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_Concert de Maria del Mar Bonet 
a la plaça de Braus

_Sismògraf. El festival que detecta el moviment

_Concert de Mishima a El Torín



9 dimarts
CluB dE lECTura juvEnil
Biblioteca Marià Vayreda_19 h

16 dimarts
Música 
Al Primer Pis
Cor dE TEaTrE
Teatre Principal d’Olot_9.30 i 11h 

CluB dE SupErlECTura 
juvEnil
Biblioteca Marià Vayreda_19 h 

23 dimarts
Espectacle poètic i de titelles
MEiTaT Tu i MEiTaT jo
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

Recital de poesia
ESpriu
Plaça Puig del Roser_18 h 

Recital de poesia de l’INS Montsacopa
Salvador ESpriu
Sala El Torín_20 h 

aCTuaCió CaSTEllEra 
dElS xErriCS
Plaça d’Esteve Ferrer_20 h 

SanT jordi

10 dimecres

17 dimecres
Presentació de llibre
invEnTariS dEl fonS 
MuSiCal dE CaTalunya. 
voluM 6: fonS dE l’ESgléSia 
parroquial dE SanT 
ESTEvE (...)
Teatre Principal d’Olot_19 h

Presentació de llibre
wE arE ThE CaTalanS
Can Trincheria_19 h

Música 
l’EMMo inTErprETa El fonS 
MuSiCal dE SanT ESTEvE
Teatre Principal d’Olot_20 h 

11 dijous
Olot, temps de paraules
BiEl MESquida EnS parla 
dE BarToMEu roSSElló-
pòrCEl
Can Trincheria_19.30 h
Teatre
això EnCara no éS un 
ESpECTaClE
Ateneu Central_20 h
Música - La Roda
ToM hagan 
Sala El Torín_22 h

18 dijous
Contes en anglès amb Debi Moss
jaCk and ThE BEanSTalk
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

LAP
EquiliBriSTES
Teatre Principal d’Olot_21 h

15 dilluns
Presentació de llibre 
de Lluís Anton Baulenas
quan arriBi El piraTa 
i SE M’EMporTi
Can Trincheria_19.30 h

22 dilluns
Olot, temps de paraules
rEvETlla dE SanT jordi 
a la BiBlioTECa
Música amb Refugi, llibres, 
coca i beguda
Biblioteca Marià Vayreda_20.30 h

24 dimecres

25 dijous
Olot, temps de paraules
franCESC SEréS EnS parla 
dE joan SalES
Can Trincheria_19.30 h

Olot, temps de paraules
xaviEr alBErTí, Sílvia BEl i 
ToTi SolEr EnS parlEn i EnS 
CanTEn Salvador ESpriu
Orfeó Popular Olotí_22 h

29 dilluns

30 dimarts
lECTurES dEl MES-
ESpai oBErT
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus literàries

8 dilluns

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 

2 dimarts 3 dimecres 4 dijous
Hora del conte amb Dolors Arqué
ESCaTa dE draC 
EnlluErnaT
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 
Olot, temps de paraules
joan lluíS Bozzo EnS 
parla dE pErE CaldErS
Can Trincheria_19.30 h
LAP
la hiSToria dE luCaS E.
Teatre Principal d’Olot_21 h
Música - La Roda
aSTrio 
Sala El Torín_22 h

1 dilluns
Circ
El pESCador 
i la SEva dona
Antiga estació_12 h 

1 de maig
Olot, temps de paraules
Maria dEl Mar BonET EnS 
CanTa roSSElló-pòrCEl
Plaça de Braus_20 h



27 dissabte
Sismògraf
a plaCE To Bury STrangErS
Teatre Principal d’Olot_20 h
 

12 divendres
Presentació de llibre
El lladrE dE MiTjonS
Plaça Pia Almoina_17 h
 

Inauguració d’exposició
“fonS d’arT dE la CrEu 
roja a CaTalunya”
Sala Oberta 2_19 h 
 

Xerrada
guillEM lópEz CaSaSnovaS
Orfeó Popular Olotí_19 h 
xErrada d’alBErT CaSalS
Casal Marià_19.30 h
Teatre
avEnTura!
Teatre Principal d’Olot_21 h
 

Cinema - Filmoteca
la pEquEña vEnECia
Cines Olot_22 h

19 divendres
Xerrada
lES MaTEMàTiquES i El 
CErvEll
Casal Marià_19 h
 

Presentació de llibre
a CaSa
Orfeó Popular Olotí_19 h
Olot, temps de paraules
d. SaM aBraMS parla dE 
l’oBra dE joan TEixidor
Can Trincheria_19.30 h
 

Cinema - Cineclub
dE óxido y huESo
Cines Olot_22 h

13 dissabte
Taller familiar
fES El TEu ExvoT
Museu dels Sants_12 h
Presentació de llibre
éS un ClaM!
Plaça d’Esteve Ferrer_18.30 h

xErrada d’adrià pujol
Museu dels Sants_19 h

xErrada dE joSEp CaTà
Sala d’actes de l’IMPC_19 h

Presentació de llibre
l’ull Blau dE SiBèria
Can Trincheria_19.30 h

Música 
MiShiMa 
Sala El Torín_23 h

20 dissabte 
Presentació de llibre
SEgur quE SóC un goS?
Can Trincheria_12 h

Lectura de textos de
Marian vayrEda
Museu dels Sants_18 h

Presentació de llibre
la gran BaCanal
Can Trincheria_19.30 h
Música 
la fESTa dE l’arxiduC
Teatre Principal d’Olot_20 h 

21 diumenge
Espectacle familiar
goTES dE ColorS
Teatre Principal d’Olot_12 h

Concert de piano i cant
MarC roMEro
i ariadna CaSaBó
Església de Sant Esteve_18 h

14 diumenge
TroBada dE l’aSSoCiaCió 
d’aMiCS Col·lECCioniSTES
Plaça Clarà_10 h
Espectacle familiar
MinuTS
Teatre Principal d’Olot_17 h

Balls de saló
quETal Trio
Sala El Torín_18 h 

Teatre
no éS Tan fàCil
Orfeó Popular Olotí_20 h

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_
“CigarrilloS paríS, ElS 
CarTEllS ModErniSTES dEl 
MuSEu dE la garroTxa”
Fins al 14 d’abril

“MiquEl plana (1943-2012). 
l’arT d’un ofiCi”
Del 26 d’abril al 24 de juny

Sala oberta 2_
“arT Solidari. fonS d’arT dE 
la CrEu roja a CaTalunya”
Del 12 d’abril al 24 de juny

