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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ CULTURAL D’OLOT

     número 120_OCTUBRE 2015_

_Doble cita de jazz amb Marco Mezquida 
i Marc Miralta
_Cançons de la vora del foc amb Artur Blasco per Sant Lluc
_Josep Maria Canals publica el Diccionari biogràfic d’Olot  



14 dimecres
Entrega dels Premis Eva Toldrà
Escola d’Art d’Olot_12 h

6 dimarts

13 dimarts

20 dimarts

7 dimecres
Xerrada d’Antoni Monturiol 
sobre Miquel Plana
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h 

Cinema / Paisatges en cur(t)s
Orfeó Popular Olotí_19 h

8 dijous
Xerrada de Josep M. Fonalleras 
sobre Miquel Plana
Seu d’Òmnium Garrotxa_19.30 h 

15 dijous12 dilluns

19 dilluns
Hora del conte amb La Minúscula
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

21 dimecres
Visita guiada a l’exposició 
sobre Miquel Plana
Hospici_17.30 h 

22 dijous
Teatre / Diagnòstic: Hamlet
Teatre Principal d’Olot_21 h

26 dilluns 27 dimarts
L’autor del mes
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 

28 dimecres
Club de lectura fàcil 
Biblioteca M.  Vayreda_19 h 

5 dilluns
Hora del conte 
amb Dolors Arqué
Biblioteca Marià Vayreda_18 h

29 dijous
Xerrada 5 cèntims 
de Shakespeare
Sala La Carbonera_20 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 

1 dijous
Circ a Olot /  Vol de-ment
Teatre Principal d’Olot_21 h



24 dissabte
Itinerari personal de Pere Macias
Sortida de la Biblioteca M.  Vayreda_11 h

Taller de gravat al buit
Hospici_17 h 

Jazz Olot / Marc Miralta 
Flamenco Reunion
Sala El Torín_22 h

9 divendres
Xerrada de Josep Ramoneda
Arxiu Comarcal de la Garrotxa_19 h

Concert de piano del guanyador 
del Maria Canals
Teatre Principal d’Olot_21 h 

16 divendres
Xerrada / Els Grans Interrogants 
de la Ciència
Casal Marià_19 h 

Filmoteca / Una nueva amiga
Cines Olot_22 h

Concert de Marco Mezquida
Sala la Carbonera_22 h

10 dissabte
Visita guiada a l’exposició 
sobre Marian Vayreda
Museu dels Sants_17 h

Presentació d’un nou conte 
de la faràndula sobre Sant Lluc
Pati de l’Hospici_18 h 

Teatre / Al vostre gust
Claustre del Carme_18 h

Inauguració de l’expo de líquens
Museu dels Volcans_18 h

Xerrada de Pere Cardús 
sobre els resultats del 27-S
Sala d’actes de l’Hospici_19.30 h

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

17 dissabte 
Visita guiada a l’exposició 
sobre Miquel Plana
Sala Oberta 2_12 h
Jornada sobre Marian Vayreda
Museu dels Sants_16 h
Presentació del llibre Gent que ha 
fet història, de Carles i Montserrat 
Bastons
Can Trincheria_18 h 
Presentació del Diccionari 
biogràfic d’Olot, de J.M. Canals
Casal Marià_19 h 
Concert d’Artur Blasco
Sala El Torín_20 h
FIRA DE SANT LLUC

18 diumenge
Ruta “La Punyalada 
a l’Alta Garrotxa”
Trobada al pàrquing del Consum_9 h

Taller de reciclatge 
i creativitat  amb Duvan
Plaça Clarà_12 i 17 h

FIRA DE SANT LLUC

11 diumenge
Jornada de coneixement dels 
líquens i sortida de camp
Museu dels Volcans_9 h

Trobada de l’Associació d’Amics 
Col·leccionistes
Plaça Clarà_10 h

Tarda de ball amb Pep 
i María José
Sala El Torín_18 h 

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

EDITA
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot,
Sant Esteve, 29 (Can Trincheria) - Olot

Tel. 972 27 27 77
plafo@olot.cat

Dipòsit legal: Gi-1081-1997

Olot, ciutat adherida a:

El PLAFÓ amb la col·laboració de la: 

Exposicions
Can Trincheria_
“PROJECTES PRESENTATS AL 
PREMI EVA TOLDRÀ 2015”
Del 9 al 26 d’octubre

Cafè Art_
“J. M. PLANS VILARDEBÒ”
Del 2 al 30 d’octubre

Museu dels Volcans_
“ELS LÍQUENS. 
UN MÓN EN MINIATURA”
Del 10 d’octubre al 20 de desembre

Museu dels Sants_
“MARIAN VAYREDA. 
LLUM I OMBRES”
Fins al 22 de novembre

Diversos espais_
“MIQUEL PLANA. 
ARQUITECTE DEL LLIBRE”
Tota la informació a la pàgina 7

Comerços de la ciutat_
“EINES I FEINES DEL CAMP: 
CARTELLS DE LES ESCOLES DE LA 
COMARCA”
Del 16 al 31 d’octubre

Galeria Joan Prat_
www.joanprat.com

23 divendres
Cineclub / Amy
Cines Olot_22 h

25 diumenge
Presentació del llibre Cendra Viva 
de Maria Vilanova
Can Trincheria_12 h 

