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

     número 104_DESEMBRE 2013_

_Cris Juanico canta nadales d’arreu del món
_ Concert de Nadal de luxe a l’església de Sant Esteve

_Els millors curts d’animació al Teatre  



3 dimarts

10 dimarts
Al Primer Pis 
VIVALDI
Teatre Principal d’Olot_9.30 i 11 h 

CLub DE LECTurA JuVENIL
a càrrec de Joan Portell i Rifà 
Biblioteca M.  Vayreda_19 h 

17 dimarts
Contes en anglès amb Debi Moss 
THE THrEE WISE MEN
Can Trincheria_17.30 h 
Organitza:  English Olot

4 dimecres
Xerrada a càrrec de Miquel Barnera
VIoLèNCIA DE gèNErE: 
prINCIpIS bàSICS pEr A 
LA INTErVENCIó AMb LES 
DoNES MALTrACTADES 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
Garrotxa

11 dimecres
ESTILITErÂrILLIurE 
EL VErMELL
Orfeó Popular Olotí_21.30 h

5 dijous

12 dijous9 dilluns
Hora del conte amb Dolors Arqué
pArDAL, Què FAS pEr DALT 
EL DIA DE NADAL?
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

16 dilluns
Hora del conte amb Sandra Rossi
EL NAS bLAu, groC I 
VErMELL
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

18 dimecres
Xerrada a càrrec de Jordi Camins
EL CANVI CLIMàTIC A LES 
gLACErES DELS pIrINEuS 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
Garrotxa

19 dijous
Recital a càrrec dels alumnes 
de l’INS Montsacopa
JoAN TEIxIDor, 
L’ArbrE DE LA MELANCoLIA
Sala El Torín_20 h

23 dilluns 24 dimarts 25 dimecres
Música
CANTADA DE NADAL 
DE LES CorALS oLoTINES
Escola Pia_19.30 h  

NADAL

2 dilluns

26 dijous
Inauguració
MuSEu-TrESor 
Església de Sant Esteve_12 h

Música de cobla
CoNCErT DE SANT ESTEVE
Casal Marià_18 h 
Organitza: Agrupació Sardanista Olot 

Teatre
ELS pASTorETS D’oLoT
Els Catòlics_19 h  

Teatre
ELS pASTorETS D’oLoT
Orfeó Popular Olotí_19 h  

30 dilluns 31 dimarts



21 dissabte
Música
uN MóN DE NADALES
Sala El Torín_20 h  

Música
CoNCErT DE CANçoNS 
DE NADAL
Santa Maria de Batet_20 h  

6 divendres
Inauguració
MoSTrA DE pESSEbrES 
Can Trincheria_17 h

FIrA DEL pESSEbrE

13 divendres
Xerrada
EL NAIxEMENT DEL 
pErIoDISME MoDErN
a càrrec de Plàcid García-Planas
Orfeó Popular Olotí_19 h 

Presentació de llibre de Jordi Ventura
EL CApITà TAM
Can Trincheria_19.30 h 

Conferència
FINANCES èTIQuES 
Casal Marià_19.30 h 
Organitza: Càrites Garrotxa

Teatre 
ADrEçA DESCoNEguDA
Teatre Principal d’Olot_21 h

Filmoteca
CLEo DE 5 A 7
Cines Olot_22 h

7 dissabte
Mostra de Pessebres
MENJA’T EL pESSEbrE
Museu dels Sants_10.30 h 

Mostra de Pessebres
ApErITIuS ECoNòMICS 
I pEr QuEDAr bé
Museu dels Sants_18 h 

Presentació conte de la faràndula
LA CLAu MESTrA
Els Catòlics_19 h

FIrA DEL pESSEbrE

14 dissabte 
Presentació de llibre
uNA CApSETA bLANCA
Sala Bulbena_12 h 

Visita guiada a l’exposició
FrANCESC VAYrEDA
Sala Oberta_12 h 

HoMENATgE A JoSEp CoNgoST
Saló de sessions de l’Ajuntament 
d’Olot_18.30 h

15 diumenge
Cinema
pETIT ANIMAC CAMINA
Teatre Principal d’Olot_17 h 

CoNTES EN ANgLèS
Casal Marià_18.30 h 
Organitza:  Kids&Us

8 diumenge
TrobADA DE L’ASSoCIACIó 
D’AMICS CoL·LECCIoNISTES
Plaça Clarà_10 h

Rialles
ruCS, LA MALEDICCIó DEL 
bruIxoT
Teatre Principal d’Olot_17 h 

Tarda de Ball
TrIo SHArAzAN
Sala El Torín_18 h

FIrA DEL pESSEbrE

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

Museu dels Volcans_
“LA VIDA AL VoLTANT D’uN 
TroNC”
Fins al 8 de desembre

“LA gArroTxA. CLIMA, 
gEogrAFIA I pAISATgE”
Del 21 de desembre al juny de 2014

Arxiu Comarcal de la garrotxa_
“Ex MACHINA.  ArQuEoLogIA 
poSTINDuSTrIAL D’oLoT”, 
DE QuIM DoMENE
Fins al 15 de desembre