Museu dels Sants_
“ExvoTS”
Fins al 26 de maig

Can Trincheria_
“jugar aMB El CirC”
Fins al 5 de maig

Museu dels volcans_
“ESpai TErra”
Fins al 24 de juny

arxiu Comarcal de la garrotxa_
“lES CariCaTurES 
d’andrEu daMESon” 
Fins al 31 de maig

Biblioteca Marià vayreda_
“punTS dE lliBrE d’auTor”
Fins al 28 d’abril

Sala 15_
“ElS ColorS dElS SEnTiTS”
Del 5 al 30 d’abril

galeria joan prat_
www.joanprat.com

fonSdarT galeria_
anTològiCa 
dE raMon CarrEra

galeria les voltes_
Col·lECTiva

26 divendres
Inauguració d’exposició i visita guiada
“MiquEl plana (1943-2012)”
Sala Oberta_19 h 

Sismògraf
froM loST To ThE rivEr
Teatre Principal d’Olot_21 h

Cinema - Filmoteca
planETa prohiBido
Cines Olot_22 h

28 diumenge
Sismògraf
iTinErari dE danSa 
pEl Barri vEll
Sortida de davant del Teatre_21 h

7 diumenge
Visita guiada a l’exposició
CigarrilloS paríS
Sala Oberta_12 h

Teatre
no éS Tan fàCil
Orfeó Popular Olotí_20 h

EnTrada graTuÏTa alS 
MuSEuS d’oloT

MErCaT ModErniSTa

6 dissabte
Presentació de llibre
una dona d’aigua
Can Trincheria_18 h
Circ
la noia SEnSE ManS
Antiga estació_18 h 
Visita guiada a l’exposició
“CigarrilloS paríS”
Sala Oberta_18 h 
Xerrada
indEpEndènCia i iMaTgE 
dE CaTalunya al Món
Sala d’actes de l’IMPC_19 h 
Espectacle de llums i música
lES lluMS dEl ModErniSME
Davant la casa Solà-Morales_21 i 23 h
EnTrada graTuÏTa alS 
MuSEuS d’oloT
MErCaT ModErniSTa

5 divendres
Presentació de llibre
valEnTS
Orfeó Popular Olotí_20 h

Xerrada
frau, paradiSoS fiSCalS...
Can Trincheria_19.30 h 
Organitza: Idesga

Cinema - Cineclub
Solo ES El prinCipio
Cines Olot_22 h
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actualitat_

Quan anàvem a marina
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO) 
produeix un nou documental de la col·lecció Memòries 
de... dedicat, aquest cop, als inicis de les vacances massives 
dels olotins a la Costa Brava a finals dels anys seixanta 
i principis dels setanta del segle passat, que realitzarà 
Zeba Produccions. El documental vol fer una radiografia 
de la situació social i econòmica del moment i explicar 
com eren aquestes vacances: primer s’hi anava en cotxe 
de línia i tren i més endavant ja amb els 600, inicialment 
s’hi passaven uns dies, després setmanes senceres i 
,finalment, s’hi van comprar apartaments. 
Com tots els treballs d’aquesta col·lecció, la voluntat 
és recuperar, difondre i guardar en format audiovisual 
episodis històrics, culturals i socials de la ciutat d’Olot i, 
com sempre, s’explicarà a partir d’entrevistes a persones 
que van viure aquesta transformació. És per això que es 
fa una crida a tots els olotins per convidar-los a parlar de 
les seves vivències i records i perquè aportin fotografies 
i audiovisuals sobre aquest tema. Les persones que 
vulguin col·laborar-hi cal que es posin en contacte amb 
Zeba Produccions, al 972 26 77 15, o bé mitjançant el 
correu marina@zeba.cat.

El Museu de la garrotxa cerca 
dones deixebles de Berga i Boix
Gràcies a la investigació que Joan Sala i Plana està fent 
sobre la figura de Josep Berga i Boix ja s’ha identificat 
un nombre considerable de dones que havien  estat 
alumnes d’aquest artista de manera clandestina (podeu 
consultar el llistat de noms a l’apartat de notícies de 
l’eplafó: www.olotcultura.cat/butlleti). El Museu de la 
Garrotxa demana a totes aquelles persones que tinguin 
obra de dones deixebles de Josep Berga i Boix que s’hi 
posin en contacte (museu.garrotxa@olot.cat o 972 27 
11 66), si no és que Joan Sala i Plana ja ha contactat amb 
elles.

viatge literari a Marsella
Del 14 al 16 de juny, la Biblioteca Marià Vayreda i 
la Biblioteca La Bòbila de l’Hospitalet de Llobregat 
organitzen un viatge literari a Marsella en relació amb 
l’escriptor de novel·la negra Jean-Claude Izzo. El grup 
anirà acompanyat d’un guia literari de parla castellana 
especialista en aquest autor. El preu del viatge serà de 
450 euros, tot inclòs. Cal apuntar-s’hi abans del 15 d’abril. 
Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a la 
Biblioteca.

Els joves hi diuen la seva a 
Cooltura jove
Cooltura Jove continua en plena activitat després d’un 
intens mes de març, en què s’han aprofitat les visites de 
Garrotxa Jove als instituts per dur a terme una consulta 
sobre què troben a faltar els joves en la cultura olotina. 
El març també s’ha establert un acord amb B-Crek 
per tal d’oferir als joves de Cooltura Jove descomptes 
addicionals i la possibilitat de participar en sorteigs 
d’entrades, com les del concert de Mishima que se 
sortejaran a l’abril.
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Tema del mes: 
Aniversaris literaris

Olot, temps de paraules 2013

novetats

_LLOPIS, Tomàs. 
Hi ha morts que pesen 
cent anys

_SERRA, Màrius.
Plans de futur

_SOLER, Sílvia. 
L’estiu que comença

_TOMÀS, Jordi. 
El mar dels traïdors

_VALLÈS, Tina. 
El parèntesi més llarg

_VILA-SANJUÁN, Sergio.  
Estaba en el aire

consulta les novetats a: 

hora del conte:
Dijous 4 i dijous 18_18 h

llibres oblidats 
Caballeros andantes 
españoles   
Martí de Riquer, 2008. 210 p.
(Entrat a la biblioteca el 2009. Total de 
préstecs: 0)

Els cavallers medievals, els de l’armadura, 
l’elm, amb la llança llarga al costat i a dalt 
d’un cavall, van existir de veritat. Els veiem 
a les pel·lícules, els hem llegit en els contes 
infantils, són protagonistes de les llegendes 
més nostrades i omplen la nostra fantasia de 
noblesa i arrogància. Tanmateix no van ser 
personatges fantàstics, sinó homes de carn 
i ossos. No són mites literaris o llegendaris, 
sinó persones vives que actuaven així. 
Martí de Riquer, un dels grans especialistes 
europeus en l’edat mitjana, ens explica 
com varen ser de debò, quins noms tenien, 
com vivien, com es comportaven, quin 
model ètic representaven. Aquest llibre és 
un conte fet realitat.

