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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ CULTURAL D’OLOT

     número 109_MAIG 2014_

_L’obra de Josep Traité a la Sala Oberta 
_Els Gegants d’Olot amfitrions de tota la faràndula gironina
_La Tempesta de Txarango passarà pel Torín



14 dimecres
Xerrada a càrrec de Marta Calm i 
Anna García
uLL, canvi i acció. L’úS deLS 
miTJanS audiOviSuaLS cOm 
a eina educaTiva 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
Garrotxa

eSTiLiTerÂriLLiure 
verd/naTura
Orfeó Popular Olotí_21.30 h

6 dimarts
Al primer pis
rObin hOOd
Teatre Principal d’Olot_9.30 i 11 h

13 dimarts
cLub de LecTura JuveniL
A càrrec de Joan Portell i Rifà 
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

20 dimarts

7 dimecres 8 dijous
Presentació del llibre de Care Santos
deSig de xOcOLaTa 
Òmnium Garrotxa_19.30 h
Organitza:  Òmnium Garrotxa

Hora del conte amb Dolors Arqué
TOT em vOLTa
Biblioteca Marià Vayreda_18 h

15 dijous
Xerrada a càrrec de Matthew Tree
caTaLunYa, 
eL PaÍS OcuLT d’eurOPa
Orfeó Popular Olotí_20 h

12 dilluns

19 dilluns 21 dimecres
cLub de LecTura fàciL
Biblioteca Marià Vayreda_19 h
Organitza:  Servei de Català d’Olot-La 
Garrotxa

22 dijous
Hora del conte amb Núria Clemares
cOnTeS de gOSSera
Biblioteca Marià Vayreda_18 h

Concert de l’Escola Municipal de 
Música d’Olot
rebeL·Lió a La cuina
Teatre Principal d’Olot_19 h

26 dilluns 27 dimarts
Contes en anglès amb Debi Moss 
The ugLY duckLing
Can Trincheria_17.30 h 
Organitza:  English Olot

L’auTOr deL meS: J. v. fOix
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

28 dimecres
Xerrada a càrrec de Josep M. Nolla
OrÍgenS deL criSTianiSme 
en TerreS girOnineS. 
una viSió deS de 
L’arqueOLOgia 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
Garrotxa

5 dilluns

1 dijous
Música
michaeL andreaS i La 
giOrqueSTra
Teatre Principal d’Olot_20 h

fira de La Primavera

29 dijous
Teatre
mOnTaLdO
Teatre Principal d’Olot_21 h

Si voleu que les vostres activitats es 
publiquin en aquesta agenda feu-nos-
ho saber a Can Trincheria o bé al 
correu electrònic plafo@olot.cat 



24 dissabte
SOrTida de camP a La 
Serra deL cOrb
Parc Nou_9 h
Presentació de llibres
ObreS guanYadOreS deLS 
PremiS ciuTaT d’OLOT 2013
Can Trincheria_18 h

Teatre_Laboractori Jove
PandOra
Teatre Principal d’Olot_20 h

31 dissabte
Presentació del llibre de Miquel Puig
cauSa cOmuna
Arxiu Comarcal de la Garrotxa_19 h

Música
gerard quinTana 
i xarim areSTé
Sala El Torín_23 h

OLOT viLa geganTera

30 divendres
Xerrada
cOm hem feT 
eL nOu diari cafèambLLeT
Casal Marià_19.30 h
Organitza: Procés Constituent 
Garrotxa 

Filmoteca
rÍO grande
Cines Olot_22 h

9 divendres
Xerrada d’Anton Costas
guerra i ecOnOmia. LeS 
cOnTradicciOnS d’un 
faLS creixemenT
Orfeó Popular Olotí_19 h 
Organitza: PEHOC

Teatre
un aire de famÍLia
Teatre Principal d’Olot_21 h

16 divendres
Els Grans Interrogants de la Ciència
L’evOLució demOgràfica 
en eLS úLTimS 60 anYS
Casal Marià_19 h 

Xerrada-presentació
fundació TaLibéS
Can Trincheria_19 h 

Cineclub
de TaL Padre TaL hiJO
Cines Olot_22 h

10 dissabte
Lliurament del guardó 
aLeS a La cuLTura 
a JOrdi TeiS
Can Trincheria_19 h
Actuació castellera
xerricS d’OLOT
Passeig d’en Blay_20 h
Concert d’Il·lustres perifèrics
feLiu venTura
Sala Bulbena_22 h
Música
deLafé  Y LaS fLOreS azuLeS
Sala El Torín_23 h

17 dissabte 
inTenT d’encraTerar 
una PiLOTa geganT
Volcà Montsacopa_8 h 
Visita guiada a l’exposició
JOSeP TraiTé
Sala Oberta_12 h
5 cèntims de...
eL mercaT negre de L’arT
Museu dels Sants_18 h 
Teatre
die kaTakOmbe
Teatre Principal d’Olot_20 h
Jazz Olot
mYriam SwanSOn
Sala El Torín_22 h