“LA FIrMA DEL NoTArI”, 
Del 20 de desembre al 28 de febrer de 2014

LA VITrINA DEL MES: 
SEIxANTè ANIVErSArI DE 
L’ESCoLTISME oLoTí
De l’1 al 31 de desembre

galeria Arcadi Calzada_
ANNA MANEL·LA
A partir del 14 de desembre
 

MoSTrA DE pESSEbrES
Hospici
DIorAMES (sota les voltes)
pESSEbrE popuLAr bASC (Sala 
oberta 2)

L’arbre de Les iL·Lusions, del 
col·lectiu Ambient zer0 (pati)

Museu dels Sants
Projectant La LLum, dels alumnes 
de l’EME
L’adoració, muntatge de David 
López

Can Trincheria_
pESSEbrE DE LA CASA I MoSTrA 
DE CAgANErS

biblioteca Marià Vayreda_
eL jardí deLs esteLs, dels alumnes 
de ceràmica de l’EME

Claustres del Carme_
bons auguris, dels alumnes de 4t 
dels graus de Disseny

20 divendres
Música 
CoNCErT DE NADAL
Església de Sant Esteve d’Olot_19 h 
Organitza: Escola Municipal de Música

Els Grans Interrogants de la Ciència
“Què CoNTroLA L’ACTIVITAT 
VoLCàNICA DE LA gArroTxA”
Casal Marià_19 h 

22 diumenge
Ixè pESSEbrE VIVENT 
DE SANT roC
Fonts de Sant Roc_18 h  

1 diumenge

ENTrADA grATuÏTA ALS 
MuSEuS D’oLoT

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 

28 dissabte
Teatre
ELS pASTorETS D’oLoT
Orfeó Popular Olotí_19 h  

Concert de Nadal
EL MESSIES DE HäNDEL
Església de Sant Esteve_20 h 

Música - Miniconcerts
EL pETIT DE CA L’ErIL
Sala El Torín_23 h  

27 divendres 29 diumenge
Rialles
pASTorETS, pASTorETS
Teatre Principal d’Olot_17 h
 

Teatre
ELS pASTorETS D’oLoT
Orfeó Popular Olotí_19 h  
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Joan Teixidor ja és a la galeria 
d’olotins il·lustres
Coincidint amb l’acte públic de nomenament de Joan 
Teixidor com a fill il·lustre de la ciutat d’Olot, l’escriptor 
va passar a formar part de la galeria d’olotins il·lustres 
amb un quadre retrat obra de Xavier Carbonell. La 
galeria es troba al saló de sessions de l’Ajuntament i 
actualment en formen part 18 personalitats.

Cinema-Filmoteca
cleo de 5 a 7, d’Agnès Varda
Divendres 13_22 h_Cines olot
La pel·lícula narra dues hores de la vida de Cleo, una 
famosa cantant francesa, mentre espera uns resultats 
mèdics que li confirmaran si pateix un càncer. En aquest 
temps la protagonista volta per París i coneix un jove 
militar a punt d’anar a la guerra d’Argèlia. 
El film, de 1961, és una mostra de la nouvelle vague, i va 
ser nominada a millor pel·lícula al festival de Cannes. 
S’hi tracten temes existencialistes com la mort, i es 
reflexiona sobre el paper de la dona. 
Imma Merino, periodista i professora, presentarà i 
comentarà la pel·lícula. 
Projecció en VOSE. Idioma: francès.
Preu: 5,5 euros
Organitza: Cineclub Olot