C.S.

Club de lectura juvenil
Dimarts 9_19 h

Club de Superlectura
Dimarts 16_19 h

lectures del mes-espai obert
Dimarts 30, 20.30 h

Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

_biblioteca
visita el web de la Biblioteca: 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot
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Valents, 
de juan Manel robles i Martí albesa
divendres 5_20 h_orfeó popular olotí
Retrat d’onze joves garrotxins amb talent i èxit 
professional per mitjà de la fotografia de Martí Albesa i 
l’entrevista indirecta per part del periodista Joan Manel 
Robles.

Una dona d’aigua, 
de núria Esponellà
dissabte 6_18 h_Can Trincheria
Obra finalista del Premi Prudenci Bertrana.
Organitza:  Alba, Associació de Dones de la Garrotxa

El lladre de mitjons, 
de lluís riera i laia ruiz
divendres 12_17 h_plaça pia almoina

És un clam!, 
de Tavi algueró i josep reixach
dissabte 13_18.30 h_plaça d’Esteve ferrer
Organitza:  Almogàvers Garrotxins

L’ull blau de Sibèria, 
de Santiago vilanova
dissabte 13_19.30 h_Can Trincheria
Obra guanyadora del XXV Premi de Narrativa Sebastià 
Juan Arbó.

Quan arribi el pirata i se m’emporti, 
de lluís anton Baulenas
dilluns 15_19.30 h_Can Trincheria
Organitza: Llibreria Drac

Inventaris del fons musical de 
Catalunya. Volum 6: Fons de 
l’església parroquial de Sant Esteve 
d’Olot (...), 
de josep M. gregori i Carme Monells
dimecres 17_19 h_Teatre principal d’olot
Després de la presentació, els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música d’Olot oferiran un concert en què 
interpretaran peces procedents del fons musical de 
l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot. Més informació 
a la pàgina 13.

We are the Catalans, 
de jordi Sunyer i àlex Castells
dimecres 17_19 h_Can Trincheria
Organitza: Llibreria Drac

A casa, 
de rosa Torrent i pep Sau
divendres 19_19 h_orfeó popular olotí

Segur que sóc un gos?, 
de glòria Busquets i Martí pellicer
dissabte 20_12 h_Can Trincheria

La gran bacanal, 
de pere Macias i gemma aguilera
dissabte 20_19.30 h_Can Trincheria

l’institut de Cultura d’olot ha reeditat El ram de 
la Gegantessa. El podreu trobar a Can Trincheria i 
a les llibreries de la ciutat.

abril de 
llibres_



aniversaris literaris

L’abril és el mes per excel·lència de la literatura al nostre 
país i, un any més, des de l’ICCO, s’ha organitzat l’Olot, 
temps de paraules. Aquesta edició estarà dedicada a cinc 
grans escriptors catalans, dels quals aquest any o l’any 
passat es va celebrar el centenari del naixement: Pere 
Calders, Salvador Espriu, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Joan 
Sales i Joan Teixidor. Com sempre, el programa d’activitats 
inclourà xerrades, presentacions de llibres i espectacles 
diversos, en aquest cas, enfocats a conèixer millor l’obra 
d’aquests escriptors.

També s’han programat activitats complementàries com 
un recital de textos de Marian Vayreda, al Museu dels 
Sants, a càrrec de Cristina Cervià i Marc Ciurana; una 
exposició de punts de llibre fets pels alumnes de l’EME a 
la Biblioteca, la Festa de Sant Jordi a la sala infantil de la 
Biblioteca i una revetlla de Sant Jordi molt especial. 

Podeu consultar els detalls de les activitats previstes al 
programa que trobareu encartat al Plafó d’aquest mes i al 
web de l’Institut de Cultura www.olotcultura.cat. 

Maria del Mar Bonet canta 
Bartomeu rosselló-pòrcel
dimecres 1 de maig_20 h_plaça de Braus
Un dels actes més destacats de l’Olot, temps de paraules 
serà el concert que Maria del Mar Bonet oferirà a la 
plaça de Braus d’Olot. 
La cantant presentarà el seu treball discogràfic Fira 
encesa, dedicat al poeta mallorquí Bartomeu Rosselló-
Pòrcel del qual ha musicat poemes al llarg de la seva 
trajectòria. Títols com “Inici de campana”, “Sonet”, “A 
Mallorca durant la Guerra Civil” són imprescindibles 
del seu repertori. Fira encesa recull totes aquestes peces 
i tres cançons inèdites a partir dels poemes “Pluja en 
el jardí de l’Ateneu”, “Poques paraules surten” i “Quan 
arribarà aquell moment”. 
Venda d’entrades anticipades a salatorin.olot.cat, al  
Teatre i a Can Trincheria.

Olot, temps 
de paraules_ 
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preu: 12 euros anticipada, 15 
euros el dia del concert a la 

taquilla de la sala El Torín
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arts 
escèniques_

La història de Lucas E.
lap
dijous 4_21 h_Teatre principal d’olot
Tres artistes a l’escenari —un músic, un actor i un 
artista visual— interpreten simultàniament la novel·la 
L’illa dels condemnats, de Stig Dagerman. Cadascú amb 
les seves eines, a la vegada que interactuen i reaccionen 
als estímuls dels altres com en una batalla de galls. Una 
mena de jam session pluridisciplinària que fa que cada 
proposta del mateix espectacle sigui diferent. 
L’olotí Albert Coma és un dels artistes que participen 
en aquest espectacle. 

Equilibristes
lap
dijous 18_21 h_Teatre principal d’olot
Equilibristes és el primer espectacle per a adults de Farrés 
Brothers i Cia, que actuen acompanyats de la música en 
directe dels Amants de Lulú. Ens conviden a conèixer el 
món que un home es crea per tirar endavant després 
d’haver viscut molts anys enfonsat. Els espectadors 
poden venir al Teatre mitja hora abans de l’espectacle (a 
les 20.30 h) per gaudir d’una degustació gratuïta del vi 
L’equilibrista, del celler de Ca N’Estruc. 

Exvots
lap
dijous 2 de maig_20, 21 i 22 h
Museu dels Sants
Raquel Tomàs fa una performance al voltant de l’univers 
dels exvots. Un joc de ficció-realitat que parla de la 
por, la il·lusió i la necessitat, abordant el tema des de la 
intimitat cap a la realitat, de les tares pròpies cap a les 
tares socials. I es qüestiona: “i si demanéssim les coses 
que volem a qui realment ens les pot donar?”. Aquest 
espectacle està programat en relació amb l’exposició 
homònima que es pot veure fins al 26 de maig al Museu 
dels Sants (més informació a la pàgina 14).

