
_ p l a f ó _
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ CULTURAL D’OLOT

     número 102_OCTUBRE 2013_

_Love of lesbian al Torín
_Els Museus d’Olot reivindiquen 

la figura de Francesc Vayreda

_Reugenio i The Beatles 
a Olot per Sant Lluc



8 dimarts

15 dimarts

22 dimarts

9 dimecres
Xerrada a càrrec de Salomó Marqués
ELS MESTRES DE LA 
REPÚBLICA 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
Garrotxa

16 dimecres

10 dijous
Teatre - LAP
PENDENT DE VOTACIÓ
Teatre Principal d’Olot_21 h 

Xerrada a càrrec de Núria Sala
EL CÀNCER DE MAMA 
EN UNA VISIÓ POSITIVA 
Sala d’actes de l’IMPC_19.30 h

17 dijous14 dilluns
Hora del conte amb Dolors Arqué
DOS PEUS MAL AVINgUTS
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

21 dilluns 23 dimecres
Xerrada a càrrec d’Elvira Vinaixa
EL PRODIgIÓS MÓN 
DE L’ÀTOM 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
Garrotxa

24 dijous

28 dilluns
Hora del conte amb Núria Clemares
CONTES ENTREMALIATS
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

29 dimarts
Xerrada 
a càrrec de Margarida Casacuberta 
SANTIAgO RUSIñOL, 
LA SEVA OBRA I EL SEU TEMPS
Biblioteca Marià Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

30 dimecres

7 dilluns

31 dijous
Teatre - LAP
UNA hORA AMB hAUSSON
Teatre Principal d’Olot_21 h

1 dimarts 2 dimecres 3 dijous



26 dissabte
hOMENATgE A 
ALEXANDRE CUÉLLAR
Arxiu Comarcal de la Garrotxa_18.30 h 

Concert
LOVE OF LESBIAN
Sala El Torín_23 h 
Organitza: El Mini

11 divendres
Xerrada a càrrec de Borja de Riquer
CONTEXT:CAUSES DE LA 
PRIMERA gUERRA MUNDIAL. 
L’ENFONSAMENT DELS 
IMPERIS 
Orfeó Popular Olotí_19 h
Filmoteca
BLUE VALENTINE
Cines Olot_22 h
Concert
VIRgINIA LABUAT
Ateneu Central_22 h 

18 divendres
Programació de Sant Lluc
REUgENIO: 
CON TODOS MIS RESPETOS
Teatre Principal d’Olot_21 h 

Filmoteca
On ThE ROAD
Cines Olot_22 h

ENTRADA gRATUÏTA ALS 
MUSEUS D’OLOT

SANT LLUC

12 dissabte
Teatre per a tota la família
VOLANT 
AMB ELS PEUS A TERRA 
Orfeó Popular Olotí_18 h
Organitza: Petita Companyia de l’Orfeó

Concert
gOSSOS I ACOUSTERS
Sala El Torín_23 h 

19 dissabte 
Teatre
DOS COPS BO ÉS “BOBO”
Els Catòlics_18 h 

Presentació de llibre 
de Jaume Sobrequés
CAP A LA LLIBERTAT
Sala d’actes de l’Hospici_19.30 h 

Concert
ABBEy ROAD
Sala El Torín_23 h 

ENTRADA gRATUÏTA ALS 
MUSEUS D’OLOT

20 diumenge
Presentació de llibre de Manel Fortis 
i espectacle del Mag Nani
ENMIg D’ENLLOC
Can Trincheria_12 h 
Espectacle de percussió
CAMUT BAND
Teatre Principal d’Olot_18 h 
Concert coral
CAPELLA POLIFòNICA DE 
gIRONA, CORAL SANTA 
CECíLIA I CANTÀBILE COR DE 
CAMBRA
Església del Sagrat Cor_18 h 
ENTRADA gRATUÏTA ALS 
MUSEUS D’OLOT

13 diumenge
TROBADA DE L’ASSOCIACIÓ 
D’AMICS COL·LECCIONISTES
Plaça Clarà_10 h

Teatre per a tota la família
VOLANT 
AMB ELS PEUS A TERRA 
Orfeó Popular Olotí_18 h
Organitza: Petita Companyia de l’Orfeó

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
Sala Oberta_
“FRANCESC VAyREDA, 
DE L’IMPRESSIONISME AL 
NOUCENTISME A CATALUNyA”
Fins al 12 de gener

Sala 15_
“VIATgE A OLOT. LA 
SALVAgUARDA DEL PATRIMONI 
ARTíSTIC CATALÀ”
Fins al 27 d’octubre

Can Trincheria_
“REFOTOgRAFIANT OLOT: 
PASSAT PERFECTE SOBRE 
PRESENT CONTINU”  
Fins al 6 d’octubre

Can Trincheria_
“0,6 MM. FOTOgRAFIES 
ESTENOPEIqUES DIgITALS”  
De l’11 al 27 d’octubre

Museu dels Sants_
“LLUM I COLOR. 
ELS VITRALLS DE FITA”
Fins al 10 de novembre

Museu dels Volcans_
“LA VIDA AL VOLTANT D’UN 
TRONC”
Fins al 8 de desembre

Primer pis de l’hospici
“URBANOPOROSI”, DEL 
COL·LECTIU (SA)BADALL
Fins al 25 d’octubre