Dos nous estudis es portaran 
a terme gràcies a les beques 
Ciutat d’olot
Ja s’han donat a conèixer els projectes guanyadors de 
les Beques Ciutat d’Olot d’aquest 2013. L’equip del 
Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, 
liderat per Biel Obrador, ha estat el guanyador de la 
Beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals, amb el 
projecte Emissions de gasos de l’efecte hivernacle a les 
rescloses del Fluvià al seu pas per la Garrotxa. Pel que fa 
a la Beca Ernest Lluch de Ciències Socials, el projecte 
guanyador ha estat El grup de cases de Sant Pere Màrtir 
i la seva integració a la ciutat d’Olot, d’Anna Escarpanter 
Llandrich i Pau Llimona Broto. Ambdós projectes seran 
finançats amb 4.500 euros.  
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una capseta blanca, 
endevinalles de xavier bulbena
Dissabte 14_12 h_Sala bulbena
Presentació del llibre Una capseta blanca que recull 
endevinalles del desaparegut Xavier Bulbena amb 
il·lustracions de Marcel Dalmau, Quim Domene, Anna 
Manel·la i Àlex Nogué. La presentació anirà a càrrec 
d’Adrià Pujol.
L’obra és la culminació d’un projecte que Bulbena va 
deixar inacabat. Tenia a punt els textos, la portada, les 
tipografies i algunes il·lustracions fetes amb la tècnica 
del fregadís (fregar amb llapis sobre un paper fi damunt 
un objecte amb relleu). Des de l’entitat Au Cal·ligràfica 
s’ha impulsat la continuació d’aquest projecte amb les 
aportacions gràfiques d’aquests quatre artistes. 
Aquest és només un dels molts projectes relacionats 
amb el conte infantil que Bulbena va deixar al calaix. 

Homenatge a Josep Congost
Dissabte 14_18.30 h
Saló de sessions de l’Ajuntament d’olot
Aquest 2013 es compleixen cent anys del naixement 
de l’escriptor olotí Josep Congost, i la ciutat d’Olot li 
retrà un homenatge oficial el dissabte 14 de desembre. 
Serà un acte públic, en el qual parlaran de la seva figura 
Josep Murlà i Margarida Casacuberta, i els rapsodes 
Montserrat Mendoza i Josep Casellas recitaran algun 
dels seus poemes. També  hi intervindran el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament d’Olot, Josep Berga, i la filla de 
l’homenatjat, Loi Congost. 
Desaparegut l’abril del 2012 amb 98 anys, Josep Congost 
i Pla ha estat una de les figures més destacades del món 
literari olotí. A més de traductor d’autors de la talla 
d’Edgar Allan Poe o Jean Anouih, va treballar la prosa 
i la poesia i destaquen, sobretot, les seves creacions 
per a llibres de bibliòfil. També va portar a terme una 
important tasca de foment i correcció del català en 
l’època franquista.
Va guanyar diversos premis literaris; la Comissió 
Organitzadora dels Premis Ciutat d’Olot li va dedicar 
un homenatge l’any 1982 i va ser publicada la seva 
obra Mirall a trossos, un recull bastant extens de la seva 
producció poètica, i, l’any 1997, l’Ajuntament d’Olot li va 
concedir la Medalla d’Or de la Ciutat. 
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“El naixement 
del periodisme modern”
A càrrec de plàcid garcía-planas
Divendres 13_19 h_orfeó popular olotí
El periodista Plàcid Garcia-Planas (Sabadell, 1963) oferirà 
la xerrada “El naixement del periodisme modern. La Gran 
Guerra a la premsa Catalana”.  
Com a reporter de La Vanguardia, García-Planas ha 
cobert conflictes bèl·lics internacionals als Balcans, al 
Pròxim Orient (Guerra del Golf i Guerra d’Iraq) així 
com a l’Afganistan. 
La xerrada forma part del cicle de conferències “La 
Primera Guerra Mundial (1914-1919) i el naixement de 
les ciències socials”, que continuarà fins al mes de juny del 
2014, amb una xerrada cada mes. L’organitza el Patronat 
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC) amb la 
col·laboració de l’Institut  Muntaner, Estelada 2014, la 
Cambra de Comerç de Girona, Òmnium Garrotxa, el 
Patronat Francesc Eiximenis i l’Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot (ICCO).
Més info: www.pehoc.cat

presentació d’el capità tam
Divendres 13_19.30 h_Can Trincheria
L’olotí Jordi Ventura és l’autor dels dibuixos i el text d’El 
Capità Tam, un llibre per a nens i nenes de 4 a 7 anys. 
Amb magnífiques il·lustracions que incorporen elements 
pedagògics sobre els hàbits de neteja personals d’una 
forma divertida i entretinguda.

Jornada sobre les raons d’una 
Catalunya Estat
Divendres 13
La Fundació Catalunya Estat i Estelada 2014 organitzen 
una jornada per debatre les raons econòmiques, 
polítiques i socials d’una Catalunya Estat, que constarà 
de dues xerrades a càrrec de Jaume Vallcorba, president 
de Fundació Catalunya Estat. La primera serà a les 17 h, a 
l’Esplai La Caixa, i portarà el títol  “Amb la independència, 
què passarà amb les nostres pensions?”. La segona es 
farà a les 19.30 h, a la sala d’actes de l’Hospici, i parlarà 
d’“Estratègia i negociació per a la independència”.