El 16 de maig, 
últim lap amb sorpresa
El Teatre Principal d’Olot ha pogut tornar a programar 
l’espectacle Acorar, de Toni Gomila, que es va haver de 
suspendre el passat mes de gener per malaltia de l’actor. 
La nova data serà el 16 de maig.  Així, es tancaran els LAP 
de la temporada amb una proposta altament premiada i 
que ha tingut una gran acceptació tant de públic com de 
crítica. 
Aquest dia, a més, hi haurà una sorpresa al final de 
l’espectacle per a tots aquells espectadors que portin 
l’entrada de tres dels cinc LAP que s’han fet al llarg dels 
mesos de març, abril i maig.

preu: 9 euros

preu: 4 euros

preu: 9 euros

venda d’entrades anticipades 
a teatreprincipal.olot.cat, 

a la taquilla del Teatre o 
a Can Trincheria



entrevista_ 

Aventura!, de T de Teatre
divendres 12_21 h_Teatre principal d’olot
Alfredo Sanzol torna a posar-se davant T de Teatre 
després de l’èxit de Delicades amb una proposta que 
parla del dubte de si serem capaços com a societat de 
gestionar la crisi. En paraules del mateix autor i director: 
“Aventura! tracta del segrest de la democràcia que estem 
vivint. La covardia que s’està apoderant de nosaltres”. 
Una tragicomèdia que convida a reflexionar, a debatre i a 
actuar un cop acabada la funció.

No és tan fàcil 
una comèdia d’orfeó Teatre
Teatre
6, 7, 13 i 14 d’abril_20 h_orfeó popular olotí
Passem mitja vida buscant la nostra mitja taronja i mitja 
vida més intentant desfer-nos-en. La comèdia No és tan fàcil 
aborda aquesta contradicció tan humana des de l’humor. 
Cal tallar la relació? Per què? I el més important... com? En 
Quique i l’Andrea es fan aquestes preguntes quan la seva 
vida en parella passa per una situació límit, i és que no és 
tan fàcil deixar la parella. Joan Martí dirigeix aquesta obra 
teatral interpretada pels germans Jordi i Xevi Colom i les 
germanes Fina i Núria Carré.

Això encara no és un espectacle
dijous 11, 20 h,  ateneu Central
Toti Toronell ofereix a olot una nova oportunitat 
per assistir a un dels assajos oberts a partir dels 
quals construirà el seu nou espectacle. un procés de 
creació sorprenent en què l’opinió de l’espectador 
tindrà un paper rellevant.

quina és la dinàmica d’aquestes sessions? 
Es pot dir que és com un assaig, on tothom pot opinar i 
proposar. 

és un experiment? què busqueu amb aquesta 
experiència?
Compartir, interactuar, escoltar, crear, conèixer… No ho 
sé… Evidentment és un experiment, un joc, i per a mi una 
nova manera de crear.

També és una manera de mostrar el procés de 
creació al públic i, per tant, d’apropar el món del 
teatre des d’una altra perspectiva?
Potser sí, tot i que aquesta no ha estat mai la meva 
intenció; jo no pretenia fer pedagogia, però és cert que a 
la gent li agrada veure com es crea un espectacle, i aquest 
procés l’ajuda a entendre una mica més les complexitats 
de la creació.

Amb l’experiència que teniu fins ara, com està 
funcionant? 
Doncs les sensacions són molt bones; la gent hi participa, 
fa propostes, actua, interactua, opina… Repeteix… I, 
evidentment, això m’enriqueix, m’agrada i m’emociona. 

El resultat final, quan el podrem veure?
No ho sé, ara tot just comencem, i espero que pel 
recorregut passin moltes coses; el que sí que sé és que 
no em vull donar pressa, tinc moltes ganes de gaudir de 
tot el procés, que de moment promet ser, si més no, 
apassionant.

preu: 12 euros, 8 per als socis de l’orfeó
venda d’entrades a l’orfeó

preu: 20, 16, 12 i 6 euros

Consulta l’entrevista completa a l’eplafó 
www.olotcultura.cat/butlleti



preu: 15, 10, 6 i 4 euros

preu: 15, 10, 6 i 4 euros

sismògraf_
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venda d’entrades anticipades 
a teatreprincipal.olot.cat, 

al Teatre o a Can Trincheria
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la dansa tornarà a envair olot en la cinquena 
edició del festival Sismògraf. un festival en què la 
dansa gira al voltant del paisatge: el paisatge urbà, 
natural i, fins i tot, el paisatge personal interior, 
amb la voluntat d’apropar aquesta disciplina al 
públic amb propostes al carrer, d’humor i per a 
tota la família. 

From lost to the river
xevi dorca i xavi Estrada
divendres 26_21 h_Teatre principal d’olot 
El ballarí i coreògraf de les Preses Xevi Dorca, juntament 
amb Xavi Estrada, estrenen a Olot aquest espectacle que 
combina l’humor i una acurada tècnica. Una proposta 
per passar-nos-ho d’allò més bé amb dos ballarins ex 
membres dels Chicos Mambo, que tornen a unir-se 
per explorar les possibilitats que ofereix la combinació 
d’humor i dansa.

A place to bury strangers
roberto olivan 
dissabte 27_20 h_Teatre principal d’olot 
Espectacle potent i enèrgic amb un argument al voltant 
de la cerca de l’interior més pur de l’ésser humà i la seva 
connexió amb l’univers. Dansa, circ i música en directe i 
un registre fresc i emotiu converteixen aquest espectacle 
de Roberto Olivan en una proposta fascinant i plena de 
força, apta per a tots els públics.
El vestuari de l’espectacle és de l’olotina Roberta Petit.

itinerari de dansa pel Barri vell 
diumenge 28_12 h_inici davant del Teatre 
Quatre companyies ballaran a diferents places del Barri 
Vell d’Olot : Sònia Gòmez, La Troupe, Las Lolas i Bárbara 
Foulkes, amb el públic conduït per Nico Baixas i les 
seves mans en moviment. Un passeig diferent pel centre 
d’Olot que ens convida a veure la dansa des d’una altra 
perspectiva (al carrer, asseguts a terra, a l’aire lliure, 
amb molta proximitat) i a contemplar l’espai públic 
transformat per la intervenció artística que s’hi esdevé. 
Una activitat especialment pensada per a fer en família i 
gratuïta. 