Arxiu Comarcal de la garrotxa_
LA VITRINA DEL MES: 
DOMèNEC MOLI
De l’1 al 31 d’octubre

“EX MAChINA. ICONOgRAFIA 
POSTINDUSTRIAL D’OLOT”, 
DE qUIM DOMENE
Fins al 15 de desembre

Església de Sant Ferriol_
PREMIS D’ARqUITECTURA DE 
LES COMARqUES gIRONINES  
Del 18 d’octubre al 10 de novembre

25 divendres
Grans Interrogants de la Ciència
“EL TèXTIL TÉ FUTUR?”
Casal Marià_19 h 
Concert de piano
DENIS ZhDANOV
Teatre Principal d’Olot_21 h 
Filmoteca
REBELDE
Cines Olot_22 h
Concert
TONI BEIRO
Ateneu Central_22 h

27 diumenge
Rialles
UN ALTRE INTRíNgULIS
Sala El Torín_16 h i 18 h

Projecció de documental
SEqÜèNCIES PER A LA 
MEMòRIA: PEP CALLíS
Teatre Principal d’Olot_18 h

6 diumenge
Rialles
BAMBI, UNA VIDA AL BOSC
Teatre Principal d’Olot_17 h

Tarda de Ball
PEP I MARíA jOSÉ
Sala El Torín_18 h

ENTRADA gRATUÏTA ALS 
MUSEUS D’OLOT

5 dissabte
Visita guiada
PREMIS D’ARqUITECTURA
Punt de trobada al CEIP Sant Roc_10 h

Festa independentista
qUATRE BARRES
Centre d’Olot_a partir de les 18 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 

4 divendres
Presentació de llibre 
de Joan Sala i M. Assumpció Arnau
ART OLOTí 
ALS SEgLES XIX I XX
Sala d’actes de l’Hospici_19 h

Teatre
LA PELL EIXORCA 
(O LA TERRA DEL BRAU)
Teatre Principal d’Olot_21 h

Filmoteca
BESTIAS DEL SUR SALVAjE
Cines Olot_22 h
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Publicades les bases 
dels Premis Ciutat d’Olot 2014
Ja es poden consultar les bases per als Premis Ciutat 
d’Olot de l’any vinent, que convoca l’ICCO amb el 
suport de la Diputació de Girona. Com en la passada 
edició, els Premis tenen tres categories: el Premi Marian 
Vayreda de prosa narrativa, dedicat a obres de creació 
literària (dotació de 10.000 euros i publicació de l’obra 
per part d’Editorial Empúries); el Premi Joan Teixidor de 
Poesia, haikus en línia, per a reculls d’haikus d’un mateix 
autor (dotació de 2.000 euros i publicació de l’obra per 
Viena Edicions), i el Premi Ciutat d’Olot de Novel·la 
Juvenil, per a novel·les adreçades a joves d’entre 13 i 16 
anys (dotació de 4.500 euros i publicació per Llibres del 
Segle). 
El termini d’admissió de les obres acabarà l’1 de març 
de 2014 i el jurat farà públic el veredicte el mes de juny 
de 2014. 
Més info a olotcultura.cat/premis-ciutat-olot. 

Quan anàvem a Marina
El documental Quan anàvem a Marina, produït per l’Institut 
de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO), es pot agafar en 
préstec a la Biblioteca Marià Vayreda en format DVD. El 
treball, realitzat per Zeba Produccions, fa un repàs de 
com han evolucionat les vacances dels olotins a la Costa 
Brava des dels anys 40 fins a l’actualitat: els canvis en els 
desplaçaments, la transformació urbanística, etc. Es tracta 
d’un nou documental de la col·lecció Memòries de on la 
història s’explica a través del testimoni de persones que 
han viscut els fets en primera persona. 

Curs de museus 
i recursos digitals
Després de l’èxit de la primera edició, dedicada als museus 
i a les noves tecnologies, els Museus d’Olot, la Fundació 
d’Estudis Superiors d’Olot i la Universitat de Girona 
organitzen del 9 a l’11 d’octubre un nou curs, en aquest 
cas sobre museus i recursos digitals. Hi participaran 
ponents de la Tate de Londres, del MuseuThyssen-
Bornemisza de Madrid i del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, entre d’altres. L’objectiu és mostrar d’una 
forma molt pràctica quins recursos digitals tenen a l’abast 
els museus per tal de relacionar-se amb els seus usuaris. 
Més info a museusirecursosdigitals.wordpress.com.

L’ICCO torna a apropar 
la cultura
El Teatre Principal d’Olot i la sala El Torín se sumen de nou 
al programa Apropa cultura. Aquest projecte consisteix 
a posar a la disposició de persones amb risc d’exclusió 
social entrades per als espectacles programats al Teatre 
i al Torín a un preu molt reduït i d’una forma totalment 
normalitzada. El programa es gestiona a través de les 
entitats i institucions de la comarca que treballen amb 
aquests col·lectius i és a través d’elles que es coordina 
la venda d’entrades. A
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i activitats_



L’enfonsament dels imperis
Divendres 11 _19 h_Orfeó Popular Olotí
El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, la 
Cambra de Comerç de Girona, Òmnium i Estelada 2014 
inicien aquest mes un nou cicle de xerrades de temàtica 
històrica que aquest curs porta per títol “1914-2014. 
La Primera Guerra Mundial i el desvetllament de les 
ciències socials”. La primera cita serà amb el catedràtic 
d’Història Contemporània, Borja de Riquer, que oferirà 
la conferència “Context: causes de la Primera Guerra 
Mundial. L’enfonsament dels imperis”. 