Rialles / El petit príncep
Teatre Principal d’Olot_17 h

Havaneres / Grup Cap de Creus
Sala El Torín_17.30 h

4 diumenge
Rialles / La mongetera màgica
Teatre Principal d’Olot_17 h

ENTRADA GRATUÏTA 
ALS MUSEUS D’OLOT

2 divendres
Xerrada de Quim Brugué sobre 
els resultats del 27-S
Can Trincheria_19.30 h

Projecció / El corredor i col·loqui
Orfeó Popular Olotí_20.15 h

Circ a Olot / Dulce Duca
Teatre Principal d’Olot_21 h

Filmoteca / Oslo, 31 de agosto
Cines Olot_22 h

3 dissabte
Circ a Olot / Circ Teatre Modern
Teatre Principal d’Olot_18 i 20 h
Visita guiada a les exposicions
sobre Miquel Plana
Hospici_12 h
Presentació del llibre dels Amics 
de les Lletres Garrotxines
Can Trincheria_19 h

31 dissabte
Homenatge a Ricard Creus
Saló de Sessions de l’Ajuntament_19 h

Presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana i xerrada de 
José María Vigil
Can Trincheria_19 h

Concert de Rooms i Harvest
Sala El Torín_23 h
 

30 divendres
Teatre / Els dolents de 
Shakespeare
Teatre Principal d’Olot_21 h
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Olot a les Jornades 
Europees de Patrimoni
Com cada any, els Museus d’Olot se sumen a les Jornades 
Europees de Patrimoni, una celebració que es fa durant 
un cap de setmana de tardor arreu d’Europa. A través de 
l’organització d’activitats gratuïtes, es pretén difondre el 
patrimoni local entre la població. A Olot, les jornades se 
celebraran els dies 10 i 11 d’octubre.

ACTIVITATS
Entrada gratuïta als Museus d’Olot
10 i 11 d’octubre

Visita guiada a l’exposició “Marian Vayreda. 
Llum i ombres”
A càrrec de la seva comissària, Mita Casacuberta.
Dissabte 10 d’octubre, 17 h, Museu dels Sants d’Olot.
Activitat amb interpretació al llenguatge de signes.

Jornada de coneixement dels líquens 
i sortida de camp 
A càrrec d’Esteve Llop, biòleg expert en líquens i 
guanyador de la Beca Oriol de Bolòs 2010.
Diumenge 11 d’octubre, 9 h. Punt de trobada: al 
Museu dels Volcans.

Vine als Museus d’Olot i 
experimenta el paisatge
Amb motiu de la Fira de Sant Lluc, els Museus d’Olot 
organitzen el sorteig d’una nit als Pavellons de Les Cols 
entre totes les persones que visitin el Museu de la 
Garrotxa, el Museu dels Sants o el Museu dels Volcans del 
17 d’octubre al 29 de novembre. Per participar només 
cal omplir les butlletes que es trobaran als mateixos 
museus. A més del sorteig, per Sant Lluc els Museus 
d’Olot organitzen una sèrie d’activitats especials: 

Jornada de portes obertes als Museus d’Olot
17 i 18 d’octubre

Visita guiada a l’exposició sobre Miquel Plana 
Dissabte 17, 12 h, Sala Oberta 2

Jornada de conferències sobre Marian Vayreda
Dissabte 17, 16 h, Museu dels Sants

Ruta “La punyalada a l’Alta Garrotxa”
Diumenge 18, 9 h. Punt de trobada al pàrquing del 
Consum. Més informació i reserves al 972 26 67 91 o 
a museusants@olot.cat

Taller de reciclatge i creativitat amb l’artista 
Duvan
Diumenge 18, a les 12 h i a les 17 h, a la plaça Clarà 



PREU DEL TALLER: 5 euros (3 els socis 
d’Ofolk). La ballada és gratuïta 

R
ic

ar
d 

C
re

us

5

Ofolk de tardor amb Folkatr3s
Dissabte 3_16 h (taller) i 19 h (ballada)
La jornada començarà amb un taller de danses 
tradicionals (al local social de Sant Miquel) i seguirà amb 
una ballada (a la plaça Major) a càrrec del grup Folkatr3s. 
Un dia per aprendre jotes, xotis, masurques, rumbes i 
un llarg etcètera de danses d’arreu dels Països Catalans, 
Occitània, Euskal Herria o Irlanda.

45a Trobada de Pessebristes
Dissabte 3 i diumenge 4
Olot acull enguany aquest esdeveniment anual 
d’aficionats al món del pessebrisme que ocupa tot un 
cap de setmana. Un programa d’activitats omplirà els dos 
dies de trobada amb visites guiades, exposicions, tallers, 
xerrades, mostres i moltes altres activitats. 
Més informació: www.pessebristes-garrotxa.cat
Organitza: Agrupació de Pessebristes d’Olot i la Garrotxa

Homenatge a Ricard Creus
Dissabte 31_19 h_Ajuntament d’Olot
L’Ajuntament d’Olot ha organitzat un acte d’homenatge 
a Ricard Creus, escriptor i poeta molt vinculat i estimat 
a la Garrotxa. Creus ha format part activa del teixit 
cultural olotí durant els últims anys i ha col·laborat amb 
nombroses entitats i associacions, a més de ser un dels 
autors de referència de les lletres catalanes. A l’acte, a 
més de l’autor homenatjat, hi intervindran D. Sam Abrams 
i representants dels Amics de les Lletres Garrotxines, 
entre altres. L’acte estarà presidit per l’alcalde d’Olot, 
Josep Maria Corominas.

Presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana
Dissabte 31_19 h_Can Trincheria
Un any més es presenta a Olot l’Agenda Llatinoamericana, 
que, en l’edició del 2016, té com a eix central “Desigualtat  
i propietat”. En la presentació, oferirà una xerrada José 
María Vigil, coordinador i editor de l’agenda, que també 
en va ser l’impulsor juntament amb Pere Casaldàliga. 
Organitza: Muralla 15

Olot munta la pista
Els dies 1, 2 i 3 d’octubre, Olot Cultura ha organitzat 
un cicle de circ destinat, especialment, al públic adult: 
tres espectacles de sala al Teatre Principal d’Olot per 
gaudir del circ. El dijous 1, a les 21 h, podrem veure les 
acrobàcies de la companyia Vol de-ment en el seu primer 
espectacle, Cadàver exquisit. El divendres 2, a les 21 h, serà 
el torn de Dulce Duca amb Um belo dia, un espectacle 
de malabars i música en directe. I el dissabte 3 és el 
moment del petit format i la proximitat entre públic i 
artistes amb Exúvia, de Circ Teatre Modern.

_notícies
 i més



cinema_

Oslo, 31 de agosto, 
de Joachim Trier
Divendres 2_22 h_Cines Olot
El film segueix el protagonista, que passa un dia a Oslo 
durant un permís del centre on està fent una teràpia de 
desintoxicació. L’obra no parla de com sobreviure a una 
història traumàtica sinó de com viure i saber afrontar 
cadascun dels problemes que això comporta.  
Filmoteca. Projecció en VOSE. Idioma: noruec
Organitza: Cineclub Olot

Una nueva amiga, 
de François Ozon 
Divendres 16_22 h_Cines Olot
Aquesta pel·lícula narra la relació entre una noia i el 
vidu de la seva millor amiga, de qui descobreix un secret 
desconcertant. Basada en un relat de Ruth Rendell, el 
film vol reivindicar la transsexualitat.
Filmoteca. Projecció en VOSE. Idioma: francès
Organitza: Cineclub Olot

Cinema i col·loqui 
amb El corredor
Divendres 2_20.15 h_Orfeó Popular Olotí
Projecció del curt El corredor, Premi Gaudí 2014 al millor 
curtmetratge, i posterior col·loqui amb la participació 
de la Fundació PIMEC-Acció Social. 
Organitza: Altrart

Paisatges en cur(t)s 
Selecció d’Alan Salvadó
Dimecres 7_19 h_Orfeó Popular Olotí
Projecció de tres curts seleccionats per Alan Salvadó, 
professor de la Universitat Pompeu Fabra: L’oblita 
l’oli, d’Anna Petrus, Amunt i avall, de Carles Marquès, i 
L’intercanvi, de Toni Bestard. 
Organitza: Observatori del Paisatge de Catalunya. 
Entrada gratuïta.

Amy, d’Asfi Kapadia
Divendres 23_22 h_Cines Olot
Un documental sobre la famosa cantant Amy Winehouse,  
que va morir el juliol del 2011 amb 27 anys. Guanyadora 
de 6 Grammys, tenia un talent especial per al jazz i una 
veu prodigiosa. En el documental s’hi mostren imatges 
d’Amy Winehouse i entrevistes a l’artista inèdites.
Cineclub. Projecció en VOSE. Idioma: anglès
Organitza: Cineclub Olot

PREU: 5,50 euros

PREU: 5,50 eurosPREU: 5,50 euros
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xerrades i 
llibres_

 “Microbis del cos humà: amics o enemics?”, 
a càrrec de Francisco Guarner

Divendres 16, 19 h, Casal Marià
Dins el cicle “Els Grans Interrogants de la Ciència”

Organitzen: SIGMA i ICCO

 “Lletres per un país. Homenatge a Miquel 
Plana”, a càrrec de Josep M. Fonalleras

Dijous 8, 19.30 h, seu d’Òmnium Garrotxa
Organitza: Òmnium Garrotxa

“Una visió general política actual i de futur 
immediat. Què ens espera aquest segle XXI?”, a 

càrrec de Josep Ramoneda
Divendres 9, 19 h, Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Dins el cicle “Nous escenaris per al món del segle XXI”
Organitza: PEHOC

“Anàlisi de resultats de les eleccions del 27 
de setembre”, a càrrec de Quim Brugué

Divendres 2, 19.30 h, Can Trincheria
Organitza: IdESGA

Presentació del llibre
Nepal cerca de las estrellas, de Lola Mariné

Dissabte 10, 18 h, Can Trincheria
Organitza: Banc del Temps de la Garrotxa

 Itinerari personal de Pere Macias
Dissabte 24, 11 h, sortida de la Biblioteca Marià Vayreda