Sismògraf. El festival que detecta el moviment
26, 27 i 28 d’abril a olot
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cinema_ 

Solo es el principio
Cineclub
divendres 5_22 h_Cines olot 
Els protagonistes d’aquest documental són nens i nenes 
de tres i quatre anys que, durant un curs i amb l’ajuda 
d’una mestra, reflexionen sobre temes importants, 
sovint oblidats en la nostra societat. Els nens parlen amb 
les seves paraules, de manera espontània, i l’únic que és 
important és que pensin per ells mateixos.  Un treball 
que reflexiona sobre la capacitat ètica, social i humana 
que tenim i sobre la importància d’una bona educació 
des de la infància. Idioma: francès. Preu: 5 euros.

La pequeña Venecia
filmoteca
divendres 12_22 h_Cines olot 
Film guanyador del V Premi Lux, que concedeix el 
Parlament Europeu als films que defensen la universalitat 
dels valors europeus i la diversitat de la cultura europea. 
Explica la història d’una dona xinesa que viatja il·legalment 
a Chioggia (coneguda com la petita Venècia) per guanyar-
se la vida i mantenir els seus fills treballant de cambrera 
en un bar.  Allà s’enamora d’un pescador eslau. Un amor 
impossible per raons d’edat i d’acceptació social. 
Idioma: italià. Preu: 4,50 euros.

De óxido y hueso
Cineclub
divendres 19_22 h_Cines olot 
Alí s’ha de fer càrrec del seu fill Sam, un nen de cinc anys 
a qui gairebé no coneix. Com que no té ni casa, ni diners, 
ni amics, se’n va a viure a casa la seva germana a Antibes. 
Allà treballa en una discoteca, on coneix l’Stephanie 
i se n’enamora. Una adaptació de la novel·la de Craig 
Davidson sobre els camins de la felicitat. El film ha rebut, 
entre d’altres, quatre premis César i ha estat nominat a 
múltiples categories als festivals i premis de cinema més 
importants d’Europa. Idioma: francès. Preu: 5 euros.

Planeta prohibido
filmoteca
divendres 26_22 h_Cines olot 
Pel·lícula inspirada en La Tempesta, de Shakespeare, que 
es va convertir en un clàssic de la ciència ficció quan la 
Metro Goldwyn Mayer la va dotar de gran pressupost en 
un moment (la dècada dels cinquanta del segle passat) en 
què no es destinaven grans recursos a aquest gènere. La 
història comença amb una expedició espacial al planeta 
Altair-4 per investigar què va passar amb una missió 
anterior i descobreixen que només hi ha un supervivent. 
Idioma: anglès. Preu: 4,50 euros.

Totes les pel·lícules es 
projecten en voSE
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astrio i Tom hagan 
tanquen la roda 
dijous 4 i 11_22 h_ sala El Torín
El cicle de concerts La Roda acaba aquest mes d’abril. El 
dijous 4 es podrà gaudir d’un concert d’Astrio, una banda 
amb un directe atractiu, poderós i sorprenent. I, el dijous 
11, Tom Hagan & The Sweet Lies oferirà l’últim concert 
d’aquest cicle.

Concert d’Stukat del Bolet 
dissabte 6_23 h_ sala El Torín
Música d’arrel i ball tradicional amb un aire fresc i 
contundent. Des de la seva formació, el 2007, aquest 
conjunt de la Garrotxa ha anat creixent i madurant, fent 
múltiples actuacions a la nostra comarca però també a 
la resta de Catalunya i al País Basc, Bulgària, Bielorrússia 
i Eslovàquia, acompanyant el Marboleny Jove. En aquest 
concert presenten el seu nou treball.

Cor de Teatre, a al primer pis 
dimarts 16_9.30 i 11 h_Teatre principal d’olot
La formació Cor de Teatre de Banyoles, responsables del 
gran èxit Operetta, oferiran aquesta audició dedicada a 
la veu, amb un muntatge que també incorpora elements 
teatrals. Com sempre, mentre els nois i noies ocupen la 
platea del Teatre, les butaques del primer pis es posen 
a disposició de les persones majors de 65 anys.  Venda 
anticipada a teatreprincipal.olot.cat, al Teatre i a Can 
Trincheria.

Mishima
dissabte 13_23 h_ sala El Torín
Concert de luxe a Olot. Mishima, un dels grups més 
destacats del pop català i considerats els pioners de 
l’indie de casa nostra, serà a la capital de la Garrotxa per 
presentar el seu darrer treball, L’amor feliç. Un disc que, 
com és habitual en ells, tracta l’amor i el desamor des de 
diferents perspectives amb 15 cançons que ofereixen un 
treball dinàmic i amb varietat d’estils. 
David Carabén (guitarra i veu), Marc Lloret (teclats), 
Dani Vega (guitarres), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra 
(bateria) ens descobriran tot el que poden oferir en els 
seus directes. 
Venda anticipada a salatorin.olot.cat, al Teatre i a Can 
Trincheria.

preu: 5 euros

preu: 13 euros anticipada, 
15 a taquilla el dia del concert
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l’EMMo interpreta el fons 
musical de Sant Esteve d’olot
dimecres 17_20 h_Teatre principal d’olot
Els alumnes de l’Escola de Música han transcrit alguns 
dels manuscrits de l’arxiu musical de Sant Esteve que 
contenen música de cambra i per a instruments de tecla. 
A través de la seva interpretació ens endinsarem a l’Olot 
musical dels segles XVIII i XIX. El mateix dia, a les 19 h, 
també al Teatre, es presentarà el llibre amb una part de 
l’inventari del fons musical de la Capella de Música de 
Sant Esteve d’Olot. 

Concert dels seixanta
dissabte 20_21.30 h_sala El Torín
Nova edició de la Butifarra Power, la festa hippy que 
organitzen les entitats FANS i MAG. Una jornada de 
música, motor històric i festa per divertir-se i recordar 
l’ambient dels anys seixanta. Cercavila amb cotxes antics, 
sopar i, per acabar, concert de música dels seixanta 
amb Els Corbs Negres i Els Volcànics. Més informació a 
fansolot.blogspot.com.

La festa de l’arxiduc
dissabte 20_20 h_Teatre principal d’olot
Teatre, música i dansa a les corts valencianes del 1707 
sota la direcció de Josep Lluís Guardiola. Un actor, una 
companyia de dansa barroca i l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí intervenen en aquesta obra, en què el jove 
Llibert Folch dirigeix una festa consistent en una audició 
de músiques, danses i àries, així com en la lectura de 
poemes i diferents textos literaris.  Venda anticipada a 
teatreprincipal.olot.cat, al Teatre i a Can Trincheria.