18 diumenge
Visita guiada
eSPaiS de reServa deL 
muSeu de La garrOTxa
Hospici_12 h
Concert
cOr JuveniL gaia d’OLOT i 
eL cOr JOve fuSió de SanT 
cugaT
Església de l’Escola Pia_18 h
Teatre
fi de curS deLS aLumneS 
de L’eme
Teatre Principal d’Olot_18 h

11 diumenge
TrObada de L’aSSOciació 
d’amicS cOL·LecciOniSTeS
Plaça Clarà_10 h
canTada cOraL de 
Primavera
Pati de l’Hospici_18 h
Tarda de Ball
TriO múSica TreS
Sala El Torín_18 h
Cantània
rambLa LLiberTaT
Plaça de Braus_18 h
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exposicions
Sala Oberta_
“JOSeP TraiTé, La figura de 
L’arTiSTa”
Fins al 29 de juny

Sala Oberta 2_
“PrOhibiT Jugar a PiLOTa aL 
Parc”, d’aLberT guSi
Fins al 29 de juny

Museu dels Volcans_
“La garrOTxa. cLima, 
geOgrafia i PaiSaTge”
Fins al 29 de juny 

Museu dels Sants_
“arT PerduT. eSPOLi i 
SaLvaguarda deL PaTrimOni” 
Fins al 25 de juny 

Arxiu Comarcal de la Garrotxa_
“exPOSició de caricaTureS 
de Jaume bach”
Fins al 27 de juny

Sala 15_
exPOSició 
deLS aLumneS de L’eme
Del 16 de maig al 15 de juny

Museu de la Garrotxa_
exPOSició d’ObreS 
d’aLexandre de riquer i 
gaSPar Omar deL muSeu 
deL mOderniSme caTaLà de 
barceLOna
Fins a l’1 de juny

can Trincheria_
“eL camÍ deL miSTeri”
Del 2 al 25 de maig 

uned garrotxa_
“eLS POeTeS viSiTen uned 
garrOTxa”
Creació artística de Goretti Nogareda
Fins al 15 de maig 
 
galeria Joan Prat_
www.joanprat.com

23 divendres
Presentació
númerO 400 
de La reviSTa L’avenç
Arxiu Comarcal de la Garrotxa_19 h

Xerrada de Jordi Zapata
eL cLima a La garrOTxa
Museu dels Volcans_19 h

Presentació del llibre de Jordi Vilar
enfiLem POemeS
Casal Marià_19.30 h

Filmoteca
anTeS deL anOchecer
Cines Olot_22 h

25 diumenge
Teatre_Laboractori Jove
PandOra
Teatre Principal d’Olot_18 h

4 diumenge
Dia de la mare
baLLada de SardaneS i acTe 
d’hOmenaTge a LeS mareS
Plaça Clarà_11.30 h
Organitza: Centre d’Iniciatives 
Turístiques

Dansa tradicional
quan JO era PeTiT...
Teatre Principal d’Olot_19 h
Organitza: Esbart Olot
enTrada graTuÏTa aLS 
muSeuS d’OLOT

3 dissabte
Xerrada 
i deSPréS de La cOnSuLTa, 
què? amb JOrdi TuruLL
Casal Marià_19.30 h 
Organitza: Estelada 2014

Dansa tradicional
reTaLLS de memòria
Teatre Principal d’Olot_20 h
Organitza: Esbart Olot

2 divendres
Inauguració d’exposició
eL camÍ deL miSTeri
Can Trincheria_19 h
Xerrada 
La refOrma de La LLei 
d’avOrTamenT
Can Trincheria_19 h 
Organitza: Greda
Concert d’Il·lustres perifèrics
iveTTe nadaL
Sala Bulbena_22 h

1 de juny

OLOT viLa geganTera



actualitat 
i altres_
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I després de la consulta, què? 
Amb Jordi Turull
Dissabte 3_19.30 h_Casal Marià 
El portaveu de CIU al Parlament de Catalunya, Jordi 
Turull, és el proper conferenciant del cicle de xerrades 
organitzat per Estelada 2014 “I després de la consulta, 
què?”. El format serà l’habitual: després de la intervenció 
del ponent s’obrirà un torn de preguntes al públic. 
Presentarà l’acte la periodista Xènia Serrat.  
Organitza: Estelada 2014.

“Guerra i economia. 
Les contradiccions d’un fals 
creixement”  
Xerrada a càrrec d’Anton Costas
Divendres 9_19 h_Orfeó Popular Olotí
Anton Costas, catedràtic d’Economia, parlarà sobre les 
conseqüències de la Primera Guerra Mundial que van 
portar al crack del 29. També comentarà el sorgiment 
d’un model alternatiu, el règim soviètic, i el naixement del 
feixisme italià i del nazisme alemany.
Presentarà l’acte Miquel Espigulé. 
Organitza: PEHOC

Jordi Teis rebrà 
les Ales a la Cultura
dissabte 10_19 h_can Trincheria
Jordi Teis rebrà el guardó Ales a la Cultura, que cada 
any atorga l’Ajuntament  a una persona o entitat en 
reconeixament a la tasca feta en l’àmbit de la cultura a 
la ciutat d’Olot. Teis va fundar la Mostra Internacional de 
Documentals Olot.doc, i des del primer dia n’ha estat el 
director, a part d’haver col·laborat en múltiples projectes 
i en mitjans de comunicació per a la difusió del setè art. 
La periodista Neus Asin serà l’encarregada de fer la glossa 
en l’acte de lliurament del guardó.