Organitza: Arxiu Comarcal de la Garrotxa

 Presentació del llibre Cendra viva, 
de Maria Vilanova i Vila-Abadal 

Diumenge 25, 12 h, Can Trincheria
Organitza: Editorial Gregal

“Anàlisi de resultats de les eleccions del 27 
de setembre”, a càrrec de Pere Cardús

Dissabte 10, 19.30 h, sala d’actes de l’Hospici
Organitza: Estelada 2014

Presentació del llibre Amics de les Lletres 
Garrotxines. 20 anys d’antologia poètica

Dissabte 3, 19 h, Can Trincheria
Amb recital de poemes i música d’Éme Dierckx

Presentació d’un nou conte de la faràndula
700 anys enrere. La Fira de Sant Lluc,  

de Tavi Algueró i Xarli Reixach
Dissabte 10, 18 h, pati de l’Hospici

7Presentació del Diccionari Biogràfic 
d’Olot, de Josep Maria Canals
Dissabte 17_19 h_Casal Marià
L’activista cultural Josep Maria Canals ha dedicat gran 
part de la seva vida a recollir informació i biografia 
d’un bon nombre d’olotins i olotins. Gairebé un miler 
d’aquestes biografies es veuran ara editades en un volum 
que porta per títol Diccionari Biogràfic d’Olot i que es 
presentarà coincidint amb la Fira de Sant Lluc. Aquest 
llibre recull la feina ingent realitzada per Canals i s’hi 
troba una bona part de la memòria històrica de la capital 
de la Garrotxa.

Presentació del llibre 
Gent que ha fet història
Dissabte 17_18 h_Can Trincheria
Carles Bastons i Vivanco i Montserrat Bastons i 
Garcia presenten el llibre Gent que ha fet història. 115 
personatges de les terres gironines, que recull aspectes de 
la vida i obra de gironins ja traspassats i que són un 
referent indiscutible de les nostres comarques i en tots 
els àmbits (art, lletres, religió, política, esport, ciència, 
periodisme,...). Carles Bastons és catedràtic de Llengua 
i Literatura i doctor en Filologia i Montserrat Bastons 
és llicenciada en Filologia clàssica i graduada en Filologia 
catalana.

Totes les activitats
 són gratuïtes



In between / Shakespeare a Olot 

Aquesta tardor, des d’Olot Cultura hem preparat una 
programació especial per apropar-nos a l’obra d’un dels 
dramaturgs més representats de tots els temps: William 
Shakespeare. Ho fem aquest any 2015 que queda just 
al mig de la celebració del 450è aniversari del seu 
naixement (2014) i la dels 400 anys de la seva mort 
(2016). És per això que s’ha posat a aquest cicle el nom 
de In between - Shakespare a Olot.
A part de la versió del Macbeth interpretada per les 
companyies locals Disset Catorze i Bas de Teatre que 
vam poder veure el passat mes de setembre, el cicle 
ofereix sis propostes teatrals que ens presentaran 
diferents lectures dels clàssics de Shakespare, des d’un 
punt de vista actual. 
Per saber-ne més, el dijous 29 d’octubre, a les 20 h, 
a la sala la Carbonera, es farà una conferència 
teatralitzada sobre Shakespeare. Anirà a càrrec 
de Ramón Simó, professor de l’Institut del Teatre, 
exdirector de Fira Tàrrega i actual director del Grec.  
Entrada gratuïta.

Entendre el dilema de viure 
La glòria de Shakespeare es va iniciar en un 
teatre dels suburbis de Londres fa més de 
quatre segles i sembla que no té ni pot tenir 
final. Si haguessis d’esmentar alguna cosa 
humana que serà tan perdurable i fascinant 
com les piràmides, diries que és el seu teatre, 
els seus arguments, les combinacions de 
paraules que va deixar ordenades per a qui 
les vulgui sospesar, per a qui, per exemple, 
gosi entendre el dilema de viure en el famós 
soliloqui de Hamlet: “Ser o no ser...”. Això 
sí, mentre les estiguem dient podem estar 
segurs que en altres indrets del planeta, 
en altres llengües, en altres moments del 
passat i del futur, moltes altres persones les 
pronuncien simultàniament o com en un eco 
amplificat. No hi ha cap baldufa literària que 
giri sobre el seu eix amb més constància que 
la baldufa de Shakespeare.
El seu èxit és tan formidable com simple: 
consisteix a arribar a no ser res com a 
escriptor, a diluir-se en altres personalitats 
convincents i dinàmiques, dibuixades 
en escena a través del moviment i de 
les paraules. Quan fa parlar Romeu, 
Shakespeare no hi és i només trobem el 
jove enamorat. Quan Julieta respon passa 
això mateix: és la noia embriagada de desig 
qui enraona i no cap altra persona. Mentre 
Lope de Vega va escriure més de mil cinc-
centes obres de teatre, Shakespeare en 
va tenir prou amb trenta-set per retratar la 
humanitat abocada a l’etern combat entre 
els fets viscuts i les paraules vives. 
“¿Qui podria aguantar a la mà el foc només 
pensant en el Caucas gelat o calmar el tall 
famolenc de la fam només amb la imaginació 
d’un festí?” L’espectacle de la nostra alegria 
va lligat al de la nostra desgràcia; això sí, 
val la pena de viure-ho. La funció mai no 
s’interromp, sempre continua.