Manuel Malagrida, 
un home avançat al seu temps
El Museu de la Garrotxa exposa fins al 14 d’abril, a la 
Sala Oberta, 46 obres de principis de segle XX que 
constitueixen una de les col·leccions més importants de 
cartells modernistes d’Europa. La mostra es divideix en 
dos àmbits on es poden veure alguns dels cartells que es 
van presentar als concursos que, organitzats per Manuel 
Malagrida els anys 1900 i 1901, tenien l’objectiu de 
promocionar la marca de cigarretes de la seva propietat, 
Cigarrillos París.
Manuel Malagrida, nascut a Olot l’any 1864, va emigrar a 
l’Argentina amb 26 anys, després de treballar a Barcelona 
i París. Deu anys després de la seva arribada, era 
considerat l’empresari més important de la indústria del 
tabac al país llatinoamericà. Malagrida creia en el poder 
de la publicitat per augmentar les vendes i expandir el seu 
negoci, i és per això que hi dedicà molts esforços i diners. 
El concurs organitzat l’any 1900 es convocà a escala 
nacional argentina i tingué un gran ressò en la comunitat 
artística del moment. S’hi van presentar 118 propostes, 
de les quals se’n poden veure 23 a l’exposició de la Sala 
Oberta. Les bases d’aquest primer concurs exigien unes 
mides concretes dels cartells (1.25 x 0.88 m). A part de 
les mides, també s’establien el màxim de colors que es 
podien utilitzar, sis, i, el més important per a un anunci, 
un eslògan, que en aquest cas va ser: “Cigarrillos Paris – 
Tabaco Habano”.

preu: 12 i 10 euros anticipada, 15 i 13 a 
taquilla el dia del concert 

llegeix l’article complet a l’apartat de notícies 
de l’eplafó (www.olotcultura.cat/butlleti)

preu: 3 euros 

_exposicions



Museu dels Sants
“Exvots”
fins al 26 de maig 
Raquel Tomàs fa una reflexió contemporània sobre 
objectes de la tradició popular. L’exposició és el resultat 
d’una aventura personal de l’artista que reprodueix el 
ritual de fer un objecte de cera i dur-lo a una ermita 
a l’espera d’una solució. En aquest procés coneix i 
inventa històries al voltant dels exvots i es pregunta: 
“i si demanéssim les coses que volem a qui realment 
ens les pot donar?”. Però, què volem? I qui ens ho pot 
donar? Raquel Tomàs acaba construint exvots d’objectes 
actuals i els col·loca en capelletes contemporànies (una 
calculadora en un caixer automàtic, per exemple) i creant 
històries sobre aquests exvots ja que, darrere les figures 
de cera, hi ha les persones i les vides. 
Al voltant d’aquesta mostra s’ha organitzat un taller per 
fer en família (més informació a la pàgina 17) i una xerrada 
de l’antropòleg Adrià Pujol i Cruells (més informació a la 
pàgina 19).

Can Trincheria
“jugar amb el circ”
fins al 5 de maig
Petita mostra de joguines creades inspirant-se en les 
representacions de circ que formen part de la col·lecció 
del Museu del Joguet de Figueres. Peces fetes amb 
llauna, cartró, fusta o plàstic que ens permeten entrar 
en l’univers de pallassos, acròbates, trapezistes, músics, 
domadors i feres salvatges que és el circ. Una oportunitat 
per reviure les emocions de quan assistim als espectacles 
circenses.
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arxiu Comarcal de la garrotxa
“Les caricatures d’Andreu Dameson”

Fins al 31 de maig

Museu dels volcans
“Espai Terra”
Fins al 24 de juny



Sala oberta 2
“art solidari. fons d’art de la 
Creu roja a Catalunya”
del 12 d’abril al 24 de juny 
La Creu Roja porta a Olot una part de la seva 
importantíssima col·lecció d’obres d’art, entre les quals 
es troben peces d’artistes tan reconeguts com Joan Miró, 
Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Miquel Barceló, Antoni 
Clavé, Josep Maria Riera i Aragó o Javier Mariscal. Peces 
que expliquen la tasca de la Creu Roja i transmeten els 
valors d’aquesta organització a través de la creativitat i la 
tècnica de cada artista. 
En la col·lecció també es troben treballs d’artistes de 
casa nostra com Quim Domene, Rosa Serra o Xavier 
Carbonell, els quals també s’exposaran a la Sala Oberta 2. 
Aquesta és una mostra itinerant que ja s’ha presentat 
a altres ciutats catalanes. Coincidint amb l’exposició, els 
visitants tindran la possibilitat de col·laborar amb la Creu 
Roja mitjançant l’adquisició d’una de les serigrafies que 
l’organització edita cada any. 

la inauguració serà el divendres 12 d’abril, a les 19 h.  

Biblioteca Marià vayreda
“punts de llibre d’autor”
fins al 28 d’abril 
Mostra formada per 50 punts de llibre que han creat 
els alumnes de l’aula d’il·lustració i còmic de l’Escola 
Municipal d’Expressió d’Olot. Uns punts de llibre d’una 
mida més gran que habitualment per tal de fer-los més 
visibles a l’exposició. La temàtica per fer el disseny i 
les il·lustracions ha estat totalment lliure, de manera 
que el resultat és una mostra ben variada. Amb aquesta 
exposició l’EME participa a l’Olot, temps de paraules.

Sala oberta
“Miquel  plana (1943-2012). 
L’art d’un ofici”
del 26 d’abril al 24 de juny
Un homenatge al desaparegut Miquel Plana amb una 
exposició antològica que repassa la trajectòria d’aquest 
artista olotí que va destacar, sobretot, com a bibliòfil. 
Miquel Plana va crear llibres únics sempre utilitzant les 
tècniques d’impressió manual amb un treball delicat i 
minuciós. 
la inauguració serà el divendres 26, a les 19 h i s’hi 
oferirà una visita guiada.

l’entrada a les 
exposicions i als actes 

d’inauguració és gratuïta
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per a tota 
la família_

xocolatada i conte: 
El lladre de mitjons
divendres 12_17 h_plaça pia almoina
Lluís Riera (textos) i Laia Ruiz (il·lustracions) presenten 
el conte El lladre de mitjons, una història per a nens i 
nenes de totes les edats, que ens descobrirà per què 
ens desapareixen els mitjons i ens queden desaparellats. 
L’acte començarà amb una xocolatada per a tothom i, a 
continuació, els autors explicaran el conte.

l’hora del conte
La primera sessió de l’hora del conte serà el dijous 4 
d’abril, quan Dolors Arqué explicarà el conte Escata de 
drac enlluernat. També hi haurà una sessió en anglès, a 
càrrec de Debi Moss, amb el conte Jack and the beanstalk, 
el dijous 18.  Totes dues sessions seran a les 18 h, a la sala 
infantil de la Biblioteca.