“Què controla l’activitat 
volcànica de la garrotxa?”
A càrrec de xavier de bolós granados
Divendres 20_19 h_Casal Marià
El geòleg i guanyador de la Beca Oriol de Bolós de Ciències 
Naturals 2011, Xavier de Bolós Granados, respondrà en 
aquesta xerrada les qüestions següents: “Què controla 
l’activitat volcànica de la Garrotxa? Quines implicacions 
té? I com ho estudiem?”, en aquesta nova cita del cicle 
“Els Grans Interrogants de la Ciència”. 
Els factors que controlen l’activitat volcànica de la de la 
Garrotxa són poc coneguts i les seves característiques 
fan que sigui difícil fer una predicció de futur. Noves 
investigacions revelen que és crucial conèixer el sistema 
estructural del subsòl per determinar el moviment del 
magma, ja que aquest provoca canvis en la localització de 
les noves erupcions. 
Organitzen: SIGMA i ICCO.

I també...
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xerrades_ L’entrada a les 
xerrades és gratuïta

xerrades ACugA:
Dimecres 4: “Violència de gènere...” 
Dimecres 18: “El canvi climàtic a les 

glaceres dels pirineus”
17.30 h_Sala d’actes de l’IMPC

“Finances ètiques. Finances al servei 
de les persones”

A càrrec de xavi Teis
Divendres 13_19.30 h_Casal Marià

Organitza: Càritas Garrotxa



7
Vivaldi,  Al primer pis
Dimarts 10_9.30 i 11 h
Teatre principal d’olot
L’Orquestra de Girona presenta un concert teatralitzat 
en què un Antonio Vivaldi, envellit però ple d’energia, ens 
introdueix en la seva obra. Un viatge en primera persona 
per la vida d’aquest destacat compositor: la infantesa, 
l’escola (quan el mestre li va posar de deures una 
redacció sobre la primavera)... De mica en mica anem 
coneixent els secrets i les característiques de l’obra de 
Vivaldi a través de les explicacions i de la interpretació 
de l’orquestra. 
Aquest concert és una proposta del cicle “Al primer 
pis”, que consisteix a oferir a les persones majors de 
65 anys les localitats del primer pis del Teatre, a un preu 
de 3 euros, mentre la platea està ocupada per nois i 
noies d’instituts i escoles de la comarca. Un projecte que 
va néixer amb la idea d’ampliar l’oferta cultural i també 
aprofitar els recursos

Concert de Nadal
El Messies de Händel
Dissabte 28_20 h_Església de Sant Esteve
Prop de noranta músics, entre cor i orquestra, 
interpretaran El Messies de Händel, una de les peces clau 
de la música clàssica de tots els temps, en el concert 
de Nadal de la Garrotxa. Gonçal Comellas dirigirà 
l’Orquestra de Cambra Amics de la Unesco i la Coral 
Polifònica de Puig-Reig en aquest esdeveniment que, per 
segon any consecutiu organitzen el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot i que, l’any passat, 
va omplir dos cops el Teatre amb la Giorquestra. 
En aquesta ocasió, el concert es farà a l’església de Sant 
Esteve, un entorn adequat tant pel que fa a la capacitat 
de públic, la sonoritat de l’espai com l’adoneïtat del lloc 
per un concert de Nadal. 
L’Orquestra Amics de la Unesco és una formació creada 
tot just aquest any i que, en les seves primeres actuacions, 
ha tingut una molt bona acollida. Per la seva banda, la 
Coral Polifònica de Puig-Reig és considerada una de les 
millors formacions corals de Catalunya.

Venda d’entrades a 
www.olotcultura.cat 

_música

preu: 3 euros

preu: 15 i 12 euros anticipada, 
18 i 15 el dia del concert



8

Mostra de 
pessebres_

El divendres 6 de desembre, a les cinc de la tarda, a Can 
Trincheria s’inaugura una nova edició de la tradicional 
Mostra de Pessebres d’Olot. Un esdeveniment molt 
arrelat a la nostra ciutat que, any rere any, proposa un 
recorregut per diferents espais d’Olot on el visitant pot 
veure propostes pessebrístiques variades.

Aquesta edició de la Mostra de Pessebres es concentrarà 
en cinc seus, cadascuna de les quals acollirà una o 
diverses exposicions.
 
Cal destacar d’enguany el gran esforç que s’ha fet en la 
unificació dels horaris de totes les seus de la Mostra: de 
dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h; caps de 
setmana, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i els festius de Nadal 
(25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener) de 18 a 20 h.

