
BOJOS
ELS

DELBISTURÍ
adaptació de l'obra de Ray Cooney

una familia "trastocada"

trastocats
TEATRE

2 DE JULIOL 
a les 20.00h

3 DE JULIOL
a les 19.00h



UEC Olesa (L'ENTITAT)

L'origen de la Unió Excursionista de Catalunya
(UEC) a Olesa cal buscar-lo en un reduït grup de
joves aficionats a l'excursionisme: La Joventut
Excursionista Olesana, creada al 1931 pels alumnes
del mestre Adolf Cortel, que es van integrar a la
UEC el 25 de febrer de 1935.
Encara que l’objectiu principal de les diferents
societats UEC era l’excursionisme, la realitat era, i
és, que el més important és la relació de persones
amb diferents interessos que fan diferents
activitats; així, era normal l’existència de seccions
d’atletisme, fotografia, teatre, etc. Cal destacar
justament de la UEC el fet de ser la pionera a
Olesa en tot un seguit d'activitats, algunes de les
quals avui constitueixen autèntiques fites en la
vida cultural de la Vila. En aquest sentit cal
esmentar el paper fundador de l'Entitat en esports
com el tennis taula, el tir amb arc, l'atletisme o els
escacs; però també cal assenyalar el seu paper
impulsor en l'arqueologia local o en el Concurs
Nacional de Fotografia "Premi Creu de Saba" o en
el Concurs de Teatre Amateur Premi Vila d'Olesa.
A banda de les activitats teatrals, també cal
destacar la presència que ha tingut l'Entitat en la
vida cultural de la Vila: caramelles, esbart
dansaire, sardanes, espectacles musicals, la serp
estricadora i el drac Olivé. La UEC  té ara a Olesa
més de 300 socis coŀlaborant en algunes de les
seves diferents seccions: muntanya, teatre, dansa,
rocòdrom, drac Olivé i fotografia.

El local té un vestíbul general anomenat Sala Joan
Soler i Prunera, amb una capacitat per a 43
persones i una sala polivalent anomenada Sala
Jaume Jané i Barrull, amb una capacitat per a 450
persones.



Trastocats Teatre
(UNA PETITA FAMÍLIA TRASTOCADA)

Tot va començar l’any 2014 en uns tallers
teatrals que dirigia l’Oriol Garrido Roca. En un
principi hi anàvem per divertir-nos, aprendre,
desconnectar. Però a poc a poc, sense adonar-
nos-en, ens vàrem transformar en una petita
família enamorada del teatre.

L’any 2018, després d’haver-nos separat per
diverses raons, ens retrobàrem per representar
el 2019 El malalt Imaginari, de Molière.

Un cop acabada l’obra, després de la bona
experiència viscuda, vàrem decidir formar un
grup: Els Trastocats.

El passat novembre del 2020, després dels alts i
baixos que ens va deixar la pandèmia, van
estrenar Mareig de Jordi Sánchez.

Aquest any apostem pel mestre de la comèdia
Ray Cooney amb l'obra Els bojos del Bisturí.



Sinopsis

Bojos del Bisturí (It runs in the family) obra
escrita pel conegut Ray Cooney, mestre de
la comèdia, ens narra les peripècies del
Doctor David Zaplana quan en el dia més
important de la seva carrera, rep la visita
inesperada d'una antiga infermera de
l'hospital amb la qual va tenir una aventura
amorosa ara fa 18 anys...



Nascut el 30 de maig de 1932 a Londres.

 És un autor dramàtic, actor i productor

anglès. És considerat un dels més grans

dramaturgs del país pel que fa a

comèdies d'entreteniment. Disset de les

seves obres han estat estrenades al West

End de Londres. Les seves obres s'han

traduït i representat arreu a més de 40

llengües diferents.

Ray Cooney
(L'AUTOR)



fitxa artística

RAMON NOLLA
PABLO GALVÁN
CAMINO PINEDO
DAVID FONT
LAURA GARCÍA
FELIP CARRERAS
MARIA JOSE LOPERA
MARIA JOSE ZARAGOZA
BIEL BERBEL
JOAN SEGURA
ENRIC RODRÍGUEZ
REMEI ROCA

ORIOL GARRIDO ROCA

Dr. David Zaplana
Dr. Robert Aguirre

Menchu Zaplana
Dr. Miquel Bonet

Supervisora
Don Cayetano

Clara Puig
Infermera

Oriol
Sergent

Sr. Orriols
Sra. Bonet

 
Direcció

(EL REPARTIMENT)



fitxa tècnica
(ELS QUE ESTEM AL DARRERA)

CONXITA SALVADOR
ENRIC RODRIGUEZ - ORIOL GARRIDO
REMEI ROCA - GRUP DE TEATRE DE LA UEC
GRUP DE TEATRE DE LA UEC
ORIOL GARRIDO
MIQUEL PÉREZ - ARTUR PINYOL - ANTONIO
MARTÍNEZ
JAUME ARÉVALO - CANDI CASTELLARNAU 
JOAN OLIVARES - MIQUEL SASTRE
MIQUEL BARRERES - ENRIC RODRÍGUEZ
RAMON PLANAS
ORIOL GARRIDO

A TOTES LES FAMÍLIES I LES PARELLES DELS
ACTORS I ACTRIUS QUE ENS HAN DONAT EL SEU
SUPORT I COMPRENSIÓ; A CARME GIMÉNEZ I
A LA UEC D'OLESA PEL SEU BON ACOLLIMENT

regidoria
llum i so
vestuari

maquillatge
disseny decorat

equip tramoia
 
 
 
 
 

material gràfic
 

agraïments