Sant jordi a la sala infantil
La diada de Sant Jordi també se celebra a la sala infantil 
de la Biblioteca. A les 18 h del dia 23 d’abril, es podrà 
veure un espectacle poètic i de titelles sobre Joana 
Raspall, a càrrec de Marduix Teatre. Seguidament, es farà 
el repartiment de premis del Concurs d’Il·lustració de 
Poesia Joana Raspall i es presentarà el Llibre Gegant de 
Sant Jordi.   

Els secrets de Cigarrillos parís 
a través d’un joc
a la Sala oberta 
El Museu de la Garrotxa ha preparat un joc per fer 
en família, aprendre i passar-ho bé, tot descobrint les 
curiositats dels cartells modernistes de la col·lecció 
Cigarrillos París, que es poden veure a la Sala Oberta. 
L’activitat es pot fer de manera autònoma i gratuïtament 
en qualsevol moment dins l’horari d’obertura de la 
sala. Demaneu el quadern al servei d’atenció al visitant. 
Activitat recomanada per a nens i nenes de cinc a dotze 
anys.

Circ a l’antiga estació
El pescador i la seva dona. dilluns 1_12 h
La noia sense mans. dissabte 6_18 h
Dins una elegant carpa blanca amb marquesina de 
fusta ens transportem a un món màgic. Contes clàssics 
explicats a través del teatre, la música, la dansa, els 
malabars i les acrobàcies. Recomanat a partir de set 
anys. 

En Clam, nou protagonista dels 
contes de la faràndula
dissabte 13_18.30 h_plaça d’Esteve ferrer
Tavi Algueró i Josep Reixach presenten És un Clam!, un 
nou volum de la col·lecció “Contes de la Faràndula” 
amb el gegant de la penya dels Almogàvers com a 
protagonista. Després de la presentació es podrà 
comprar el conte. També ballarà el gegant acompanyat 
de la VandeGralles i la VanDalmogàvers i hi haurà tallers 
per a la mainada.

preu: 10 euros, 6 euros per als 
menors de 12 anys.  

16



fes el teu exvot!
Taller familiar 
dissabte 13_12 h_Museu dels Sants
Taller en el qual coneixerem què són els exvots i què 
representen dins la cultura popular, més enllà de la 
religiositat i en el context actual. Visitarem l’exposició 
instal·lada al Museu dels Sants (més informació a la pàgina 
14), construirem un exvot amb plastilina i inventarem 
una història al seu voltant. Una activitat per entretenir-
se i reflexionar. Recomanat per a nens de vuit a onze 
anys.  Activitat gratuïta.

Gotes de colors
Teatre
diumenge 21_12 h_Teatre principal d’olot
La protagonista d’aquesta obra vol rentar-se la cara i 
regar la seva planta i no pot. Li han tallat l’aigua durant 
una setmana i no sap què fer. De cop recorda la història 
de la Nirina, una nena africana que veient que no hi havia 
aigua al seu poblat recorre el món agafant una gota 
d’aigua de cada riu important. L’acompanyem en la seva 
aventura! Un espectacle de la companyia La Visible.

Minuts, de Marcel gros
rialles
diumenge 14_17 h_Teatre principal d’olot
L’entranyable pallasso Marcel Gros es torna a posar 
el nas vermell per explicar diferents històries que 
ens descobreixen petits mons diferents i divertits. Un 
espectacle ple d’imaginació on els objectes més diversos 
i quotidians prenen vida. 
  

preu: 6 euros; 5 euros els socis de rialles 

preu: 8 euros 
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venda anticipada per als 
espectacles de circ i teatre 

a teatreprincipal.olot.cat, al 
Teatre i a Can Trincheria

Més informació a la pàgina 10 

Més informació a la pàgina 14 



altres 
activitats_

18 Mercat modernista
6 i 7 d’abril
Segona edició del Mercat Modernista, que tindrà lloc al 
centre d’Olot amb un seguit d’activitats per a petits i 
grans relacionades amb aquest moviment artístic. El 
Museu de la Garrotxa hi participa organitzant dues 
visites guiades gratuïtes a l’exposició “Cigarrillos 
París”. Seran el dissabte 6 a les 18 h i el diumenge 7 a 
les 12 h. Les places són limitades i es pot reservar lloc 
a museu.garrotxa@olot.cat o al 972 27 11 66. A més, 
tant el dissabte com el diumenge, els Museus d’Olot 
faran jornada de portes obertes. Altres activitats 
previstes són visites guiades a les façanes modernistes 
d’Olot i la possibilitat de visitar l’interior d’alguna casa; 
l’espectacle visual i sonor Les llums del modernisme, a la 
façana de la casa Solà-Morales (dissabte 6, a les 21 i a 
les 23 h); una exposició de cotxes antics, i, a la plaça 
Major, s’hi instal·larà un carrusel antic. Més informació a 
turismeolot.cat i agendaolot.cat.

Frau, paradisos fiscals i amnistia
xerrada de josep anguera
divendres 5_19.30 h_Can Trincheria
El doctor en Economia i professor de la Universitat de 
Girona Josep Anguera oferirà aquesta xerrada en què 
parlarà del frau fiscal al nostre país i a escala internacional, 
i dels paradisos fiscals. Ho farà des de la consideració 
del frau fiscal com una conducta antijurídica que afecta 
els ingressos de l’Estat i perjudica a tots, ja que trenca 
el principi d’equitat del sistema tributari i pot arribar a 
condicionar els serveis públics i les prestacions socials. 
Dins l’àmbit empresarial, pot provocar problemes de 
competència deslleial. Organitza: Idesga

Taller d’escriptura creativa  
dissabte 6_matí i tarda_sala d’actes de l’iMpC
Taller d’escriptura creativa per a dones que anirà 
a càrrec de l’escriptora Núria Esponellà. El preu per 
participar-hi és de 40 euros. Les inscripcions es poden 
fer els dies 3 i 4 d’abril a l’IMPC, de 17 a 18.30 h. 
El mateix dissabte 6, Núria Esponellà presentarà el seu 
llibre Una dona d’aigua, a les 18 h, a Can Trincheria.

“independència i la imatge de 
Catalunya al món” 
xerrada de Salvador garcia-ruiz
dissabte 6_19 h_sala d’actes de l’iMpC
Estelada 2014 ha organitzat una xerrada de Salvador 
Garcia-Ruiz, un dels impulsors del col·lectiu Emma. 
Emma és una xarxa de persones que viuen arreu del 
món i que treballen perquè la imatge de Catalunya en 
l’àmbit mundial sigui fidel a la realitat. El seu objectiu és 
el de ser reconeguts com una font fiable d’informació 
sobre Catalunya, des del punt de vista català. 
Per als propers mesos, la plataforma independentista 
Estelada 2014 oferirà a la ciutat una xerrada d’Antoni 
Abat Ninet (maig), professor d’ESADE, i de Montserrat 
Guibernau (juny), professora de la Universitat de 
Londres.