El tèxtil té futur?  
Divendres 25_19 h_Casal Marià
Dins el cicle de xerrades “Els Grans Interrogants de la 
Ciència”, Joan Victori Companys, professor jubilat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, explicarà de quina 
manera la indústria tèxtil pot seguir tenint un lloc al nostre 
territori. Com, utilitzant les noves tecnologies, el tèxtil 
català pot obrir-se nous camps en àmbits tècnics amb 
teixits per a l’agricultura, la construcció, la protecció del 
medi ambient, l’automoció... a través de característiques 
com l’aïllament, l’absorció, la decoració, etc. Victori parlarà 
de quin és l’estat actual d’aquestes noves tecnologies i de 
quines possibilitats de futur tenen. 

homenatge 
a Alexandre Cuéllar
Dissabte 26_18.30 h
Arxiu Comarcal de la garrotxa
L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i l’ICCO organitzen 
aquest acte de reconeixement a l’escriptor Alexandre 
Cuéllar, de qui aquest 2013 es compleixen 100 anys del 
seu naixement. En l’acte es comptarà amb els parlaments 
de Joaquim Curbet, editor; de Domènec Moli, escriptor, i 
d’Antoni Mayans, arxiver.
 

Paraules de la terra  
L’Associació de Comerciants d’Olot i el Servei de Català 
d’Olot-la Garrotxa presenten, l’activitat Paraules de la 
terra. Fins al 10 d’octubre, els establiments comercials de 
la ciutat d’Olot lluiran una paraula pròpia del parlar de la 
Garrotxa als seus aparadors.

jaume Sobrequés presenta 
Cap a la llibertat  
Dissabte 19_19.30 h_sala d’actes de l’hospici
L’historiador Jaume Sobrequés serà a Olot per presentar 
el seu llibre Cap a la llibertat, on explica la lluita dels 
catalans, des del 1714, per assolir la independència. La 
presentació anirà a càrrec de Jesús Gutiérrez, president 
del PEHOC.
Organitza: Estelada 2014. 

Margarida Casacuberta 
parla de Rusiñol  
Dimarts 29_20.30 h_Biblioteca Marià Vayreda
L’olotina i gran especialista en Santiago Rusiñol, Margarida 
Casacuberta, oferirà la xerrada “Santiago Rusiñol, la seva 
obra i el seu temps” en què parlarà d’aquest polifacètic 
artista i gran icona del modernisme a casa nostra.  Aquesta 
xerrada forma part de les trobades que organitza el 
col·lectiu Rapsòdia, Veus Literàries, l’últim dimarts de 
cada mes. Cada sessió es dedica a un escriptor i s’ofereix 
una xerrada o bé una lectura dels seus textos. 
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arts
escèniques

La pell eixorca 
(o La terra del brau)
Teatre
Divendres 4_21 h_Teatre Principal d’Olot
Un muntatge visualment molt plàstic, amb elements 
de teatre, de música i de cinema, que parla d’un món 
decadent però també de com es pot millorar la societat 
a partir del diàleg entre les persones. Amb textos 
d’Espriu i T.S. Eliot. Coincidint amb l’Any Espriu, el Teatre 
El Jardí de Figueres, el Festival Castell de Perelada i 
Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals han produït 
aquest espectacle que compta amb l’actriu Txe Arana 
com a única protagonista. Amb l’entrada anticipada 
d’aquest espectacle tindràs un descompte al B-Crek.

El cafè i les claus 
A les 19 h, al Saló de descans
Dues hores abans de l’espectacle, es convoquen tots 
aquells espectadors que ho vulguin a prendre un cafè 
al Saló de descans del Teatre mentre un expert els 
explica les claus per entendre millor l’espectacle que 
veuran a les 21 h. L’entrada és gratuïta per a tots els 
espectadors de l’obra. 

Pendent de votació 
LAP
Dijous 10_21 h_Teatre Principal d’Olot
Ni text, ni actors, ni dramatúrgia. En aquesta interessant 
proposta de Roger Bernat els espectadors seran els 
protagonistes. Com si fossin els membres d’un parlament, 
a través d’un comandament a distància, votaran sí o no a 
diverses preguntes que un sistema informàtic formularà. 
Els resultats apareixeran al moment i, per tant, veuran 
què pensa el petit univers format pels espectadors 
d’aquest LAP de grans temes polítics, de qüestions 
morals i també de banalitats, com ara si prefereixen la 
música dels Beatles o dels Rolling. 
Aquest espectacle dura, aproximadament, dues hores i 
mitja amb dos entreactes.

Una hora amb Hausson 
LAP
Dijous 31_21 h_Teatre Principal d’Olot
El Teatre Principal d’Olot proposa passar la vigília de 
Tots Sants amb un LAP molt especial: una espectacle de 
màgia. L’il·lusionista Hausson presenta amb elegància i 
gran destresa en la manipulació un seguit de números 
que de ben segur sorprendran els espectadors. 