Jordi Galves,
escriptor

8
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Al vostre gust, de la companyia 
Parking Shakespeare
Dissabte 10_18 h_Claustre del Carme
És una comèdia interpretada per la companyia Parking 
Shakespeare, que en els últims sis anys ha creat 
deu espectacles de Shakespeare, que acostumen a 
interpretar en espais a l’aire lliure i en un format que 
busca la proximitat amb l’espectador. Al vostre gust és 
un muntatge fresc, divertit, àgil i enginyós. Segons el seu 
director, Llàtzer Garcia, l’espectacle “va més enllà d’una 
situació d’embolics que produeix la rialla [...]. És un dels 
millors cants a la felicitat i a la llibertat que ens ha donat 
el teatre”.  

Diagnòstic: Hamlet, 
de la companyia Pelmànec
Dijous 22_21 h_Teatre Principal d’Olot
La companyia repeteix amb Hamlet una experiència que 
ja havia fet amb Don Joan: canviar l’entorn i la situació d’un 
personatge per enriquir-lo teatralment. Així van decidir 
traslladar Hamlet als nostres dies i “tancar-lo” com un 
hikikomori (joves japonesos que, com que no suporten 
la pressió familiar i de la societat, es tanquen a la seva 
habitació). Ens trobem, doncs, amb un protagonista (Max) 
que ja ha viscut la seva tragèdia i es troba tancat en un 
centre psiquiàtric.
Un actor i titelles de gran format donen vida al 
protagonista i a tots els personatges que van apareixent 
a la seva cel·la. 

Els dolents de Shakespeare, 
amb Manel Barceló
Divendres 30_21 h_Teatre Principal d’Olot
Manel Barceló interpreta aquest text de l’anglès Steven 
Berkoff en què ha volgut jugar amb Shakespeare analitzant 
els malvats creats pel dramaturg i aprofundint en nous 
punts de vista de la seva personalitat i circumstàncies. 
L’espectacle ens mostra els seus personatges amb grans 
tocs d’humor i ironia en comparar-los amb la realitat 
del moment. Barceló ens mostrarà el costat feble dels 
dolents, les seves contradiccions, la seva força i el seu 
poder. Però, sobretot, sobretot, ens farà riure. 

PREU: 14, 12, 6 i 3 euros

Venda d’entrades anticipades 
a www.olotcultura.cat, al Teatre 

i a Can Trincheria

PREU: 12 euros

PREU: 9 euros
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Concert de piano del guanyador 
del Maria Canals 
Divendres 9_21 h_Teatre Principal d’Olot
Mladen Tcholitch, guanyador d’una de les edicions del 
Concurs Maria Canals, oferirà un recital de piano al 
Teatre Principal. Un any més, Olot oferirà aquest concert 
de luxe gràcies a un conveni entre l’Ajuntament de la 
ciutat i el Palau de la Música. 
El dia del concert es col·locarà un piano a davant de Sant 
Esteve perquè tothom qui vulgui pugui tocar-lo. Els que 
interpretin alguna peça rebran una entrada gratuïta per 
al concert de la nit. 

Cançons de la vora del foc 
amb Artur Blasco
Dissabte 17_20 h_Sala El Torín
Coincidint amb la Fira de Sant Lluc, Olot Cultura i 
l’Institut Municipal de Promoció d’Olot organitzen 
el concert d’aquest músic i folklorista, que ha fet un 
important treball de recerca de músiques populars del 
Pirineu. Recorrent pobles, masies i cases, ha recopilat al 
llarg de 50 anys 1.500 cançons populars des de la Vall 
d’Aran fins a la Garrotxa. 
Presentarà el seu darrer treball, Pirineu. Cançons de 
vetllades vora el foc, un llibre disc on recopila i interpreta, 
juntament amb el guitarrista Yannick Lopes, dotze 
cançons populars, entre les quals n’hi ha alguna de 
procedent de la Garrotxa, com Les noies d’Olot. 
A més de contribuir a mantenir viva la cultura 
popular, Blasco destaca per l’impuls que ha donat a 
l’acordió diatònic a Catalunya organitzant la Trobada 
d’Acordionistes del Pirineu a Arsèguel. 

Marco Mezquida Trio
pels 10 anys d’A pas de jazz
Divendres 16_22 h_Sala La Carbonera
El programa de Ràdio Olot A pas de jazz, conduït per 
Carlus Fontfreda i Núria Nogareda, compleix deu anys i 
celebrarà aquesta efemèride amb un concert de Marco 
Mezquida Trio. Mezquida és, amb 28 anys, el músic de 
moda en l’escena del jazz del nostre país. Ha girat amb 
els millors grups de l’Estat espanyol i ha enregistrat més 
de vint-i-cinc discos. L’acompanyen en aquesta formació 
el contrabaixista suec Marco Lohikari i l’argentí Carlos 
Falanga a la bateria. 