Care Santos parlarà de 
Desig de xocolata
Dijous 8_19.30 h_Òmnium Garrotxa 
Care Santos presentarà a Olot la seva novel·la Desig de 
xocolata guanyadora del Premi Ramon Llull d’enguany i 
un dels llibres més venuts aquest passat Sant Jordi. És la 
història de tres dones de tres temps (actualitat, segle 
XIX i segle XVIII) unides per la passió per la xocolata.   
Organitza: Òmnium Garrotxa.

L’evolució demogràfica en els 
últims 60 anys
Xerrada dels Grans Interrogants de la Ciència
Divendres 16_19 h_Casal Marià
El matemàtic i doctor en Economia Pedro F. Delicado 
Useros serà el darrer convidat d’aquest curs del cicle 
de xerrades “Els Grans Interrogants de la Ciència” i 
ens parlarà, a través de dades estadístiques, de quina ha 
estat l’evolució demogràfica dels diferents països del 
món en els últims 60 anys. Ho farà a través de l’anàlisi 
de les piràmides de població, les taxes de mortalitat i 
fecunditat i altres dades demogràfiques. Confirmarà 
dades segurament sabudes, però desvetllarà fets i detalls 
sorprenents. Respondrà diversos interrogants com: 
Quins països han evolucionat en direcció contrària a 
la majoria? Hi ha una Àfrica demogràficament parlant? 
Es viu igual a la Xina del 2010 que als Estats Units del 
1950?   
Organitzen: SIGMA i ICCO  
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Activitats gratuïtes

Sortida de camp 
i conferència sobre el clima
En relació amb l’exposició “La Garrotxa. Clima, 
geografia i paisatge”, el Museu dels Volcans organitza 
dues activitats. Una conferència sobre el clima a 
la garrotxa (divendres 23, a les 19 h, al Museu dels 
Volcans) a càrrec de Jordi Zapata, expert en clima i 
meteorologia. Explicarà com a la nostra comarca hi 
trobem una diversitat de paisatges i vegetació que són, 
entre d’altres característiques, resultat de les relacions 
entre el clima i la geografia. Així, gaudim tant de boscos 
de climes més centreeuropeus (fagedes i rouredes) com 
de boscos més mediterranis (alzinars). 
La segona activitat és una sortida de camp a la serra 
del corb (dissabte 24, de 9 a 14 h, punt de trobada a 
l’entrada del Parc Nou), a càrrec del mateix Zapata i 
del professor de física Jordi Mazón, a través de la qual 
s’observarà in situ la relació entre el clima i el paisatge 
de la nostra comarca. 

 

Presentació de les tres obres 
guanyadores dels Premis Ciutat 
d’Olot 2013
Dissabte 24_18 h_Can Trincheria 
Per primera vegada, l’Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot i les editorials responsables de la publicació de les 
obres guanyadores dels Premis Literaris Ciutat d’Olot, 
han decidit organitzar una presentació conjunta dels tres 
llibres guanyadors en l’edició del 2013. Serà el proper 
dissabte 24 de maig, a Can Trincheria. 
Es presentarà Aniversari, d’Alba Sabaté (Editorial Empúries), 
Premi Marian Vayreda de Prosa Narrativa. L’obra, que 
parla del pas del temps amb una parella jubilada com 
a protagonistes, està tenint molt bona acollida. Àngels 
Marzo, guanyadora del Premi Joan Teixidor de Poesia 
Haikus en línia, presentarà el recull d’haikus Buscant Quios 
(Viena Edicions). I Rubèn Montañà presentarà L’atac llimac 
(Llibres del Segle), una novel·la de ciència ficció amb un 
toc humorístic, que el va fer mereixedor del Premi de 
Novel·la Juvenil.



Els olotins durant la guerra de 
Successió: Causa comuna
Presentació del llibre de Miquel Puig i Reixach
dissabte 31_19 h
Arxiu Comarcal de la Garrotxa
L’aparició de Causa comuna coincideix amb la celebració 
dels tres-cents anys del desenllaç de 1714, que tant 
trastocà l’ordenament jurídic i polític català. El llibre, 
el primer volum de la nova col·lecció Pretèrites de les 
Edicions Municipals, dóna a conèixer vint anys d’història 
d’Olot –i, sovint, de la Garrotxa– marcats pel conflicte 
de la guerra de Successió (1702-1714). Olot fou un 
dels primers llocs on prengué forma la insurrecció de 
1705 a favor de Carles III, fruit no tan sols de la voluntat 
d’afavorir la causa d’aquest monarca, sinó també d’un 
sentit de col·lectivitat amatent a salvaguardar el que 
llavors en deien els privilegis, és a dir, el caràcter pactista 
amb què s’havia envigorit la nació catalana. Entre l’estiu 
de 1705 i la tardor de 1714, Olot va estar gairebé de 
manera continuada al costat de Carles III i de la causa 
comuna dels catalans, amb un immens sacrifici econòmic 
i personal per als olotins, mentre tothom maldava per 
tirar endavant l’activitat ordinària i el dia a dia personal 
i familiar. Principis comuns, vida quotidiana col·lectiva i 
personatges i noms concrets conformen les constants 
de l’amè text de Miquel Puig, que fa un retrat viu i 
entenedor de l’Olot de principis del segle XVIII. 
Preu de venda: 18 euros.