Més informació i venda 
d’entrades a www.olotcultura.cat

Preu: 15, 13, 10 i 5 euros 

Preu: 9 euros 

Preu: 9 euros 
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cinema_ 

Bestias del sur salvaje 
Divendres 4_22 h_Cines Olot 
Nominada a quatre Òscar, entre els quals Millor Pel·lícula 
i Millor Actriu, aquest film és un potent i visceral relat 
que sorgeix de quan el caos és forma de vida i de quan 
el terror d’una existència precària es transforma en 
llibertat. Poètic, màgic i hipnòtic, el film explica la vida 
de Hushpuppy, una nena de sis anys que viu amb el seu 
pare a les terres pantanoses dels meandres del Mississipí, 
separats de la resta del món per un dic. Idioma: anglès.

On the road
Divendres 18_22 h_Cines Olot 
Una adaptació de la novel·la homònima de Jack Kerouac, 
obra clau de la generació beat, que descriu un viatge 
desenfrenat a finals dels anys quaranta a EE.UU. Després 
de la mort del seu pare, Sal Paradise (Sam Riley), un jove 
que vol ser escriptor, coneix Dean Moriarty (Garrett 
Hedlund), un expresidiari casat amb Marylou (Kristen 
Stewart). Els nois es fan amics de seguida i decideixen 
fugir de la monotonia amb un viatge cap al sud amb 
Marylou. Idioma: anglès.

Blue Valentine
Divendres 11_22 h_Cines Olot 
Dean i Cindy són pares d’una meravellosa filla, però la 
seva relació no passa pel  millor moment des que han 
de combinar les demandes i expectatives de la feina i 
de la vida familiar. Davant el futur incert de la relació, 
decideixen fer una escapada a un hotel on rememoren 
tots els moments romàntics del passat, ple de records, 
i intenten recuperar la passió i l’amor per salvar el seu 
matrimoni. Idioma: anglès.

Rebelde
Divendres 25_22 h_Cines Olot 
En un indret de l’Àfrica subsahariana, Komana, una nena 
de catorze anys, li explica al fill que s’està gestant dins 
seu la història de la seva vida durant la guerra. Tot va 
començar quan, amb dotze anys, va ser segrestada per 
l’exèrcit dels rebels. 
El film s’allunya dels tòpics a l’hora de mostrar els conflictes 
armats a l’Àfrica i el director narra amb delicadesa la 
història de Komana. Idioma: francès i lingala.

Filmoteca
Projeccions en VOSE. Preu: 5,50 euros. Organitza: Cine Club Olot

Documental sobre Pep Callís
Diumenge 27_18 h_Teatre Principal d’Olot 
El cineasta Pep Callís (1949-2006) és el protagonista 
del novè capítol de la sèrie Seqüències per a la memòria, 
una col·lecció de documentals editats pel Col·lectiu 
de Cinema Independent de la Garrotxa on es tracten 
diferents aspectes relacionats amb la ciutat d’Olot des 
d’un punt de vista històric i a partir d’imatges de vídeo 
antigues. El documental sobre Pep Callís és el primer 
d’una nova sèrie dedicada a artistes de la imatge.
Pep Callís va ser un destacat fotògraf i realitzador 
cinematogràfic. Va fer diversos treballs audiovisuals 
de divulgació i, el 1981, dirigí Naftalina, considerada la 
primera pel·lícula de l’Escola d’Olot. També va dirigir 
Sempre és demà, que recull imatges d’oficis que s’estaven 
perdent. En el camp de la fotografia va destacar fins al 
punt que moltes de les seves imatges s’han utilitzat per 
fer material publicitari per a diverses publicacions. 
La projecció del documental es complementarà amb el 
visionat de dos curts obra del mateix Pep Callís i Marc 
Barberí: El bandoler (1973) i L’execució (1973).

Preu: 4 euros 
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música_

gossos i Acousters
Dissabte 12_23 h_sala El Torín
Doble concert amb un dels grups més consolidats del 
panorama de la música en català, Gossos, i una de les 
formacions amb més projecció en un futur proper, els 
gironins Acousters. Gossos presentaran el seu darrer 
disc, Batecs, l’onzè treball de la seva trajectòria musical. 
Un disc en el qual, tot i no perdre l’essència, posen 
la mirada en els canvis: un nou país, un nou model de 
societat, un món més sostenible i amb més valors. 
Acousters és un grup gironí que va néixer el 2009. El 
2011 va ser semifinalista al concurs Sona 9 i van rebre 
el segon premi al 33è Concurs de la Cançó de Salitja i el 
primer a l’Argila Pop. També van ser finalistes del Track 
Vendrell del 2012. Presenten el seu primer disc Darrere 
la porta.

Tast de la cervesa Pochs
La cervesa Pochs, elaborada a Castellfollit de la Roca, 
oferirà un tast gratuït dels seus productes mitja hora 
abans de començar al concert (a les 22.30 h), a la 
mateixa sala El Torín. Per participar-hi, només caldrà 
presentar l’entrada del concert.  