PREU: 6 euros anticipada, 
10 a taquilla el dia del concert

ENTRADA GRATUÏTA. Cal recollir una 
invitació al Teatre o a Can Trincheria

música_

PREU: 6 euros
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Venda d’entrades anticipades
a www.olotcultura.cat, 

al Teatre i a Can Trincheria

Jazz Olot
Marc Miralta Flamenco Reunion
Dissabte 24_22 h_Sala El Torín
El cicle Jazz Olot d’aquesta tardor està dedicat a la 
combinació de la música jazz i el flamenc, i començarà 
amb aquest concert encapçalat pel bateria Marc Miralta. 
Miralta va publicar fa 15 anys el disc New York Flamenco 
Reunion, que va ser un gran èxit.  Ara, juntament amb Perico 
Sambeat (saxo alt) i Javier Colina (contrabaix), presenta 
la continuació d’aquell mític àlbum. Els acompanyaran al 
piano Marco Mezquida i Blas Córdoba, El Kejío, al cante. 
Plegats presentaran un repertori de flamenc-jazz amb 
adaptacions i també peces escrites expressament que 
connecten aquests dos mons musicals amb creativitat i 
amb un gran resultat final. 

Havaneres 
amb el Grup Cap de Creus
Diumenge 25_17.30 h_Sala El Torín
Havaneres, sardanes, boleros i valsos: aquest serà el 
repertori que el Grup Cap de Creus oferirà a Olot. Deu 
cantaires, sota la direcció de Joan Puig, han recuperat 
aquest grup d’havaneres de Cadaqués –un dels més 
antics de Catalunya– després d’uns anys d’inactivitat.

Rooms i Harvest
Dissabte 31_23 h_Sala El Torín
Nit de rock a El Torín amb un doble concert: Rooms i 
Harvest. Els banyolins Rooms presenten una formació 
atípica, amb guitarres acústiques i elèctriques, 
percussió, violoncel, baix i veu. Harvest, banda de pop-
rock progressiu, rematarà el concert amb el seu so 
impecable i una cuidada posada en escena. 

PREU: 10 euros anticipada, 
12 a taquilla el dia del concert

PREU: 8 euros anticipada, 
12 a taquilla el dia del concertPREU: 5 euros



Museu dels Volcans
“Els líquens. 
Un món en miniatura”
Del 10 d’octubre al 20 de desembre
Els líquens són uns organismes formats per un fong i 
una alga que junts tenen la capacitat de sobreviure. La 
seva presència és un indicador molt important de la salut 
dels boscos i també de la qualitat de l’aire. En aquesta 
exposició podrem conèixer amb més profunditat què 
són exactament els líquens i hi trobarem informació de 
la seva presència a la Garrotxa. 
La inauguració, que s’acompanyarà d’una visita guiada a 
càrrec del seu comissari Esteve Llop, serà el dissabte 10 
d’octubre, a les 18 h.
Per al diumenge 11 d’octubre hi ha prevista una jornada 
de coneixement dels líquens i una sortida de camp al 
Jardí Botànic del Parc Nou, amb Esteve Llop. Se sortirà a 
les 9 del matí del Museu dels Volcans. 

Museu dels Sants 
“Marian Vayreda.  Llum i ombres”
Fins al 22 de novembre
“Marian Vayreda. Llum i ombres” és una exposició 
dedicada a la trajectòria d’aquest destacat artista 
i intel·lectual olotí a través de les seves novel·les 
Records de la darrera carlinada (1898), Sang nova (1900) 
i La punyalada (1903). La mostra s’estructura en 
diferents àmbits on es tracten aspectes de la vida i de 
la personalitat de Vayreda i que ell va projectar en les 
seves obres literàries. Tot plegat, en un espai expositiu 
estèticament sorprenent. 
La comissària de l’exposició, Mita Casacuberta, oferirà 
una visita guiada el dissabte 10 d’octubre, a les 17 h 
(aquesta activitat tindrà interpretació al llenguatge de 
signes). El dissabte 17 d’octubre, a partir de les 16 h, 
s’ha organitzat una jornada de conferències sobre 
Marian Vayreda. Hi participaran Mita Casacuberta, 
Enric Cassany, Joaquim Maria Puigvert i Jaume Ayats. I  
el diumenge 18 d’octubre (9 h, sortida del supermercat 
Consum) hi haurà la segona ruta “La punyalada a 
l’Alta Garrotxa”, a càrrec de Carles Batlle (reserves a 
museusants@olot.cat i 972 26 67 91).
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EXPOSICIONS QUE ES PODEN VEURE AQUEST MES

“Miquel Plana. Arquitecte del llibre”
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Fins al 17 de gener de 2016

“Miquel Plana. Cartells: bibliofília en 2D”
Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Fins al 22 de novembre

“Miquel Plana. Els anys d’Olot Misión
(1969-1973)”
Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Fins al 30 de desembre

“Miquel Plana. Obra gràfica menuda”
Arxiu Comarcal de la Garrotxa
De l’1 al 30 d’octubre

 “Miquel Plana i el(s) barri(s)”
Capella de Sant Ferriol
Fins al 12 d’octubre

 “Miquel Plana. En defensa de la lletra”
Biblioteca Marià Vayreda
Fins al 18 d’octubre

“Miquel Plana i els moviments socials”
Capella de Sant Esteve
Fins al 3 d’octubre