 

De tal padre tal hijo
Cineclub
divendres 16_22 h_cines Olot
Ryota, arquitecte de prestigi, viu feliç i tranquil amb la 
seva dona i el seu únic fill de sis anys. Un dia rep una 
trucada de l’hospital on va néixer el seu fill i l’informen 
que hi va haver una confusió i que la criatura que els van 
donar no és, en realitat, el seu fill biològic. 
A través d’aquesta situació extrema, el director Hirokazu 
Kore-eda posa èmfasi en com pateixen els nens davant 
una situació concreta. 
Projecció en japonès subtitulada al castellà. Preu: 5,50 €

Antes del anochecer
filmoteca
divendres 23_22 h_cines Olot
Tercera part d’una trilogia de Richard Linklater que 
mostra tres etapes de la relació d’una parella: quan 
es coneixen amb vint anys i passen una llarga nit junts 
passejant per Viena; el seu retrobament deu anys més 
tard, després d’haver rebut els cops de la vida, i, aquí, 
a Antes del anochecer, amb quaranta anys, se’ns mostra 
l’evolució d’una llarga relació. 
Projecció en anglès subtitulada al castellà. Preu: 5,50 €

Río Grande
filmoteca
divendres 30_22 h_cines Olot
Un clàssic del gènere western protagonitzat per John 
Wayne i Kathleen O’Hara. Basat en la novel·la Missió 
sense antecedents, de James Warner Bellah, el film va 
ser el primer de la trilogia de John Ford que seguirien 
L’home tranquil (1952) i The Wings of Eagles (1957), tots 
tres protagonitzats per Wayne i O’Hara. 
Projecció en el marc del festival Wevoo.
Projecció en anglès subtitulada al castellà. Preu: 5,50 €

6

novetat
editorial_

_cinema
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visita el web de la biblioteca: 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot

biblioteca_

novetats

_HUERTA, Màxim. 
La noche soñada

_LEON, Donna.
Mort entre línies

_OMAR, Qais Akbar.  
La fortalesa de les nou 
torres

_POMBO, Álvaro. 
La transformación de 
Johanna Sansíleri 

_RUBIANES, Pepe. 
Después de despedirme: 
Pepe Rubianes inédito

_SALTER, James. 
L’última nit

Totes les novetats a: 

Llibre Prohibit:
El doctor Givago, 
Borís Pasternak (1957)
Després de ser rebutjada per dues revistes 
soviètiques titllant l’autor de capitalista i 
antimarxista, Pasternak va enviar el manuscrit 
a l’editorial italiana Feltrinelli, que la publicà 
al 1957 traduïda a l’italià. Amb un impacte 
instantani, en poc temps la novel·la va ser 
traduïda i publicada a diversos països fora 
del bloc soviètic i va tenir un gran èxit 
internacional, fins al punt que l’any següent, 
el 1958, Pasternak va obtenir el Premi Nobel 
de Literatura. Les autoritats soviètiques el 
van pressionar i el van obligar a rebutjar el 
premi, i així ho va fer mitjançant una carta a 
l’Acadèmia Sueca.  
Però la pressió i la persecució política 
no van acabar aquí, ja que, aquell mateix 
any, Pasternak va ser expulsat de la Unió 
d’Escriptors Soviètics i va ser assetjat per les 
institucions soviètiques fins a la seva mort el 
1960.

T.P.

hora del conte
Dijous 8 i dijous 22_18 h

Activitat gratuïta

Fes-te amic del facebook 
de la biblioteca

L’autor del mes: JV Foix
Dimarts 27_20.30 h

Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

Club de lectura fàcil
Dimecres 21_19 h

Organitza: Servei de Català d’Olot
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Vila 
Gegantera_

La capital de la Garrotxa acull aquest any l’esdeveniment 
Vila Gegantera, la trobada més important de faràndula 
organitzada per la Coordinadora de Colles Geganteres 
de les Comarques Gironines. Aquesta celebració té lloc 
cada any en una població diferent i, aquest 2014, s’ha 
escollit Olot coincidint amb la celebració dels 125 anys 
dels actuals Gegants d’Olot. 

Serà una doble jornada festiva que tindrà lloc el cap de 
setmana del 31 de maig i 1 de juny. De forma excepcional, 
els Gegants d’Olot sortiran aquest cap de setmana 
amb motiu de l’assenyalat aniversari (recordem que 
habitualment només surten per Festes del Tura i per 
Corpus).

Tot i que el dia central de la celebració serà el diumenge, 
durant tot el dissabte també s’han programat diverses 
activitats, entre les quals destaca una cercavila. 

