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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 21 AL 27 D’OCTUBRE 

 

 
 

 
T de Teatre i Dagoll Dagom actuen divendres al Teatre Principal, amb La 
Tendresa.  
 
Primer concert de Jazz Olot de la temporada, divendres a la sala El Torín, 
amb un trio de primer nivell internacional.  
 
Joan Josep Mayans presenta el seu nou disc dissabte a Can Barberí. 
 
Els grans interrogants de la ciència comencen una nova edició parlant 
del cervell.  
 
Èlia Teis balla dissabte a l’exposició de Xevi Moliner a la Sala Oberta 2. 

   
 
 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
MIL BARRETS 
AMB DOLORS ARQUÉ 
Dilluns 21 d’octubre, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Activitat gratuïta. 
 
 
XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
COM ES VEU EL CERVELL HUMÀ AMB EL MICROSCOPI? 
A CÀRREC DE MARTÍ COLOM CADENA 
Divendres 25 d’octubre, 19 h, Casal Marià 
Com es veu el cervell humà a través del microscopi? Com s’hi revelen les 
malalties degeneratives? Els descobriments de personatges com Santiago 
Ramon i Cajal o Alois Alzheimer són la base del que avui en dia veiem 
quan estudiem el cervell humà en patologies com la malaltia d’Alzheimer 
o la malaltia de Parkinson. 
Martí Colom Cadena, doctor en Biologia, explicarà què podem veure 
quan mirem el cervell humà de prop i quines implicacions té això en el 
context de les malalties neurodegeneratives. 
Activitat gratuïta. 
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TEATRE 
LA TENDRESA 
DAGOLL DAGOM I T DE TEATRE 
Divendres 25 d’octubre, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
Un teatre d’embolics de rerefons històric en què homes i dones 
s’enfronten i s’estimen a parts iguals. 
La tendresa ens narra la història d’una reina una mica maga i les seves 
dues filles, que, fartes de les imposicions masculines, acaben a una illa 
deserta, amb l’esperança de no tornar a veure cap home mai més. 
Curiosament, en aquella illa ja residien tres homes que també havien 
defugit el gènere femení. A partir del seu encontre, aventures, confusions, 
humor i enamoraments marquen la trama d’aquesta comèdia. 
Entrades exhaurides. 
 

 
MÚSICA – JAZZ OLOT 
YUHAN SU, ZBIEGNIEW CHOJNACKI I RAMON PRATS 
TRIO 
Divendres 25 d’octubre, 23 h, sala El Torín 
El cicle Jazz Olot torna amb força amb una experiència artística mai vista 
fruit de la residència conjunta de tres músics a l’Espai Marfà de Girona. 
Aquests tres artistes d’avantguarda oferiran un concert de música lliure, 
valenta i creativa, sense fronteres ni etiquetes. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. Entrada gratuïta fins a 
completar l’aforament presentant l’entrada de l’obra de teatre La 
tendresa. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/jazztrio251020192300 
 

 
DANSA 
TOPOGRAFIA DEL MOVIMENT 
AMB ÈLIA TEIS 
Divendres 26 d’octubre, 18 h, Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa 
Solo de dansa contemporània, basat en la descoberta del relleu del cos, 
les capes i el silenci del moviment. Èlia Teis ballarà acompanyada de 
música en directe, en un espectacle que juga amb el cos topografiat.  
Una creació expressa per a l'exposició "Xevi Moliner. Del sèire a la 
isohipsa". 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia al 972 27 11 66. 
 

https://olotcultura.koobin.cat/jazztrio251020192300
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MÚSICA  
ANTIC D’AMOR 
JOAN JOSEP MAYANS 
Dissabte 26 d’octubre, 18.30 h, Can Barberí 
Antic d’amor era un disc necessari després de més de vint anys 
interpretant poemes de Joan Teixidor, el poeta olotí autor d’alguns dels 
versos contemporanis més reconeguts sobre la ciutat. El disc conté deu 
poemes musicats, procedents de tres llibres de Teixidor: El Príncep (1954), 
Una veu et crida (1969) i Fluvià (1989). 
Com en les darreres ocasions, Joan Josep Mayans (veu, piano, guitarra i 
viola de roda) actuarà acompanyat per Eva Curtó (violoncel) i Adrià Garcia 
(violí).   
Preu: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla.  
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/anticamor261020191830 

 

https://olotcultura.koobin.cat/anticamor261020191830