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Visita guiada a les exposicions de la Sala Oberta 
i la Sala Oberta 2, a càrrec dels comissaris del 
projecte i membres de l’Associació de Bibliòfils 
de Barcelona
Dissabte 3 d’octubre, 12 h
Activitat gratuïta

Visita guiada a l’exposició de cartells de la Sala 
Oberta 2, a càrrec de Magda Pujolàs i Antoni 
Monturiol
Dissabte 17 d’octubre, 12 h
Activitat gratuïta

Xerrada de Josep M. Fonalleras: “Lletres per un 
país. Homenatge a Miquel Plana”
Dijous 8 d’octubre, 19.30 h, Òmnium Garrotxa
Activitat gratuïta

Taller de gravat al buit per a adults i nens a partir 
de 5 anys
Dissabte 24 d’octubre, 17 h, Hospici
Més informació a la pàgina 14

L’entrada a les exposicions i a les 
activitats relacionades és gratuïta

Un homenatge a Miquel Plana a través de tretze 
exposicions que es podran veure en diferents moments, 
des del setembre i fins al 17 de gener de 2016, i que 
mostren les seves múltiples facetes artístiques i la seva 
relació amb la ciutat d’Olot. 
L’exposició principal, a través de la qual s’articula el 
discurs del projecte, és la de la Sala Oberta, on es mostra 
el treball de llibres de bibliofília que va fer Miquel Plana. 
I a la Sala Oberta 2 s’hi ubica una exposició de cartells 
creats per l’artista, la gran majoria fets per fer publicitat 
d’esdeveniments locals. És en els cartells on més es pot 
percebre la importància de la seva obra, ja que el seu 
format permet observar la qualitat i el domini de les 
tècniques emprades, cosa més difícil en els llibres. Les 
altres onze exposicions (algunes ja han tingut lloc i d’altres 
s’inauguraran ens els propers mesos) parlen d’altres 
facetes de l’artista (com a ceramista, la seva relació amb 
les entitats, etc.), petits tastets que conformen plegats una 
visió àmplia i extensa de qui va ser i de què va fer Miquel 
Plana. 

“Miquel Plana.  
Arquitecte del llibre”



per a tota 
la família_

Fem números a l’hora del conte
Les sessions de l’hora del conte d’aquest mes d’octubre 
seran els dilluns 5 i 19, a les 18 h, a la sala infantil de 
la Biblioteca Marià Vayreda. En la primera, Dolors Arqué 
explicarà Al pis número 7 la girafa fa un mossec. La segona 
anirà a càrrec de La Minúscula i s’explicarà Contes 
comptats.
Entrada gratuïta.

Taller de gravat al buit
Dissabte 24_17 h_Hospici (1r pis)
En aquest taller aprendrem la tècnica de gravat al 
buit fent una estampació en color sobre paper amb 
Pigment:::vayreda&vendrell. 
Activitat per a adults i per a infants a partir de 5 anys. Els 
nens han d’anar acompanyats d’un adult. L’activitat tindrà 
interpretació al llenguatge de signes. 

 

Rialles
La mongetera màgica
Diumenge 4_17 h_Teatre Principal d’Olot
La Lina i la seva família han de marxar de casa per 
problemes econòmics i, per això, la Lina emprèn un viatge 
per buscar una mongetera màgica que puja més enllà 
del cel, on hi un ogre i el seu tresor... Aquest espectacle 
és una adaptació del conte popular Jack i la mongetera 
màgica. 

Taller de reciclatge 
i creativitat amb Duvan
Diumenge 18_12 i 17 h_Plaça Clarà
Un taller per a adults i nens de més de 5 anys que 
constarà de dues parts: a les 12 h, creació de vestits a 
partir de caixes de cartró, i, a les 17 h, desfilada amb les 
creacions fetes. La voluntat del taller és donar una idea 
lúdica de la necessitat de sostre i vestit que tenen moltes 
persones arreu del món.  L’activitat és gratuïta.

Nou conte de la faràndula
Dissabte 10_18 h_Hospici
Tavi Algueró (il·lustracions) i Josep Reixach (textos) 
presenten un nou conte de la faràndula dedicat als 
700 anys de la Fira de Sant Lluc i editat per l’IMPO i 
l’ICCO. Aquest és el 19è títol de la col·lecció. El dia de 
la presentació hi serà present algun dels personatges del 
conte i també hi haurà una màquina del temps. S’explicarà 
el conte, tothom qui vulgui el podrà comprar i els autors 
el dedicaran. 
Activitat gratuïta.

Rialles
El Petit Príncep
Diumenge 25_17 h_Teatre Principal d’Olot
Una interpretació d’El Petit Príncep, d’Antoine de Saint-
Exupéry, on els dibuixos del mateix autor són l’eix 
central. El paper és el principal element escenogràfic que 
es fa servir per dibuixar, retallar, construir titelles... que 
aporten una atmosfera plena de poesia que dóna forma 
al món d’El Petit Príncep. 