El diumenge tindrà lloc una gran cercavila en la qual 
participaran tots els gegants convidats i també els 
amfitrions: el Gegant i la Gegantessa d’Olot que, en 
finalitzar la rua ballaran a la plaça Major (12 h). Després 
tots els gegants vinguts ballaran conjuntament el seu 
ball tradicional de la Vila Gegantera amb la presència, 
com a espectadors, dels Gegants d’Olot. Interpretarà la 
música la cobla La Principal d’Olot, que estrenarà una 
instrumentació feta especialment per a l’ocasió, i que vol 
ser el llegat de la ciutat d’Olot a la Vila Gegantera i a la 
Coordinadora.

Olot és aquest any la Vila Gegantera
31 de maig i 1 de juny 



_per a tota 
la família

hora del conte
Un mes més podreu gaudir de dues sessions de l’Hora 
del conte a la Biblioteca Marià Vayreda. La primera, el 
dijous 8, amb Dolors Arqué i el conte Tot em volta, i, 
la segona, el dijous 22, en la qual escoltarem Contes de 
gossera de la mà de Núria Clemares. Totes dues sessions 
seran, com sempre, a les sis de la tarda. 
I el dimarts 27, a les 17.30 h, a Can Trincheria, Debi Moss 
explicarà en anglès The ugly duckling. 

Festa de fi de curs de Rialles
El diumenge 18 de maig al matí, Rialles organitza la seva 
festa de final de curs. Hi haurà cercavila, ball del Nen i 
dels Sols de Rialles i molta diversió per tancar un curs 
que ha estat ple d’espectacles i que es reprendrà la 
propera tardor. 

Investiga, descobreix i aprèn art 
i ciència als Museus d’Olot
El Museu de la Garrotxa proposa dues activitats per 
als més petits: Què amaguen els quadres?, centrada 
en La Càrrega, de Ramon Casas, i Los Cigarrillos París 
son los mejores?, dedicada a la col·lecció de cartells  
modernistes. Al Museu dels Sants, s’hi pot fer l’activitat 
Robatori al Museu, en què els més petits faran 
d’investigadors i hauran de descobrir què ha passat 
amb la desaparició d’una escultura romànica. Al  Museu 
dels Volcans s’hi ha programat una activitat per fer 
experiments sobre el clima de la Garrotxa.  
Totes quatre són gratuïtes i es poden fer en qualsevol 
moment dins l’horari d’obertura dels Museus. Són 
activitats autoguiades, és a dir, no hi ha monitor i cal 
que els nens i nenes vagin acompanyats almenys per un 
adult.
D’altra banda, al Museu dels Volcans s’hi poden demanar 
les motxilles del Parc Nou en les quals es troba tot el 
material necessari per conèixer la flora i la fauna d’aquest 
espai (preu del lloguer de la motxilla: 3 euros). 
I el 17 de maig, a les 8 del matí, tothom està convidat 
a pujar al Montsacopa per veure com des d’un globus 
aerostàtic s’intenta fer bàsquet amb una pilota gegant al 
cràter del volcà.  

Cantània: Rambla llibertat
Diumenge 11_18 h_Plaça de Braus
Més de cinc-cents nens i nenes de 5è de 12 escoles de 
la Garrotxa interpretaran la cantata Rambla llibertat, 
obra de Marc Rosich (text) i Albert Carbonell (música). 
Cantània és un projecte de l’Auditori que comença amb 
la formació del professorat, el qual, després, treballa a 
l’aula durant el curs fins al dia del concert. Tot plegat 
esdevé una vivència musical per a tots, però, sobretot, 
per als nens i les nenes. 
Les entrades per al Cantània es venen a les escoles 
dels nens que hi participen i, en el cas que en quedin de 
disponibles, a partir del 6 de maig de forma presencial al 
Teatre.
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música_
venda anticipada d’entrades per als 

concerts a www.olotcultura.cat, al 
Teatre i a can Trincheria

Delafé y las Flores Azules
Dissabte 10_23 h_Sala El Torín
Delafé y las Flores Azules presenten el seu darrer 
treball, De ti sin mí / De mí sin ti, una proposta agosarada i 
treballada on el grup català experimenta com la intenció, 
l’atmosfera i el to influeixen en la manera de percebre 
i interpretar un mateix missatge. Ho fan amb un treball 
format per dos CD amb onze cançons cadascun. Les 
lletres són les mateixes,  però la música i les melodies 
són diferents, cosa que dóna com a resultat dos àlbums 
amb una personalitat pròpia.
El disc reflecteix la idea de tirar endavant tot i les 
circumstàncies personals i els entrebancs del dia a dia. A 
la vegada, el grup ha volgut buscar nous formats amb què 
sentir-se còmodes i així aconseguir nous objectius per 
no encasellar-se.

myriam Swanson  
Dissabte 17_22 h_Sala El Torín
Myriam Swanson, la veu més poderosa i plena de matisos 
de l’escena del Rhythm’n Blues de casa nostra, torna 
als clàssics que l’han acompanyat des dels seus inicis. 
Acompanyada de músics brillants, un quartet envellutat 
i rabiós d’esperit americà –Magnolia–, mostra la seva 
vessant més jazzística, que porta l’espectador a un estat 
d’ànim evocador. Aquesta és la tercera proposta del 
cicle Jazz Olot que l’ICCO organitza juntament amb la 
sala Jamboree de Barcelona.   