Love of lesbian
Dissabte 26_23 h_sala El Torín
Santi Balmes (veu i guitarra), Julián Saldarriaga (guitarra, 
baix i cors), Oriol Bonet (bateria), Joan Ramon Planell 
(baix) i Jordi Roig (guitarra) componen  aquest grup que, 
amb quinze anys de trajectòria, s’ha convertit en un dels 
més destacats del panorama musical català i espanyol. 
Han portat el seu pop-rock indie català arreu d’Espanya 
i també a l’estranger, i han omplert recintes i esgotat 
entrades. 
L’any 1999 van treure el seu primer disc (Microscopic 
Movies), però el seu nom va començar a sobresortir 
quan The Cure els va escollir com a teloners de la gira 
Thecureniana. Des de llavors no han parat de créixer, 
ja han publicat 7 discos i han estat caps de cartell dels 
festivals més destacats d’Espanya. Amb el treball Cuentos 
Chinos para Niños del Japón (2007) van guanyar el Disc de 
l’Any de la revista Mondo Sonoro. 
Les entrades per a aquest espectacle es poden comprar 
anticipades a les taquilles del Teatre i de Can Trincheria 
o bé per Internet, a través d’atrapalo.com.  
Organitza: El Mini.
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a olotcultura.cat

Preu: 20 euros 

Preu: 10 euros anticipada, 12 a taquilla
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Denis Zhdanov, 
guanyador del Maria Canals
Concert de piano
Divendres 25_21 h_Teatre Principal d’Olot
Olot tornarà a rebre un dels millors pianistes del món 
gràcies al conveni que té l’Ajuntament amb el Concurs 
Maria Canals, organitzat pel Palau de la Música Catalana, 
a través del qual cada any ve a actuar a la ciutat el 
guanyador d’una de les edicions d’aquest prestigiós 
concurs. 
Aquest 2013, serà Denis Zhdanov, un jove ucraïnès de 25 
anys que, a part del Maria Canals, ha guanyat nombrosos 
premis a nivell internacional. 
Zhdanov va rebre les primeres classes de piano als nou 
anys amb V. Danilova i ja, en els primers anys d’estudi, 
va rebre alguns reconeixements i va ser el guanyador 
més jove d’un concurs de piano regional. Ha estudiat a 
l’Escola Especial de Música Lysneko de Kíev, a l’Acadèmia 
Internacional Piano d’Imola i a l’Acadèmia Nacional 
de Música d’Ucraïna. Ha actuat amb les orquestres 
Simfònica de Pomerània, de la Ràdio i la Televisió 
d’Ucraïna, Nova Amadeus de Roma, Simfònica Nacional 
de Geòrgia i Simfònica luventus de Varsòvia. 
En el repertori del concert que oferirà a Olot, Denis 
Zhdanov incorporarà peces compostes pel pare Antoni 
Soler.

Sala Oberta
“Francesc Vayreda, 
de l’impressionisme al 
Noucentisme a Catalunya”
Fins al 12 de gener
Aquesta exposició vol ajudar a difondre l’obra de 
Francesc Vayreda, artista olotí que fins avui havia quedat 
en un segon pla tot i haver estat una figura cabdal de 
tota una generació d’artistes i intel·lectuals catalans de 
principis del segle XX. 
Francesc Vayreda va ser un home avançat al seu temps, 
que va marxar a viure a Barcelona i després a París, on va 
rebre la influència dels impressionistes i de Cézanne. Va 
viure i treballar al costat d’artistes com Joaquim Sunyer, 
Ivo Pascual, Domènec Carles o Ignasi Mallol, i és un dels 
més bons referents del Noucentisme a Catalunya. 
S’ha editat un catàleg que ja es pot consultar en format 
digital a francescvayreda.olot.cat o es pot descarregar 
l’aplicació ‘Francesc Vayreda’ a les tauletes d’Android i 
Apple. 
En relació amb la mostra, el dia 4 d’octubre a les 19 h, a 
la sala d’actes del Museu de la Garrotxa, es presentarà 
el llibre Art olotí als segles XIX i XX, de Joan Sala i M. 
Assumpció Arnau. Seguidament, la comissària de 
l’exposició Mariona Seguranyes oferirà una visita guiada. 
Aquestes activitats són gratuïtes.

_exposicions

Preu: 10 euros anticipada, 12 a taquilla



Sala 15
“Viatge a Olot. La salvaguarda 
del patrimoni artístic català”
Fins al 27 d’octubre
A l’inici de la Guerra Civil espanyola, es va traslladar a 
l’església de Sant Esteve d’Olot un important nombre 
d’obres d’art provinents de diferents museus de la ciutat 
de Barcelona per protegir el patrimoni artístic català 
davant les inseguretats de la Guerra. 
Aquesta exposició mostra, a través de fotografies de 
Joan Vidal i Ventosa i Carlos Pérez de Rozas, el procés de 
trasllat de les obres de Barcelona a Olot i el seu retorn 
un cop finalitzada la Guerra. Les imatges documenten 
la classificació i l’etiquetatge de les obres, com es van 
carregar en camions i com aquests, en comitiva, van 
portar les obres fins a Olot. També es pot veure com, un 
cop a la ciutat, van entrar les peces a l’església i com la 
nau de Sant Esteve es va convertir en magatzem. També 
hi ha fotografies de la Casa Solà Morales, que va ser la 
seu de la Comissaria de Museus, un organisme creat per 
la Generalitat per coordinar el salvament d’aquestes 
obres, del qual formaven part Joaquim M. Folch i Torres 
i Pere Bohigas. 
La mostra és una producció de l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Església de Sant Ferriol
Premis d’arquitectura 
de les comarques gironines
Del 18 d’octubre al 10 de novembre
El Col·legi d’Arquitectes porta a la ciutat d’Olot aquesta 
exposició on es poden veure els projectes guanyadors 
dels Premis d’Arquitectura de les comarques gironines 
2012. 
En relació amb la mostra, el dia 5 d’octubre es farà una 
visita guiada a tres dels edificis guardonats. Es tracta del 
CEIP de Sant Roc (d’Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó), 
de l’edifici d’atenció al visitant de la Fageda (de Xevi 
Moliner) i de la casa Mossegada de Sant Feliu de Pallerols 
(d’Arnau Vergés). La visita és gratuïta i oberta a tothom. La 
trobada és a les 10 h, al CEIP Sant Roc. Els desplaçaments 
es faran amb cotxes particulars. 
Pel 23 de novembre hi ha prevista una altra visita, en 
aquest cas a càrrec dels RCR Arquitectes, a dues de les 
seves obres: la carpa del restaurant Les Cols i l’espai 
públic i teatre de la Lira de Ripoll. La cita és a les 10 h, al 
restaurant Les Cols.