PREU RIALLES: 7 euros (6 euros els socis de Rialles)
Venda d’entrades anticipades al Teatre, 

a Can Trincheria i a www.olotcultura.cat

PREU: 3 euros. Places limitades. Inscripcions a 
museu.garrotxa@olot.cat i al 972 27 11 66
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15
Novetats

_ALZAMORA, Sebastià
La malcontenta

_COMPANY, Salvador
 Sense fi

_EL HACHMI, Najat  
La filla estrangera

_MONFORTE, Reyes
Una pasión rusa

_NADAL, Rafel 
La maledicció dels Palmisano

_TORRENT, Josep 
La noia que fa vint mesos 
que és a la presó

El joc de les pel·lícules:
Durant el curs passat els usuaris de la 
Biblioteca podien jugar a endevinar una 
novel·la llegint-ne les primeres frases, i 
aquest any la proposta va de pel·lícules. 
Al primer pis de la Biblioteca hi trobareu 
els fotogrames d’un film, del qual haureu 
d’endevinar el nom  i  el director omplint 
la butlleta corresponent. Entre tots els 
qui l’encertin se sortejarà una entrada 
doble per a un espectacle d’Olot Cultura. 
Us deixem amb el fotograma d’aquest 
mes d’octubre.

Club de lectura fàcil
Cada últim dimecres de mes, i durant 
sis mesos, persones que comencen a 
llegir en català es trobaran a la Biblioteca 
Marià Vayreda per comentar un llibre. El 
Club està conduït per un professor del 
Servei de Català d’Olot-la Garrotxa i els 
llibres són de lectura fàcil. El primer que 
es comentarà serà l’adaptació de Romeu 
i Julieta, de William Shakespeare, el 28 
d’octubre, a les 7 de la tarda.

L’autor del mes
Dimarts 27_20.30 h

Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries
Activitat gratuïta

Fes-te amic del Facebook 
de la Biblioteca

Hora del conte
Dilluns 5 i 19_18 h

Activitat gratuïta 



_plafó_

No totes les ciutats tenen un Miquel Plana.
Per descomptat que no. Arreu existeixen artistes que 
toquen moltes tecles, però pocs de tan polifacètics com 
en Miquel: va fer ceràmica, gravats de tot tipus, il·lustració, 
llibres de bibliòfil... 

Què és el que el fa més 
especial?
Entre altres coses, el seu gran 
coneixement de les tècniques 
d’impressió artesanals que 
havien quedat en l’oblit i que ell 
utilitzava en els seus llibres de 
bibliòfil i que va mantenir vives.

Uns llibres que són veritables 
obres d’art.
Sí, i ell s’ocupava de tot el 
procés: tenia la idea, buscava 
els autors, feia o encarregava 
les il·lustracions, triava les 
tipografies, el tipus de paper, les 
tintes... Cuidava fins l’últim detall. 
Era un home orquestra i gaudia enormement del que feia.

I tot i ocupar-se de tot ell tot sol va fer molts 
llibres
Uns 150! Segurament la d’en Miquel és una de les 
produccions de bibliofília més extenses del món. 

Seria l’exemple d’allò que es diu que ningú és 
profeta a la seva terra?
És possible que els seus llibres de bibliofília siguin més 
reconeguts entre alguns sectors de fora que no a Olot. Va 
treballar amb poetes de la talla d’Espriu i molt sovint amb 
Miquel Martí i Pol. La seva obra està estretament lligada a 
alguns dels principals literats catalans del segle XX. 

Amb aquest projecte molts olotins coneixeran 
amb profunditat qui era i què va fer.
I li atribuiran aquella obra que ja coneixen. A la Sala Oberta 
2 s’hi exposen 130 cartells de temàtica local fets per en 
Miquel: de Festes del Tura, de festes de barris, d’actes de la 
ciutat...  A molts olotins els sonaran i ara sabran que són 

seus. A més, amb això fem 
realitat una idea que en 
Miquel no va tenir temps 
de portar a terme, que 
era fer una exposició dels 
seus cartells.

De fet, ell sempre va 
estar molt vinculat a 
Olot.
Sí, i molta gent recorria a ell 
i ell hi col·laborava sovint 
desinteressadament. En 
part per això el projecte ha 
pres aquesta envergadura. 
De la primera idea, que 
era una exposició a la 

Sala Oberta, hem passat a tretze exposicions per donar 
cobertura a tots els àmbits en què va participar. Cada 
mostra s’ubica en un espai amb el qual en Miquel tenia 
un lligam i s’hi mostra obra relacionada amb el lloc: 
els Catòlics, el Centre Excursionista, la capella de Sant 
Ferriol, la de Sant Esteve...

No ens descuidem de les activitats!
Hi ha visites guiades, una conferència de Josep Maria 
Fonalleras organitzada per Òmnium  i tallers de gravat 
tant per a adults com per a infants impartits per 
Pigment:::vayreda&vendrell, en què podrem aprendre 
diferents tècniques de gravat.  

“Pocs bibliòfils en tot el món han fet una producció 
tan àmplia i de tanta qualitat com la de Miquel Plana” 
El projecte “Miquel Plana. Arquitecte del llibre”, que engloba tretze 
exposicions i una desena d’activitats al voltant de la figura de l’artista olotí, 
ha estat coordinat per una comissió formada per amics, familiars, entitats 
i experts, que ens concedeixen l’entrevista d’aquest mes.

_entrevista