Gerard Quintana i Xarim
aresté presenten Tothom ho sap
Dissabte 31_23 h_Sala El Torín
Tothom ho sap (Promoarts Music, 2014) és el darrer disc 
de Gerard Quintana, que presenta juntament amb Xarim 
Aresté. Més de dos anys de treball dels quals resulta 
aquest disc, en què es reconcilien amb el rock essencial. 
S’hi fan ressò de reclamacions col·lectives, la sensació 
d’un final d’etapa polític i social, les veritats incòmodes i 
la transparència que desprèn el rock.

Preu: 14 euros anticipada, 17 a taquilla

Preu: 12 euros anticipada, 15 a taquilla
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Preu: 10 euros anticipada, 12 a taquilla
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Txarango 
Dissabte 7 de juny_23 h_Sala El Torín 
Txarango torna aquest any amb el seu nou disc Som Riu 
i ens el presentaran a Olot en la seva gira La Tempesta 
pels Països Catalans, Europa i el continent americà, 
on debutaran. Energia i alegria segueixen essent les 
seves característiques principals, amb uns temes que 
incorporen ritmes d’arrel mediterrània. 
Amb el seu primer disc van fer més de 120 concerts 
i es van guanyar el reconeixement del públic, dels 
programadors i de la crítica. 

il·lustres perifèrics
Nou cicle de concerts a la Sala Bulbena
Ivette Nadal, Feliu Ventura, Miquel Abras i Eduard 
Canimas actuaran aquest mes de maig a la Sala Bulbena 
sota un nou cicle que porta per nom Il·lustres perifèrics. 
Il·lustres per il·luminats, per viure en permanent estat 
de gràcia, projectant una mirada neta, nova, estimulant, 
sobre la vida en aquest país minúscul. Perifèrics perquè, 
curiosament, és un fenomen més de comarques que de 
la capital. 
Seran concerts de proximitat, gairebé íntims, per 
compartir amb els cantautors no només les seves 
cançons, sinó les seves idees, les seves dèries, les seves 
inquietuds, fent el toc, sense presses.
2 de maig: Ivette Nadal
10 de maig:  Feliu Ventura
17 de maig:  Miquel Abras
24 de maig: Eduard Canimas (amb Ari gato i Anscari 
Isorna)
Tots els concerts seran a les 22 h. 
El preu dels concerts és de 8 euros anticipada i 10 a 
taquilla, tret de l’Ivette Nadal que val 5 euros anticipada i 
6 a taquilla. Venda anticipada a Can Trincheria. 

 

Preu: 10 euros anticipada, 12 a taquilla

El petit Mozart
Micheal Andreas i la GIOrquestra

Dijous 1_20 h_Teatre Principal d’Olot

21a cantada coral de primavera
corals croscat, castellonina i 

mestre Sirés
Diumenge 11_18 h_pati de l’Hospici

Concert del cor juvenil Gaia d’Olot i 
el Cor jove fusió de Sant Cugat

Diumenge 18_18 h_església de l’Escola Pia

Rebel·lió a la cuina
Concert de l’Escola Municipal de 

música d’Olot
Dijous 22_19 h_Teatre Principal d’Olot
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arts 
escèniques_

Doble actuació de l’Esbart Olot
L’Esbart Olot enceta temporada amb una doble actuació 
al Teatre Principal. El dissabte 3, a les 20 h, podrem veure 
l’espectacle Retalls de memòria. S’hi presenten un recull de 
danses del coreògraf Joan Serra (recentment desaparegut) 
i un passeig per la dansa catalana. El diumenge 4, a les 19 h, 
l’Escola de Dansa de l’Esbart Olot presentarà Quan jo era 
petit..., una proposta que es basa en la idea de transmissió 
de la tradició entre generacions. 
Les entrades per als dos espectacles són gratuïtes. Cal 
recollir la invitació al Teatre o a l’Esbart Olot. 

 

Un aire de família
divendres 9_21 h_Teatre Principal d’Olot
Una família “normal” es reuneix per sopar, com fan cada 
divendres. Molta cordialitat fins que el cambrer es posa 
en la vida familiar i l’ambient es capgira. Un aire de família 
és el primer espectacle dirigit per Pau Durà. 
A les 19 h, al saló de descans del Teatre, hi haurà El cafè 
i les claus (xerrada amb algun dels responsables de 
l’obra).

Robin Hood 
Teatre en anglès Al primer pis
dimarts 6_9.30 i 11 h_Teatre Principal d’Olot
Anglaterra té un problema: el comissari de la policia 
de Nottingham, el ric i avar recapdador d’impostos. El 
nostre valent heroi Robin Hood està convençut que ell 
és l’únic que pot salvar el país. Amb arc, fletxa i espasa 
lluita en nom de la justícia. És valent, però, per desgràcia, 
està equivocat! 

