778 19 00 · Fax 93 778 95 10
08640 Olesa de Montserrat

Passeig del Progrés, 88
Tel./Fax: 93 778 97 13
08640 Olesa de Montserrat
olesa.musik@terra.es

Kurt, un cosí de l’Alicia que feia anys que no
es veien. Els tres personatges configuraran
unes situacions patèticament gracioses i divertidament cruels. En aquest triangle diabòlic ballaran junts una extravagant dansa de
mort i destrucció.

de Marc Vallejo i Xavier Bagà

Lluís Puigjaner, 113
Tel.: 93 778 23 51
93 772 97 37
08640 Olesa de Montserrat
E-mail: info@moveondancestudio.com
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L’Alicia, una antiga, malmesa i esfondrada
actriu teatral, i l’Edgar, un capità d’artilleria
frustrat i malalt, lliuren un enfrontament psicològic com en un niu d’escurçons. Aquest
duel entre el matrimoni de l’Alicia i l’Edgar,
adquireix més intensitat quan apareix en

Pol. Ind. Magarola Sud
c. Tres Rieres, s/n Nau 9
08292 Esparreguera
Tel.: 902 33 55 55
Fax. 93 770 94 73
www.petronieves.com
e-mail: info@petronieves.com

Benet Margarit, 10
Tel. 93 778 03 94
O8640 Olesa de Montserrat
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Edicions Paper d’Estrassa
amb la cultura olesana
A Edicions Paper d’Estrassa, donem suport a la cultura olesana i al talent de proximitat.

Retorn a Olesa
(Nova edició)
De Joan Font i
Pere Francesch

Coincidint amb el desè
aniversari de la mort de Pere
Francesch Edicions Paper
d’Estrassa publica una nova
edició del conte Retorn a
Olesa.

Amb la narrativa directa i
emotiva del fundador d’Els
Comediants, Joan Font, i les
il·lustracions abocadores de
l’escenògraf Pere Francesch,
la història del protagonista
reflecteix entre línies la forta
connexió dels dos autors amb
Olesa i la seva necessitat de
revisitar-la sovint, malgrat
haver fet carrera teatral lluny
de casa.

www.paperdestrassa.cat

El protagonista de Retorn
a Olesa viatja a Olesa de
Montserrat, el seu poble
natal, després de molts anys
vivint a l’estranger. Ho fa per
rememorar un passat ple de
sensacions i de nostàlgia que
una malaltia li està a punt de
prendre per sempre.