Arxiu Comarcal de la garrotxa
“Ex machina. Iconografia 
postindustrial d’Olot”, 
de quim Domene
Fins al 15 de desembre
L’artista olotí Quim Domene convida a reflexionar sobre 
l’objecte postindustrial tret del seu context originari a 
través d’una mostra fruit d’una recopilació d’objectes 
i documents provinents d’empreses ja desaparegudes. 
Domene els dóna la qualitat de peça artística i els fa 
generadors d’un nou contingut. 

10

exposicions_
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Can Trincheria
“Refotografiant Olot: passat 
perfecte sobre present continu?”  
Fins al 6 d’octubre
Un espectacular muntatge expositiu flotant i sobre 
greda (obra de Xevi Bayona) ens convida a descobrir 
com era Olot anys enrere. Com si passegéssim pel 
volcà Montsacopa, visualitzem el paisatge actual de la 
ciutat (amb fotografies panoràmiques de Jordi Milian) 
contraposat amb imatges antigues del fons de l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, a través del qual podem veure 
com s’ha transformat la ciutat al llarg del temps.

Museu dels Sants
“Llum i color. Els vitralls de Fita”
Fins al 10 de novembre
Exposició on es pot veure una part de l’obra artesanal 
de vitralls feta per l’artista Domènec Fita. En relació 
amb la mostra, s’ha organitzat una activitat familiar que, 
sota el títol Pinta llum a través, convida les famílies a 
conèixer més a fons la tècnica dels vitralls a través d’un 
taller amb paper acetat. L’activitat es pot fer en qualsevol 
moment dins l’horari d’obertura del Museu. No hi ha 
guia ni monitor i és gratuïta.

Can Trincheria
“0,6 mm. Fotografies 
estenopeiques digitals”  
De l’11 al 27 d’octubre
Xavier Moliner ha realitzat un procés d’investigació 
artística al voltant de la fotografia amb la voluntat de 
recuperar el valor d’aquest art que, en els últims temps 
i gràcies a la tecnologia, ha esdevingut, en paraules del 
mateix autor: “Senzilla, assequible i gairebé banal”. 
Moliner va construir la seva pròpia càmera estenopeica i 
va captar fotografies amb el temps que el procés original 
requeria.

L’entrada a les 
exposicions és gratuïta

Museu dels Volcans
“La vida al voltant d’un tronc”

Fins al 8 de desembre

Primer pis de l’hospici
“Urbanoporosi”, 

del Col·lectiu (Sa)badall
Fins al 25 d’octubre

Arxiu Comarcal de la garrotxa
La vitrina del mes: Domènec Moli

De l’1 al 31 d’octubre

Pati del’hospici
60 anys d’Agrupament Escolta

Fins al 27 d’octubre
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Programació
Sant Lluc_

Reugenio: Con todos mis respetos 
Divendres 18_21 h_Teatre Principal d’Olot
Un homenatge a Eugenio, un dels més grans humoristes 
catalans de tots els temps, de la mà del seu propi fill 
Gerard Jofra.  Aquest espectacle permet no només 
tornar a escoltar els acudits d’Eugenio encapçalats per 
aquell “Saben aquel que diu…”, sinó que és com tornar 
a ser a una de les seves funcions. I és que no hi falta cap 
detall: el tamboret, el vestuari de negre, ulleres de sol, 
cigarreta i copa.
Els qui van ser fans d’Eugenio podran reviure els bons 
moments i les noves generacions podran conèixer 
l’essència d’aquest humorista. 

Dels Museus a les Cols
Coincidint amb Sant Lluc, els Museus d’Olot sortejaran 
un menú per a dues persones a les Cols entre tots 
aquells que visitin el Museu de la Garrotxa, el Museu 
dels Sants o el Museu dels Volcans entre el 18 d’octubre 
i el 30 de novembre. A més, el Museu dels Sants, els 
dies 18, 19 i 20, proposa una activitat gratuïta per fer 
en família al voltant de la figura de Sant Lluc: un joc de 
pistes a través del qual s’haurà de recórrer el Museu 
per aconseguir l’objectiu. Per la seva banda, el Museu 
de la Garrotxa organitza una visita guiada a l’exposició 
“Francesc Vayreda, de l’impressionisme al Noucentisme a 
Catalunya” (19 d’octubre, 12 h, Sala Oberta) i els dies 18, 
19 i 20 l’entrada als museus de la ciutat serà gratuïta. 

