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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 7 AL 13 D’OCTUBRE 

 

 
 

 
Màgia i lectura a la Biblioteca Marià Vayreda amb l’espectacle 
Brossabadat, de Màgia Diver.  
 
Atalaya Teatro representa al Teatre Principal d’Olot Así que pasen cinco 
años, una de les obres més trencadores de García Lorca.  
 
Tornen les Jornades Europees de Patrimoni, tot un dia d’activitats per 
acostar el patrimoni a la ciutadania.  
 
   
 
 
TEATRE – MÀGIA  
BROSSABADAT 
MÀGIA DIVER 
Dilluns 7 d’octubre, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda  
Un espectacle sorprenent que barreja màgia i lectura, llibres i fantasia, a 
través de contes i rondalles. L’espectacle gira al voltant de la figura del 
poeta Joan Brossa, un gran aficionat a l’il·lusionisme de qui el 2019 es va 
celebrar el centenari del naixement. Amb Brossabadat ens endinsarem en 
el plaer de la lectura i la imaginació d’una manera dinàmica, sorprenent i 
divertida.  

Activitat gratuïta 

 

 
TEATRE  
ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS 
ATALAYA TEATRO 
Divendres 11 d’octubre, 21 h, Teatre Principal d’Olot  

Una obra força incompresa al seu moment, que ara resulta d’una 
modernitat terrible. Así que pasen cinco años conté temes omnipresents 
de l’obra total de García Lorca, com ara el temps, l’amor i la mort; i temes 
encreuats entre si, com la importància dels somnis, la frustració, el seu 
propi viatge interior i l’esterilitat.  
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Un jove, enamorat de la seva estimada, li explica a un vell que, per causes 
que no són d’explicar, ja no es casarà amb ella... fins que no passin cinc 
anys. El jove és un ésser pur, deslligat del contorn real, mentre que tots els 
altres personatges són símbols d’apetències, de sensacions, de vivències 
subconscients.  
PREU: 22, 18, 12 i 6 euros  
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/asiquepasen111020192100 
 

 
ALTRES 
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 
Dissabte 12 d’octubre, tot el dia, Museus d’Olot 
Les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebren a tot Europa des de 
1991, volen apropar el patrimoni cultural a tota la ciutadania. Olot també 
s’hi suma programant activitats gratuïtes als diferents museus de la ciutat 
al llarg de dissabte 12 d’octubre. Com cada any, es podran visitar 
gratuïtament els Museus d’Olot en el seu horari habitual. A més, des del 
Museu dels Volcans sortirà a les 9 del matí una sortida fotogràfica de 
reconeixement de líquens pels voltants d’Olot, amb Esteve Llop; a les 12 
h, al Museu de la Garrotxa, hi haurà una visita guiada a l’exposició 
“Cruïlles”, de Mohammed Er-Rabehy; al mateix museu, a les 18 h, es 
presentaran les noves reformes de l’exposició permanent i al Museu 
dels Sants, de 19a 22 h, hi haurà un mercat de moda de dissenyadors 
locals, amb una desfilada (19.30 h), música i festa.  
Activitats gratuïtes 
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