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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 10 AL 16 DE FEBRER 

 

 
 
 

La Rambla de les Floristes, una producció del TCN, arriba divendres a 
Olot. 
 
Joan Josep Mayans presenta dissabte el seu disc a la sala El Torín.  
 
Dijous, Eduard Escoffet protagonitza el primer LAP de la Biblioteca. 
 
Escoles i col·lectius de dansa de la Garrotxa ballen diumenge per una 
bona causa al Dansem Garrotxa. 

 
   

 

 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
ROBOT XIRIGOT, QUAN REBOTA FA UN BOT 
AMB LOLA ARQUÉ 
Dimarts 11 de febrer, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Activitat gratuïta 
 
 
LLETRES - LAP 
NON MUTTUM 
D’EDUARD ESCOFET 
Dijous 13 de febrer, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Non muttum planteja un recorregut per la poesia sonora d’Eduard 
Escoffet en format escènic, en què la il·luminació, el moviment del cos i la 
veu prenen protagonisme. L’espectacle reprèn bona part de l’obra 
poètica sonora que Escoffet fa temps que presenta en diversos escenaris 
internacionals per donar-hi una nova dimensió, a mig camí entre el teatre i 
la música, i superar les fronteres lingüístiques 
Activitat gratuïta. 
 
 
TEATRE  
LA RAMBLA DE LES FLORISTES 
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 
Divendres 14 de febrer, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
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Un clàssic del teatre català en què ressonen les commocions polítiques 
de dos moments estructurals de la nostra història recent. Per una banda, 
l’estrena va ser el març del 1935, mesos després que Lluís Companys 
proclamés l’Estat Català. Per altra banda, l’obra està ambientada poc 
abans de la Revolució de La Gloriosa del 1868, amb què es posaria fi a les 
tres dècades del regnat d’Isabel II. Mentrestant, la parada de flors que 
l’Antònia té a la Rambla ofereix perfums i colors a tothom que s’hi vol 
acostar, mentre resta fidel al passeig que l’ha vist créixer. I avui, vuit 
dècades després que Josep Maria de Sagarra escrivís la seva oda al carrer 
més emblemàtic de Barcelona, aquest continua vertebrant les 
confluències de la nostra realitat. 
Preu: 25, 20, 15 i 7 euros. 
ENTRADES EXHAURIDES 
 
 
ALTRES 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “REALISME(S) A CATALUNYA (1917-1936)” 
A CÀRREC DE MARIONA SEGURANYES 
Dissabte 15 de febrer, 12 h, Sala Oberta del Museu de la Garrotxa 
Activitat gratuïta. 
 
 
MÚSICA  
JOAN JOSEP MAYANS 
ANTIC D’AMOR 
Dissabte 15 de febrer, 20 h, Sala El Torín 
Joan Josep Mayans presenta el seu nou disc, Antic d’amor. El treball és el 
resultat d’una llarga i intensa aproximació a l’obra poètica de Joan 
Teixidor (Olot, 1913 - Barcelona, 1992), un autor del qual Mayans va 
començar a interpretar alguns poemes fa vint-i-dos anys. L’àlbum conté 
deu poemes musicats, procedents de tres llibres de Teixidor: El príncep 
(1954), Una veu et crida (1969) i Fluvià (1989). 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. Estudiants de música, 3 
euros. 
Venda d’entrades: 
https://olotcultura.koobin.cat/anticdamormayans150220202000 
 
 
DANSA 
DANSEM GARROTXA 
Diumenge 16 de febrer, 17 h, Sala El Torín 

https://olotcultura.koobin.cat/anticdamormayans150220202000
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Un any més, torna el Dansem Garrotxa, la cita anual de totes les escoles i 
els col·lectius que fan dansa a Olot i a la comarca i que, ballant, expressen 
la seva solidaritat amb una de les entitats que més treballa pel benestar 
de totes les persones, realitzant projectes d’acollida i acompanyament a 
les persones nouvingudes, de salut emocional, de distribució d’aliments, 
d’acompanyament a la gent gran, d’orientació sociolaboral i d’economia 
solidària. 
Ho organitza: Càritas Garrotxa 
Preu: 12 i 10 euros. 
Venda d’entrades: 
https://olotcultura.koobin.cat/dansemgarrotxa160220201700 
 

https://olotcultura.koobin.cat/dansemgarrotxa160220201700