Presentació del llibre 
Enmig d’enlloc, de Manel Fortis, i 

espectacle del Mag Nani
Diumenge 20, 12 h, Can Trincheria

Entrada gratuïta

Concert a càrrec de la Capella 
Polifònica de girona, la coral 

Santa Cecília de Santa Cristina 
d’Aro i el Cantàbile Cor de 

Cambra d’Olot
Diumenge 20, 18 h, església del Sagrat Cor 

(Caputxins). Entrada gratuïta
Organitza: Cantàbile Cor de Cambra

Preu: 15, 13, 10 i 5 euros
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Abbey road,
un tribut als Beatles
Dissabte 19_23 h_sala El Torín
They come back. Així titula el seu espectacle aquesta 
banda considerada una de les millors que ha versionat 
el famosíssim quartet de Liverpool. Proposen un 
retrobament amb els Beatles interpretant amb un so 
impecable els temes d’una banda que va fer història. 
Demostra la qualitat del grup el Premi Arc, que van 
guanyar l’any 2010 com a millor banda de versions, i la 
quantitat de concerts que fan arreu de l’Estat espanyol.
Seran a Olot  per Sant Lluc i ens conviden a passar pel 
túnel del temps i retornar als anys 60 per reviure un 
concert dels Beatles.  

Camut band
Diumenge 20_18 h_Teatre Principal d’Olot
Tres ballarins percudeixen sobre tambors de diferents 
sons al ritme d’un djembe i dos thioungs, un ballarí llisca 
i es mou sobre sorra acompanyat d’un udú nigerià, jocs 
amb el públic a través de la veu i les picades de mans, duel 
de ritmes amb tambors de grans dimensions. Aquests i 
altres números formen l’espectacle Big drums de la Camut 
Band, una proposta per a públic familiar en la qual, durant 
una hora, els intèrprets intercanviaran ritmes i habilitats 
per aconseguir un espectacle original, fresc, sorprenent i 
ple d’energia que encisarà els espectadors i els farà venir 
ganes d’aixecar-se i ballar.  

Taller de percussió
Diumenge 20_11 h_sala El Torín
Els membres de la companyia Camut band oferiran un 
taller de percussió obert a tothom. Les inscripcions 
es poden fer a través de salatorin.olot.cat. 
Els participants del curs podran comprar l’entrada 
de l’espectacle amb un descompte de 10 euros.

Preu: 12 i 18 euros  anticipada,
15 i 10 a taquilla

Entrades anticipades 
a olotcultura.cat

Preu del taller: 15 euros

Preu: 10 euros anticipada, 12 a taquilla
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per a tota 
la família_

Doble sessió 
de l’hora del conte
Aquest curs, la Biblioteca Marià Vayreda oferirà doble 
sessió de l’Hora del conte cada mes. Les primeres sessions 
seran el dilluns 14 d’octubre, a les 18 h, quan Dolors 
Arqué explicarà Dos peus mal avinguts. La segona Hora 
del conte serà el dilluns 28, a les 18 h, a càrrec de Núria 
Clemares que explicarà Contes entremaliats. L’entrada a 
l’hora del conte és gratuïta. 
La Nevateria patrocina l’Hora del conte.

Volant amb els peus a terra
Dies 12, 13, 19 i 20, a les 18 h
La Petita Companyia de l’Orfeó, formada pels nens i 
nenes de l’entitat, ha preparat aquest espectacle fruit 
dels tallers teatrals organitzats durant els mesos d’estiu. 
Preu: 5 euros, 3 per als socis de l’Orfeó i els nens i 
nenes.
Venda d’entrades a l’Orfeó. 

Teatre musical i pallassos 
Rialles ofereix dues propostes. La primera un espectacle 
de teatre musical basat en el llibre Bambi, una vida al 
bosc, a càrrec d’El Replà Produccions (diumenge 6, 17 h, 
Teatre Principal). La segona és la proposta de clown Un 
altre intríngulis, de la companyia olotina Trapa Produccions 
(diumenge 27, a les 16 i a les 18 h, a la sala El Torín).
El preu per als espectacles és de 7 euros, 6 per als socis 
de Rialles. Entrades anticipades a olotcultura.cat. 

Als museus en família!
El Museu dels Sants organitza una activitat per a tota la 
família al voltant els vitralls. Sota el títol Pinta llum a 
través, convida les famílies a visitar l’exposició “Llum i 
color, els vitralls de Fita” i conèixer més a fons la tècnica 
dels vitralls a través d’un taller de construcció de vitralls 
amb paper acetat. A més, es proposa un recorregut per 
Olot per tal de descobrir diferents vitralls que hi ha a la 
ciutat.
D’altra banda, el Museu de la Garrotxa també ofereix 
una activitat pensada per a nens i nenes a través de la 
qual coneixeran d’una forma divertida tots els secrets 
que s’amaguen darrere de les principals obres que s’hi 
exposen. 
I el Museu dels Volcans té a la disposició de les famílies 
l’activitat Els racons del Parc Nou. Es tracta d’una motxilla 
amb fitxes i material per conèixer les peculiaritats 
d’aquest idíl·lic espai olotí a través de jocs. 
Les activitats dels museus dels Sants i de la Garrotxa són  
gratuïtes i la del dels Volcans té un preu de 3 euros.
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hora del conte
Dilluns 14 i dilluns 28, a les 18 h