La Mostra es clausurarà el dilluns 6 de gener de 2014. 

ACTIVITATS DE LA MoSTrA
MENJA’T EL pESSEbrE
Dissabte 7, 10.30 h, Museu dels Sants
Taller infantil de figures de pessebre per menjar.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al 972 26 67 91.

ApErITIuS ECoNòMICS I pEr QuEDAr bé 
Dissabte 7, 18 h, Museu dels Sants
Taller de cuina per fer aperitius per les festes de 
Nadal. 
Activitat gratuïta.

VISITES guIADES
Amb reserva prèvia al telèfon 972 26 67 91.
Preu de la visita: 60 €/grup.

pESSEbrES pEL pAS DE zEbrES 
una visita teatralitzada a la Mostra de 
pessebres
Diumenges 8, 15, 22 i 29 de desembre de 2013, 
12 h, sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot
Preu: 6 €/persona. Gratuït fins a 12 anys. 
Reserves: 972 90 38 22, 972 26 01 41 o 972 26 67 91.

EL CArrILET DELS TrES rEIS
Un recorregut insòlit per la fageda nevada.
B-Crek. Plaça Clarà, 7

SEuS DE LA MoSTrA
Edifici Hospici
Diorames (sota les voltes)
Pessebre popular basc (Sala Oberta 2)
L’arbre de les il·lusions, del col·lectiu Ambient Zer0 
(pati)

Museu dels Sants
Projectant la llum, dels alumnes de l’EME
L’Adoració, muntatge de David López

Can Trincheria
Pessebre de la casa
Mostra de caganers

biblioteca Marià Vayreda
El jardí dels estels, dels alumnes de ceràmica de l’EME

Claustres del Carme
Bons auguris, dels alumnes de 4t dels Graus de Disseny

MoSTrA DE pESSEbrES 
DEL 6 DE DESEMbrE AL 6 DE gENEr



_activitats 
de Nadal
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Mostra d’un pessebre de Lluís badosa i 
Melcior Teixidor
Del 6 de desembre al 6 de gener, a la capella de Sant 
Ferriol. Horari d’obertura: d’11 a 20 h.

Fira del pessebre
6, 7 i 8 de desembre, al centre d’Olot.

Concert de cançons de Nadal a càrrec del grup 
Xantré (Àngel Girona, Agnès Algueró i Alba Sans)
Dissabte 21, 20 h, Parròquia de Santa Maria de Batet
Entrada gratuïta.

Cantada de Nadal de les corals olotines
Dimecres 25, 19.30 h, a l’Escola Pia.

els Pastorets d’olot, 
als Catòlics
Dijous 26, a les 19 h, i dissabte 28, a les 21 h.

els Pastorets d’olot, 
a l’orfeó popular olotí
Dijous 26, dissabte 28 i diumenge 29, a les 19 h.

Inauguració del Museu-Tresor 
de la parròquia de Sant Esteve
Dijous 26 de desembre_12 h
Església de Sant Esteve
El dia de Sant Esteve, i coincidint amb els 250 anys de la 
benedicció d’aquesta església, s’inaugurarà l’anomenat 
Museu-Tresor de la parròquia en el qual es conserva 
una pintura d’El Greco: Crist abraçat a la creu.  A banda 
d’aquesta obra, el Museu custodia el patrimoni artístic 
que es va salvar de la destrucció durant la Guerra Civil, 
així com altres objectes relacionats amb l’església com 
calzes, casulles, etc. 
A partir d’aquest moment, s’establirà un horari per 
tal que tothom pugui visitar el Museu, propietat de la 
parròquia de Sant Esteve. 
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arts 
escèniques_

per a tota 
la família_

adreça desconeguda
Divendres 13_21 h_Teatre principal d’olot 
Dos grans actors catalans, Lluís Homar i Eduard 
Fernàndez, protagonitzen aquest text de Kathrine 
Kressmann Taylor ambientat el 1932 en plena ascensió 
de Hitler al poder. Una obra qualificada pel New York 
Times com “la condemna més efectiva del nazisme en 
forma de ficció”. 
Adreça desconeguda es va publicar per primer cop el 
1938 i de seguida va ser considerada una obra mestra. 
Visionària, incisiva i de desenllaç imprevisible, aquest text 
ha estat tot un esdeveniment literari, el senyal d’alarma 
més estremidor contra el nazisme. 
Els protagonistes són dos amics (un alemany i un jueu 
nord-americà) que obren plegats una galeria d’art a 
Sant Francisco. Un d’ells ha de tornar a Alemanya just 
quan el nazisme va en augment. En aquesta separació els 
dos amics intercanvien correspondència, cartes, en el 
contingut de les quals es manifesta com els fets històrics 
del moment interfereixen en la seva amistat. Més enllà 
del fet puntual, l’espectacle posa de manifest temes 
universals i preguntes com: qui és el bo i qui el dolent? 
Què hauríem fet nosaltres al seu lloc?
Venda d’entrades anticipades, al Teatre, a Can Trincheria i 
a teatreprincipal.olot.cat.

