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Aquest llibre mostra la vila d’Olesa de Montserrat amb una
espectacular selecció d’imatges antigues d’alta qualitat i
textos d’Elisabet Martínez Nogareda i Xavier Rota Boada.
Olesa Desapareguda recull prop de 200 fotografies d’indrets,
racons, activitats i tradicions oblidats que reneixen del passat
per captivar el lector alhora que refermen les arrels olesanes
i en consoliden la identitat. Un llibre per als apassionats de la
nostra vila, per tancar els ulls i somiar.
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RIU, PLANA I MUNTANYA
Vista panoràmica de la vila
d’Olesa de Montserrat els
anys cinquanta. En primer
terme, el pont de ferro, la
via del Carrilet i l’horta de
Vilapou, que s’estén del riu
Llobregat al municipi. Al fons,
la muntanya de Montserrat i
els turons que encimbellen el
vessant nord del terme olesà.
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CARRER DE L’ESGLÉSIA
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Veïns de la plaça i alumnes de
les antigues Escoles Nacionals l’any 1910. A l’esquerra,
el sòlid mur que tancava l’hort
del Rector; al fons, ca l’Eloi
–tapat pels plataners–, cal
Geis i cal Puig. A la dreta,
l’edifici de l’hospital, institució
sanitària i benèfica de referència al llarg dels segles que
va servir tant a la societat olesana com als malalts, pobres i
pelegrins que es dirigien a Montserrat.
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L’empedrat carrer de l’Església, presidit per la torre
del Rellotge, la dècada del
1910. En primer terme, un
grup de veïns posen, encuriosits, davant el fotògraf.
Aquest vial era ple d’establiments comercials: barberies,
botigues de queviures,
ferreteries, fusteries, el
matalasser i una lleteria.

EL TÈXTIL,
MOTOR ECONÒMIC
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Vista general de principis
dels anys seixanta en què es
veu la secció d’empaquetament i expedició de peces,
la darrera de les seccions
de què disposava la fàbrica
de ca l’Isard. El tèxtil olesà
ha implicat històricament
centenars de persones i
famílies senceres de la vila,
i ha conviscut amb l’activitat
agrícola aprofitant l’abundor
d’aigua del terme.

LA MODERNITZACIÓ
Escena de Jesús i els nens
l’any 1958. Cal esmentar,
però, que a mitjan anys
quaranta la Passió experimenta una època d’una
gran prosperitat gràcies a la
renovació de l’obra literària
i musical. És l’època de la
creació de l’Orfeó de la Passió, del Servei de Mutualitat
i de l’Escola de Declamació
amb la finalitat de professionalitzar la representació.
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LA LUMINOTÈCNIA
Imatge de l’equip encarregat
de la il·luminació del drama
sacre la dècada del 1950.
D’esquerra a dreta, Jacint
Escarré, Josep Subirana
i Ramon Sanmartí. Les
innovacions tècniques han
caracteritzat sempre les
representacions de la Passió
d’Olesa. Malauradament, el
Gran Teatre es va cremar el
23 de febrer de l’any 1983.
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