19xerrada de guillem lópez 
Casasnovas
divendres 12_19 h_orfeó popular olotí
Nova xerrada del cicle Catalunya i els Reptes del Segle 
XXI amb el títol “Catalunya, en els diferents supòsits, 
pot pagar el manteniment de l’estat del benestar?”, de 
la mà de Guillem López Casasnovas. Casasnovas és 
catedràtic en Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
UPF,  vicerector i degà de la facultat d’Econòmiques de 
la mateixa universitat, director del Centre de Recerca 
en Economia i Salut (1996-2005) i, des del març de 
2005, conseller del Banc d’Espanya.  
Organitzen: PEHOC, Cambra de Comerç de Girona, 
Cercle EURAM Garrotxa, Estelada 2014 i Òmnium 
Cultural. Col·laboren: ICCO, Ben Bé d’Olot i Diputació 
de Girona.

Xerrada: “Una finestra 
a la vida quotidiana”  
dissabte 13_19 h_Museu dels Sants
Adrià Pujol i Cruells oferirà aquesta xerrada a Olot en 
relació amb l’exposició “Exvots”. Els exvots en general, 
i concretament els exvots pintats, són una finestra 
al passat. En èpoques en què la fotografia no existia, 
ens permeten fer-nos una idea objectual sobre qui 
vam ser. Eines, edificis, malalties, accidents, feines avui 
desaparegudes... En l’exvot, el diàleg entre la persona i
l’ésser sagrat es fa sense intermediaris.

les matemàtiques i el cervell 
xerrada de Toni guillamon grabulosa
divendres 19_19 h_Casal Marià
En aquesta xerrada, inclosa dins el cicle Els Grans 
Interrogants de la Ciència, Toni Guillamon Grabulosa, 
doctor en Matemàtiques, explicarà com s’usen els 
models matemàtics per entendre el funcionament del 
cervell. Per entendre la xerrada no calen coneixements 
previs ni de matemàtica ni de neurociència.
Organitzen: ICCO i SIGMA. 

recital sobre Espriu 
dimarts 23_18 h_plaça puig del roser
Coincidint amb la diada de Sant Jordi i en relació amb 
la celebració de l’Any Espriu 2013, els alumnes del nivell 
elemental del Centre per a la Normalització Lingüística 
d’Olot llegiran poesies d’Espriu juntament amb socis de 
l’entitat Òmnium Cultural.

Taller i concert de gòspel  
dissabte 20_9.30 h_Espai Social olot fundació 
Catalunya la pedrera
Gòspel Cor Garrotxa organitza un taller de gòspel a 
càrrec del reconegut Moisès Sala. Hi pot participar 
qualsevol persona a qui li agradi cantar i tingui ganes 
de passar-ho bé. Es farà de 9.30 a 14 h, a l’Espai Social 
Olot Fundació Catalunya La Pedrera (plaça Clarà, 6), i 
té un cost de 15 euros. Podeu descarregar el formulari 
d’inscripcions al Facebook de Gospel Cor Garrotxa. 
Per a més informació: gospelcorgarrotxa@gmail.com.

rodolins amb premi 
El Servei de Català d’Olot-la Garrotxa compleix 20 
anys i ho han volgut celebrar elaborant una auca. Els 
alumnes d’il·lustració i còmic de l’Escola Municipal 
d’Expressió n’han fet les vinyetes i ara cal completar-la 
amb rodolins. Des del Servei de Català s’ha organitzat 
un concurs obert a tothom. Es tracta de proposar 
rodolins per acompanyar l’auca i, entre els escollits pel 
jurat, se sortejaran diferents premis. 
Es pot participar de l’1 d’abril al 24 de maig per internet 
a http://blocs.cpnl.cat/auca20anys.



_plafó_

Aquest grup va ser instituït per l’activista cultural Josep 
Maria Canals formalment a mitjan 2005, encara que en 
aquesta data ja feia algun temps que tenia una certa 
activitat, per exemple, en dues versions de La Poesia al 
Carrer.
El grup va ser format per aglutinar els i les rapsodes 
d’Olot i la Garrotxa i donar a conèixer autors literaris, 
dramaturgs i poetes de totes les latituds, així com per 
fer muntatges poètics i lectures dramatitzades. En aquest 
sentit, cal destacar que Rapsòdia, Veus Literàries va ser la 
primera entitat cultural a Olot dedicada a activitats del 
contingut que s’ha descrit. Ben aviat es va integrar al grup 
Joan Mercader, que va ser la clau per poder representar 
muntatges poètics, ja que Mercader n’ha estat l’autor 
de la majoria pel que fa a la part literària, mentre que 
les idees, els guions i la coordinació general han anat a 
càrrec de Josep M. Canals.
Així s’han portat a cap muntatges com La roda del 
temps – Les quatre estacions i algun altre amb contingut 
essencialment poètic, i els de missatges contestataris 
representats en les festes de Nadal: El Nadal dels poetes, 
És Nadal?, Felicitaaats!, En tots els nadals, pecats capitals, 
Nadal per a tothom... títols que, com es pot intuir, no són 

del contingut habitual de les celebracions nadalenques. 
Pel que fa a les lectures dramatitzades, es van iniciar el 
novembre de 2005, i l’última ha estat la del passat 26 de 
març, amb A porta tancada, de Jean-Paul Sartre.
Ja fa cinc anys que Rapsòdia, Veus Literàries celebra les 
seves Lectures del mes-espai obert, sense interrupció, tots 
els últims dimarts de cada mes, on es dóna a conèixer un 
autor seleccionat, en els aspectes més interessants. Així 
s’han estudiat les personalitats de Pablo Neruda,  Antonio 
Machado, Federico García Lorca, Samuel Beckett, Dario 
Fo, Jean-Paul Sartre, Charles Baudelaire o Franz Kafka, i 
d’altres autors més propers com Guerau de Liost, Josep 
M. de Garganta, Josep Congost, Ricard Creus, Joan Barril, 
Lluís Busquets, Joan Mercader, Jordi Pujiula, Salvador 
Espriu, Joan Teixidor, Josep Carner, Miquel Martí i Pol o 
Màrius Sampere. 
Rapsòdia, Veus Literàries, tot i dedicar-se a unes 
activitats per a una audiència de minories, disposa d’unes 
valuoses col·laboracions, tant pel que fa a ponències, 
com a rapsodes i actors i actrius, gent amb inquietuds 
intel·lectuals.
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