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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 20 AL 26 DE GENER 

 

 
 
 

Pau Riba actua dissabte a la sala El Torín, per celebrar els 50 anys de 
Dioptria. 
 
Jordi Duran dirigeix el primer LAP del 2020: La defensa Alien. 
 
Sanyes, torna al Teatre amb Black Bloc, després d’exhaurir localitats a 
l’octubre. 
 
Inauguració de l’exposició de Xavier de Torres, a la Sala Oberta 2. 
 

   
 

 
LLETRES – CLUB DE LECTURA 
COMENTARI DE L’OBRA LA SONRISA ETRUSCA 
DE JOSÉ LUÍS SAMPEDRO 
Dimarts 21 de gener, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Activitat gratuïta. 
 

 
TEATRE – AL PRIMER PIS 
MIRALL TRENCAT 
CIA MEA CULPA 
Dimecres 22 de gener, 12.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Aquesta obra, inspirada en la novel·la de Mercè Rodoreda, explica la 
tràgica història d’una família barcelonina de principis del segle XX. La 
mort, la nostàlgia i els secrets conviuen amb cada un dels personatges 
que hi apareixen. 
L’espectacle està dirigit a persones més grans de 65 anys i, en finalitzar, hi 
haurà un col·loqui per parlar sobre la representació, l’autora i els fets 
històrics i socials que es narren a Mirall trencat. 
Activitat gratuïta. 
 

 
TEATRE – LAP 
LA DEFENSA ALIEN 
CIA DIMITRI IALTA 
Dijous 23 de gener, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
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La defensa alien és un tríptic de Jordi Duran i Roldós sobre totes les 
preguntes i els dubtes que pot generar un concepte com la cultura. Una 
performance en què l’autor busca una certa distància d’un entorn que 
coneix prou bé com a creador, docent i gestor. Cada peça compta amb 
l’acompanyament creatiu d’una persona vinculada al món de les arts 
escèniques (Carla Rovira, Judit Vidiella i Marga Socias), que aporten 
visions noves i personals sobre la mateixa recerca.  
Preu: 10 euros. 
Venda d’entrades: 
https://olotcultura.koobin.cat/endefensaalien230120202100  
 

 
EXPOSICIONS  
XAVIER DE TORRES 
CREAR ÉS RESPIRAR 
Del 25 de gener al 13 d’abril, Sala Oberta 2 
Inauguració: dissabte 25 de gener, a les 12 h,  
Aquesta exposició de Xavier de Torres (Barcelona, 1956) recull pintures a 
l’oli de diverses col·leccions realitzades al seu estudi-taller del Parc Natural 
del Cabo de Gata, on ha treballat des del 1981. Les pintures mantenen una 
unió intrínseca amb una extensa obra en escultura, majoritàriament en 
pedra basàltica de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on resideix des del 
2000. 
Entrada gratuïta. 
 

 
MÚSICA  
PAU RIBA 
DIOPTRIA50 
Dissabte 25 de gener, 20 h, Sala El Torín 
Pau Riba va revolucionar l’escena musical de finals dels anys seixanta i 
principis dels setanta, ja que Dioptria es va considerar com un disc 
avançat al seu temps i com una de les aportacions més mítiques a la 
música catalana contemporània. Ara, per commemorar el mig segle 
d’història d’aquell repertori, Riba ha decidit tornar a muntar-lo, 
acompanyant-se d’un grup de base format pels seus músics del moment, 
la banda De Mortimers. Dioptria50 es planteja com un concert ple de 
sorpreses, moments emotius i nous acostaments a un disc ja llegendari. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Per als 
estudiants de música, 3 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/dioptria250120202000 
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TEATRE 
BLACK BLOC 
SANYES, LA MÀGIA REIVINDICATIVA 
Diumenge 26 de gener, 18 h, Teatre Principal d’Olot 
Amb aquest espectacle el jove il·lusionista vol posar el focus sobre els 
problemes més greus de la nostra societat, com l’opressió i les 
desigualtats, i abordar-los des de la il·lusió. A Black Bloc, Sanyes utilitza la 
seva màgia innovadora i transgressora com una eina de denúncia i 
qüestionament, i anima el públic a convertir-se en blocs negres que 
protestin plegats per canviar-ho tot. 
Ho organitza: Sanyesmag. 
Preu: 12, 10 i 8 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/blackbloc260120201800 
 

https://olotcultura.koobin.cat/blackbloc260120201800