novetats

_ASLAM, Nadeem.  
El jardín del hombre ciego

_GARCÍA DE CORTÁZAR, 
Fernando. 
Tu rostro con la marea

_HOSSEINI, Khaled.
I el ressò de les muntanyes

_JÒDAR, Julià de. 
El desertor en el camp de 
batalla

_MÀRKARIS, Petros. 
Pa, educació, llibertat

_VARGAS LLOSA, Mario. 
El héroe discreto

Totes les novetats a: 

Lectures del mes espai obert
Dimarts 29, 20.30 h

Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

Clubs de lectura 
per a tothom
La Biblioteca Marià Vayreda d’Olot obre 
les inscripcions per als clubs de lectura 
que es faran durant aquest curs 2013-
2014. Aquest any, el Club de Lectura 
per a adults estarà dedicat a novel·les 
sobre països nord-africans i el conduirà 
l’escriptor i periodista algerià, Salem 
Zenia. Hi pot participar tothom a partir 
de 18 anys. El preu és de 25 euros i les 
inscripcions són a partir de l’1 d’octubre 
a la mateixa Biblioteca. 
En l’apartat per als joves, segueixen el 
Club de Lectura Juvenil per a nois i noies 
de 12 i 13 anys, conduït per l’escriptor 
i crític literari Joan Portell i el Club de 
Superlectura Juvenil per a nois i noies de 
14 a 16 anys, a càrrec del professor de 
literatura Lluís Rius. Les inscripcions es 
poden fer gratuïtament a partir del 14 
d’octubre, a la Biblioteca.
Com a novetat, aquest any la Biblioteca, 
en col·laboració amb el Servei de Català 
d’Olot-la Garrotxa, ofereix un Club de 
Lectura fàcil, adreçat a persones que no 
llegeixen mai en català, amb l’objectiu de 
crear lectors nous. Totes les sessions del 
Club estaran conduïdes per un professor 
del Servei de Català llevat d’una, que 
conduirà la mateixa autora de la novel·la 
llegida. Les inscripcions es poden fer a 
partir de l’1 d’octubre i de forma gratuïta, 
a la Biblioteca.

Fes-te amic del facebook 
de la Biblioteca

Llibre prohibit del mes
Una nova activitat de la Biblioteca. 

Més info al facebook i a la web

_biblioteca
Visita el web de la Biblioteca: 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot



_plafó_

LLAC - Lluèrnia Associació Cultural és una entitat 
de creació recent que pretén donar suport al Festival 
del foc i de la llum que se celebra a Olot coincidint amb 
l’estiuet de Sant Martí, és a dir, la segona setmana de 
novembre. 

LLAC està composta per diverses persones i entitats, les 
quals van estar més o menys implicades en la realització 
de la primera edició de Lluèrnia que es va celebrar l’any 
passat. Com a resultat de l’èxit de públic i la bona acollida 
que van tenir les propostes programades, van veure la 
necessitat de generar una petita estructura administrativa 
que oficialitzés els contactes que ja mantenien de manera 
informal. 

Lluèrnia vol ser una proposta festiva i eminentment 
participativa prenent exemple de festes de tipus similar 
com ara Girona, temps de flors o la Fête des Lumières a 
Lyon. Participar-hi és fàcil i es pot fer de moltes maneres: 
encenent una o diverses espelmes al vostre balcó, 
decorant els vidres de les vostres finestres, dedicant 
un aparador a la llum, projectant ombres a les façanes 
veïnes, encenent un fanalet a l’entrada de les botigues 
o a les taules dels cafès, o qualsevol altra proposta que 
us dicti la vostra imaginació a partir de conceptes tan 
suggeridors com el foc, la llum, les ombres...

Però també es pot participar en l’ organització mateix, i és 
per això que aquest any fem una crida a tothom  que 
vulgui participar-hi com a voluntari i pugui dedicar-hi 
unes hores durant el dia 9 de novembre,  ajudant-nos a 
encendre els milers de punts de llum de les instal·lacions, 
mantenint i vigilant els focs, orientant els espectadors, 
penjant les llànties que portaran les escoles, i un seguit 
de feines senzilles però sense les quals no seria possible 
fer aquesta Lluèrnia encara millor que la de l’any passat. Si 
voleu ser voluntaris de Lluèrnia podeu enviar les vostres 
dades a lluernia@gmail.com o trucar al 972 27 91 38.

Ens agradaria que Lluèrnia es convertís en una festa que 
imprimís caràcter a la ciutat, de la qual com a olotins i 
olotines ens en puguem sentir orgullosos, de la mateixa 
manera que el foc dels volcans, les ombres del boscos 
i la llum de la tardor han conformat el nostre paisatge 
inigualable. 

Ben aviat podreu consultar tot el programa a 
www.lluernia.wordpress.com i al Facebook 
www.facebook.com/Lluernia 
 

LLAC

LLAC busca voluntaris per a Lluèrnia 2013

Entitats d’Olot:
LLAC