Die Katakombe
Dissabte 17_20 h_Teatre Principal d’Olot
La companyia olotina projecte T presenta aquest 
espectacle que pren el nom del cabaret politicoliterari 
fundat per Werner Finck en el Berlín de la República de 
Weimar, i que ret homenatge a la gent de teatre que va 
ser perseguida, exiliada i deportada a camps d’extermini 
nazis. Sota la direcció de Pep Fargas, Die Katakombe 
reprodueix un cabaret literari dels anys 30 del segle XX 
presentant textos d’autors com Simone de Beauvoir, Jean 
Genet o Pere Quart, amb música en directe. 

Preu: de 20 a 6 euros

Preu: 6 euros

Preu: 3 euros 



Pandora, de Laboractori Jove
Dissabte 24_20 h i diumenge 25_18 h
Teatre Principal d’Olot
 “El meu món és format per caramels que de tres en tres 
exploten, per fotos meves que només tens uns segons 
per veure, per ocells que si no els aguantes cauen... i de 
coses així, moltíssimes.  Aquest és el meu món i sense ell 
jo no puc viure”. Laboractori Jove presenta una creació 
col·lectiva al voltant de la relació entre els joves i els 
mòbils en el moment actual.

 

Montaldo  
Dijous  29_21 h_Teatre Principal d’Olot
Montaldo és un solo de l’actor Ernesto Collado. El relat 
en primera persona d’un viatge de la mà d’un mestre de 
l’exageració que, d’una forma poca acadèmica, intenta 
qüestionar la sempre difícil relació entre l’individu i la 
col·lectivitat. És una història d’indis sense vaquers, amb 
armadillos, gasolineres, utopies i  catalans autistes.
Sorgeix de la història d’Ignacio Montaldo, que va formar 
part d’un grup que, el 1848, va començar un viatge per 
construir la comunitat utòpica Icària. Tímid i gairebé 
autista, Montaldo es comunicava a través d’un bloc amb 
notes i dibuixos. Icària, però, va ser un gran desastre i 
tots van morir menys Montaldo, que es va unir a una 
tribu d’indis i es va convertir en el seu cap. 
Aquest espectacle donarà el tret de sortida al WEVOO, 
festival de westerns volcànics. 

Fi de curs 
del alumnes de l’EME
Diumenge 18_18 h_Teatre Principal d’Olot
Els alumnes de l’aula de teatre de l’Escola Municipal 
d’Expressió presentaran, el dia 18 de maig, els espectacles 
que han estat preparant durant el curs. Els més petits, 
de 5 a 8 anys, interpretaran En Joan sense por; els de 
7 a 10, El rei que no reia, i els d’11 a 14, El perquè no 
has d’agafar les maletes a una estranya, una obra inèdita 
de Sergi Salicrú. Finalment, el grup d’adults presentarà 
L’hora blava, de David Mamet.
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Preu: 9 euros

Venda anticipada a olotcultura.cat, 
al Teatre i a can Trincheria

Preu: 3 euros 
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Sala Oberta
“Josep Traité. La figura de l’artista”  
Fins al 29 de juny
L’artista olotí Josep Traité és un dels escultors de figures 
de pessebres més reconeguts en el nostre país. Les seves 
escultures de gent de pagès i les escenes populars com 
a protagonistes són presents a museus i col·leccions 
d’arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol. La mostra 
vol fer un repàs a la seva trajectòria artística de més de 
cinquanta anys mostrant dibuixos, aquarel·les, diorames i 
figures de pessebre, tots impregnats de l’estil característic 
de l’artista, ple de moviment i dinamisme.

Sala 15
Oficis, cases de fang i jocs plàstics    
Del 16 de maig al 15 de juny 
L’Escola Municipal d’Expressió mostra els treballs 
realitzats al llarg del curs en les diferents especialitats 
en una exposició conjunta a la Sala 15. Els alumnes de 
l’aula d’il·lustració i còmic hi presenten 55 il·lustracions 
sobre la temàtica professions i oficis, en les quals 
cadascú ha tret punta a la ironia per aconseguir una 
mostra divertida i amb un molt bon resultat tècnic. 
Els de l’especialitat de ceràmica mostren cases de fang 
fetes amb aquest material, cases pensades tant per 
ser habitades per persones com per altres éssers. I la 
tercera part de l’exposició és a càrrec dels alumnes de 
plàstica, que presenten el resultat final d’un procés de 
treball basat en l’arquitectura i el modernisme. Després 
de visitar les exposicions de vitralls de Domènec Fita i 
treballar aquesta tècnica, la de Fèlix Atmetlla i el temple 
de la Sagrada Família, els alumnes han dissenyat la seva 
pròpia torre.
L’exposició s’inaugurarà el dia 16 de maig, a les 19 h. 
En l’acte, es comptarà amb la participació d’un grup de 
guitarres de l’Escola Municipal de Música d’Olot que 
oferiran una petita actuació.