El cafè i les claus 
A les 19 h, al saló de descans del Teatre
Vine a prendre un cafè i et donarem les claus per 
entendre millor l’espectacle. Entrada gratuïta.

Doble proposta de rialles
Diumenges 8 i 29_17 h_Teatre principal d’olot 
Rialles ofereix aquest mes de desembre una doble 
proposta d’activitats. El diumenge 8 La Pera Llimonera 
presenta Rucs, la meledicció del Bruixot, un espectacle 
teatral en què seguirem dos comediants medievals que 
van de poble en poble explicant quina és la maledicció 
llençada a la princesa d’un país molt llunyà. I, el diumenge 
29, L’Evocador Produccions oferirà Pastorets, pastorets, els 
clàssics pastorets adaptats amb música i humor per a 
tota la família.  

preu: 20, 16, 10 i 6 euros

preu: 7 euros, 6 per als socis de rialles

Solució a l’endevinalla de la pàgina 5
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un nou conte de la faràndula!
Dissabte 7_ 19 h_Els Catòlics
Presentació de La clau mestra, un nou conte de la 
faràndula que, aquest cop, té com a protagonistes els 
Reis Mags d’Orient i tots els personatges que participen 
a la cavalcada de Reis a la ciutat d’Olot. 
El dia de la presentació, els autors Josep Reixach i Tavi 
Algueró signaran els llibres a tots aquells que ho vulguin 
i el dia 4 de gener, seran al campament Reial. Del 7 de 
desembre al 7 de gener es podran veure els dibuixos 
originals del conte en una exposició als Catòlics.

un món de nadales
Dissabte 21_20 h_sala El Torín 
Cris Juanico presenta el disc Un món de nadales en el 
qual proposa un viatge musical arreu del món a través 
de les nadales típiques de diferents indrets. Un treball 
que ens convida a apropar-nos a la música tradicional 
d’altres indrets però amb un format innovador i uns 
arranjaments que la fan més moderna i actual.  Una 
manera de descobrir la riquesa popular d’arreu.

petit Animac Camina
Diumenge 15_17 h_Teatre principal d’olot 
Projecció dels curts d’animació actuals més destacats 
seleccionats per l’Animac, un dels festivals dedicats a 
aquest tipus de cinema més prestigiosos d’Europa.
Una divertida i interessant sessió de cinema pensada per 
als més petits de la casa, on descobrir mons imaginaris, 
propostes d’una gran bellesa estètica, histories increïbles 
i ambients surrealistes. 

Venda d’entrades a 
www.olotcultura.cat

preu: 2 euros

Hora del conte amb Sandra rossi 
el nas blau, groc i vermell

Dilluns 16_18 h_Biblioteca Marià Vayreda

Hora del conte amb Dolors Arqué
Pardal, què fas per dalt el dia de nadal?

Dilluns 9_18 h_Biblioteca Marià Vayreda

Menja’t el pessebre
Dissabte 7_10.30 h_Museu dels Sants

Més info a la pàgina 8

Contes en anglès amb Debi Moss
the three Wise men

Dimarts 17_17.30 h_Can Trincheria
Organitza: English Olot
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Museu dels Volcans
“La garrotxa. 
Clima, geografia i paisatge”  
Del 21 de desembre al juny de 2014
La singularitat geogràfica de la comarca de la Garrotxa 
ve donada per la diversitat de paisatges que ofereix, 
dominats per un conjunt de valls i serralades cobertes 
per una vegetació plena de contrastos, resultant de 
les relacions entre una geologia i un clima carregats 
de dinamisme. Sobre aquest suport físic i ambiental, la 
presència humana, almenys fins a mitjan segle XX, va 
donar sobre el territori una empremta transformant que 
va significar  la configuració d’un paisatge agrari de gran 
valor.
A través d’aquesta exposició es pretén donar a conèixer, 
sobretot amb imatges, l’extensa  dinàmica de relacions  
entre el clima i el medi físic, i que han configurat finalment 
la personalitat i  el valor paisatgístic d’aquesta part del 
nostre  territori.

Arxiu Comarcal de la garrotxa
“La firma del notari”  
Del 20 de desembre al 28 de febrer de 2014
En aquesta exposició s’hi podrà veure una selecció dels 
anomenats signum tabellionatus, un signe personalitzat amb 
el qual els notaris, des de l’edat mitjana fins al segle XX, 
validaven els documents. Són signes basats en una creu 
però que, per diferenciar-se de la resta, personalitzaven 
fins a arribar a convertir-se en autèntiques obres d’art.

I també...

exposicions

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

Fins al 8 de desembre

Arxiu Comarcal de la garrotxa
“ex machina.  Iconografia 

postindustrial d’olot”
Fins al 15 de desembre

Arxiu Comarcal de la garrotxa
La vitrina del mes: seixantè aniversari 

de l’escoltisme olotí
De l’1 al 31 de desembre

L’entrada a les 
exposicions és gratuïta



Sala oberta
“Francesc Vayreda, de 
l’impressionisme al noucentisme 
a Catalunya”  
Fins al 12 de gener
Francesc Vayreda va ser un destacat pintor, molt 
avançat en el seu temps, un important representant del 
noucentisme a Catalunya i un gran activista cultural, 
malauradament desconegut fins avui. En aquesta mostra, 
a través de Francesc Vayreda ens endinsem en les 
inquietuds d’un grup d’artistes catalans que van treballar 
sota l’influx de l’impressionisme i de Cézanne, per acabar 
mirant envers Itàlia. L’exposició és fruit d’un estudi de 
més de dos anys que ha encapçalat la historiadora de 
l’art i doctora en Humanitats, Mariona Seguranyes, amb 
el qual es posa de manifest el paper destacat i el valor 
de l’obra d’aquest artista.  
La mateixa Mariona Seguranyes oferirà una visita guiada 
gratuïta a la mostra el dissabte 14 de desembre, a 
les 12 h.

presentació del catàleg 
sobre l’exposició
La publicació que proposem va molt més enllà d’un catàleg. 
S’hi recull la complexitat del plantejament d’aquesta 
mostra amb diversos discursos que l’entrecreuen. Diversos 
especialistes han col·laborat amb articles que ens permeten 
tenir un coneixement ampli de l’art català entre finals del 
segle XIX i el 1929, any de la mort de Francesc Vayreda. 
El llibre comprèn textos de Francesc Fontbona, Joan Sala, 
Susanna Portell i Mariona Seguranyes. 
Es reprodueixen prop de seixanta obres de Francesc 
Vayreda, procedents de nombroses col·leccions, també 
obres de pintors coetanis com Francesc Galí, Feliu Elias, 
Ignasi Mallol, Ivo Pascual, entre d’altres, així com obres de 
pintors impressionistes i del novecento italià.
La publicació, traduïda al castellà i a l’anglès, està documentada 
amb més de cent imatges d’obres, cartes, fotografies de 
l’època dels artistes, etc. 
El llibre es presentarà aquest mes de desembre a Olot i 
a Barcelona, al MNAC. També es pot consultar en format 
digital, disponible  per a tauletes a Apple Store i Google Play 
i al web francescvayreda.olot.cat, per ara en català i a finals 
d’any en castellà, anglès, francès i italià.
Amb aquesta publicació i amb l’exposició, el Museu de la 
Garrotxa vol contribuir a difondre la figura de Francesc 
Vayreda, un artista olotí oblidat i desconegut durant molt de 
temps, tot i que fou una figura cabdal de tota una generació 
d’artistes i intel·lectuals catalans de principis del segle XX.                         
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Olot Cultura

Encara no saps què regalar per Nadal?
Aquestes festes, regala emocions! A la família, als amics o a tu mateix. 
Regala entrades per veure música, dansa, teatre i moltes coses més!
Compra-les a olotcultura.cat, sense comissions, a partir del 16 de desembre. 
I, presencialment, al Teatre i a Can Trincheria.

I moltes més activitats! Consulta tota la programació a www.olotcultura.cat/agenda 
(a partir de l’11 de desembre) i a l’agenda Olot Cultura que ben aviat trobaràs als 
equipaments culturals.