Sala Oberta 2
“Prohibit jugar a pilota al parc” 
Fins al 29 de juny
Mostra de fotografies d’Albert Gusi a través de les 
quals  ens proposa una mirada sobre diversos escenaris 
paisatgístics i en relació amb el joc, que potencia encara 
més la condició d’espai singular i protegit.
A més de la mostra, Gusi farà una acció artística, un intent 
d’encraterar una pilota gegant al volcà Montsacopa d’Olot 
des d’un globus aerostàtic. Serà el dissabte 17 de maig, a 
les 8 h (si no fa bo s’ajornarà per a la setmana següent). 
Tothom pot fer fotografies i vídeos i enviar-los a museu.

exposicions
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L’entrada a les 
exposicions és gratuïta

17 i 18 de maig: 
Dia Internacional dels Museus
Com cada any, els Museus d’Olot se sumen a la celebració 
del Dia Internacional dels Museus. Enguany ho faran amb 
dues visites guiades i una conferència. La primera visita 
guiada serà a l’exposició sobre Josep Traité (dissabte 17, 
12 h, Sala Oberta), a càrrec de Domènec Moli, i tindrà 
traducció al llenguatge de signes. La segona serà als espais 
de reserva del Museu de la Garrotxa (diumenge 18, a les 
12 h, Hospici).
Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus tindrà 
lloc una nova xerrada del cicle 5 cèntims de... Sota 
el títol “El mercat negre de l’art: històries de lladres i 
policies”, els Mossos d’Esquadra explicaran què fan els 
cossos de seguretat per protegir i recuperar el patrimoni 
robat. La xerrada serà el 17 de maig, a les 18 h, al Museu 
dels Sants i tindrà traducció al llenguatge de signes.
A més, durant tot el cap de setmana, els Museus d’Olot 
(de la Garrotxa, dels Sants i dels Volcans) faran jornada 
de portes obertes. 

Museu dels Sants
“Art perdut. Espoli i salvaguarda 
del patrimoni”    
Fins al 25 de juny 
Andreu Fité fa anys que treballa en la recerca de material 
gràfic a través del qual reprodueix tant fidelment com 
sigui possible marededéus de diferents èpoques que han 
desaparegut. A l’exposició s’hi pot veure una selecció 
d’aquestes peces. Un projecte de recuperació d’art perdut 
i també amb una forta vessant pedagògica al voltant de 
la importància de la conservació del patrimoni. 
En relació amb l’exposició es pot fer l’activitat familiar 
Robatori al Museu (més info a la pàgina 9).

can Trincheria
“El camí del misteri”    
del 2 al 25 de maig  
Conxita Pladevall Vila presenta una mostra de pintures i 
escultures a Can Trincheria durant aquest mes de maig. 
Les obres s’acompanyaran de fotografies de Carles 
Fargas i J. B. Font de Rubinat, ambdós de Reus, que 
mostren l’entorn de l’artista en un sentit molt ampli: 
casa seva, la seva geografia, etc.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa
“Exposició de caricatures 

de Jaume Bach”
Fins al 27 de juny

uned garrotxa
“els poetes visiten uned garrotxa”

Creació artística de Goretti Nogareda
Fins al 15 de maig

Museu dels Volcans
“La garrotxa. 

Clima, geografia i paisatge” 
Fins al 29 de juny 

Info de les activitats relacionades a la pàgina 5 

Museu de la Garrotxa
Exposició d’obres d’Alexandre de 

Riquer i Gaspar Omar del Museu del 
Modernisme Català de Barcelona 

Fins a l’1 de juny
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_plafó_

Trobem els orígens de l’Esbart Olot a inicis de l’any 1928, 
a l’Orfeó Popular Olotí.

L’any 1992 un grup de persones vinculades a la cultura 
tradicional van crear a la nostra ciutat la primera l’Escola 
de Dansa tradicional, amb la finalitat de construir uns 
valors per als joves; a més de la formació i l’educació 
mitjançant la dansa, sense deixar la tècnica de la dansa, 
l’expressió corporal, la psicomotricitat i el manteniment 
del cos, valors que actualment estant molt presents. 

La primavera de l’any 1994, es forma el grup de Bastoners 
i Grallers d’Olot, dedicats a fomentar entre els joves 
el ball de bastons, unes de les danses més antigues de 
Catalunya.

L’actual Esbart Olot, que fou recuperat  l’any 1996, pretén 
ser una entitat moderna i adaptada al nostre temps, sense 
oblidar, però, les nostres arrels de cultura tradicional.

Som conscients que la gent que formem part de l’actual 
Esbart Olot som els continuadors d’una tasca que va 

iniciar-se molts anys enrere i amb l’esperança de ser un 
pont per a les noves generacions.

Estem treballant perquè la dansa catalana no quedi en 
l’oblit,  procurant que les generacions més joves estimin i 
valorin el llegat dels nostres avantpassats, i esperem que 
una divulgació ferma i sincera sigui útil per consolidar la 
dansa com un espectacle  digne de ser representat en 
qualsevol escenari.

Recuperem danses que estan oblidades, estem creant 
espectacles de dansa innovant en tot moment i respectant 
la dansa tradicional.  

La nostra entitat està oberta a tothom que estimi i valori la 
dansa tradicional: a partir dels quatre anys d’edat formem 
els joves  per a les diferents seccions amb la finalitat 
d’arribar a l’Esbart Olot. Som al barri de Montolivet, 
concretament a la plaça de Sant Pere Màrtir, on tenim la 
nostra seu social.

esbart Olot

esbart Olot

entitats d’Olot:
esbart Olot 
www.esbartolot.cat