Andrea Motis i Joan Chamorro | 17 de gener Barcelona | 31 de gener

Chenoa | 15 de febrer Un aire de família | 9 de maig
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Hora del conte
Dilluns 9 i dilluns 16, a les 18 h

Activitat gratuïta

Novetats

_DENNIS, Patrick.  
La volta al món amb la 
tieta mame

_DÍEZ, José Carlos. 
Hay vida después de la 
crisis

_GAIMAN, Neil.
El océano al final del 
camino

_GUELBANZU, José María. 
mentiras aceptadas

_SÁNCHEZ, Clara. 
el cielo ha vuelto

_SOLÉ, Jordi. 
conspiració a tàrraco

Totes les novetats a: 

Llibre prohibit:
els versos satànics  
Salman rushdie (1988)
La seva publicació va provocar una 
controvèrsia immediata al món musulmà 
a causa de la suposada irreverència amb 
què es tracta la figura del poeta Mahoma. 
Al cap de pocs mesos, el llibre ja estava 
prohibit i cremat a l’Índia i a nombrosos 
països de majoria musulmana.
El 1989, l’aiatol·là Khomeini va emetre 
una fàtua (un edicte religiós) per exhortar 
les comunitats musulmanes del món a 
executar l’escriptor, així com els editors 
que publiquessin el llibre. Khomeini 
oferia una recompensa de tres milions de 
dòlars per la mort de l’escriptor.  A partir 
d’aquest moment, Rushdie passà a viure en 
la clandestinitat, sota protecció britànica.
Als 90 continuaren les protestes i s’hi van 
sumar diversos episodis tràgics, com els  
apunyalaments dels traductors de l’obra 
al japonès (que va resultar mort) i a l’italià 
(ferit de gravetat), i l’atac a l’editor noruec 
de Rushdie, greument ferit en ser tirotejat 
davant de casa seva.
Tot i que el 1998 (dins el marc d’un acord 
més ampli entre l’Iran i el Regne Unit) 
el govern iranià es va comprometre a 
deixar de perseguir l’escriptor i Rushdie 
va deixar la clandestinitat, encara avui dia 
alguns grups fonamentalistes consideren 
que la fàtua continua vigent i hi continuarà 
sempre, ja que només pot ser revocada 
per aquell qui la dicta (i Khomeini va 
morir el 1989).    

 T.P.

Fes-te amic del facebook 
de la biblioteca

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

biblioteca_



_plafó_

L’Associació Rialles Olot va néixer el curs 1978-1979. Eren 
uns temps complicats per a la cultura i la llengua catalanes 
i era molt difícil que els nens i les nenes poguessin accedir 
a activitats culturals en aquesta llengua. És en aquest 
context que un grup de voluntaris van fundar Rialles i van 
començar a programar espectacles de teatre, circ, titelles, 
dansa, música... en català.
Des d’aleshores i fins a l’actualitat, és a dir, durant més 
de 35 anys, s’han ofert espectacles infantils i juvenils de 
manera continuada durant el curs escolar. Normalment 
es fan els diumenges a la tarda al Teatre Principal, però 
des de l’any passat, esporàdicament, també es programen 
espectacles de petit format a la sala El Torín, on els nens i 
nenes poden asseure’s a terra, a les primeres files.
Un dels objectius és arribar al màxim de població possible 
i és per això que les entrades són a preus populars.  A més, 
nens i pares es poden fer socis de l’entitat, per obtenir 
descomptes i regals durant tota la temporada.  
D’altra banda, i per contribuir a una tradició molt arrelada 
a la comarca com és el món de la faràndula, el 1995 van 
néixer els Sols de Rialles, uns gegantons que porten nens 
i nenes d’entre 4 i 12 anys. Cinc anys més tard, es va 
encarregar el gegant de l’entitat als artistes Tavi Algueró i 
Àngel Rigall: el Nen de Rialles, que surt a ballar per la festa 

de final de curs acompanyat dels Sols, amb la música que va 
compondre Laura Pallàs. Les figures també acompanyen la 
resta de la faràndula a la cercavila de les Festes del Tura.  
Una altra de les activitats organitzades anualment, 
juntament amb Esplais de la Garrotxa i l’Agrupament 
Escolta Nostra Dona del Tura d’Olot, és el carnestoltes 
infantil d’Olot. És un acte molt concorregut on els nens es 
poden disfressar i ballar a la plaça Major. També cada any 
per les Festes del Tura es programen algunes  activitats 
infantils, com tallers i espectacles al carrer o al Teatre 
Principal.  
La primavera de l’any que ve està previst editar el conte del 
Nen de Rialles, en el marc de la col·lecció de la Faràndula 
d’Olot. La història és de Dolors Arqué i els dibuixos, de 
Tavi Algueró.  
Actualment, el grup de voluntaris que formen l’entitat 
volen continuar oferint una programació regular 
d’espectacles familiars i organitzar i participar en activitats 
que promoguin la cultura i la llengua del nostre país. 
Durant molts anys la seu de l’entitat va ser al local que 
compartien amb Òmnium Cultural, a la plaça de l’àngel. 
Ara els podeu trobar als Catòlics, al web www.rialles.cat i 
també al Facebook.

rialles olot

rialles olot

Entitats d’olot:
rialles olot
www.rialles.cat


