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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 21 AL 27 DE SETEMBRE 

 

 
 
 

Dijous, primer LAP de la temporada amb ¡Ay!¡Ya!, de Macarena Recuerda 
Sheperd. 
 
Segon espectacle del cicle Zona B: Cultura als Barris, aquest cop a Sant 
Pere Màrtir.  
 
Diumenge, espectacle per a tota la famíia al Teatre Principal d’Olot amb 
Laika. 

 
   

 

 
DANSA – LAP / SISMÒGRAF 2020 
¡AY! ¡YA! 
MACARENA RECUERDA SHEPERD 
Dijous 24 de setembre, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
¡Ay! ¡Ya! és una peça de dansa performativa composta per poemes 
visuals i pensada per a tots els públics. Una il·lusió que ens fa percebre 
diferents formes suggerides per la imaginació o per l’engany visual. Un 
efecte que posa de manifest que els nostres ulls no són càmeres que 
enregistren tot allò que passa, sinó que el cervell interpreta i reelabora la 
informació proporcionada pels sentits. Cossos amb diverses extremitats, 
incomplets, transformables i modelables. Un univers on tots ells són 
possibles. 
Preu: 10 euros 
 
 
XERRADES 
ARTISTES & PUBLICISTES: DE RAMON CASAS A JEFF KOONS 
AMB DAVID CIRICI, MONTSE FRISACH I RICARD MAS 
Divendres 25 de setembre, 18 h, Museu de la Garrotxa 
David Cirici és escriptor i director d’agència de publicitat, Montse Frisach 
és periodista i crítica d’art i Ricard Mas és historiador de l’art i el comissari 
de l’exposició. 
Activitat complementària a l’exposició “Cigarrillos Paris i la publicitat 
moderna”. 
Activitat organitzada pels Museus d’Olot amb la col·laboració de la 
residència FaberLlull. 
Activitat gratuïta. 
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DANSA – SISMÒGRAF 2020 
UN ENTORN, UN MITJÀ, UN MÓN… (ACTE 2) 
MARIA DE MARIAS I ANDREW COLQUHOUN 
Dissabte 26 de setembre, 17.30 h, Sant Miquel del Mont 
Des de Sant Miquel del Mont, els artistes Maria de Marias i Andrew 
Colquhoun faran una sèrie de lectures i actuacions de vídeo livestream a 
partir d’assaigs i escrits que en el seu conjunt descriuen una humanitat 
i una certa contemporaneïtat definida com un «ambient electrònic». 
A més de poder seguir l’acció en directe a través del twitter del Sismògraf 
i a la pantalla instal·lada a la Sala d’actes del Museu de la Garrotxa, també 
es pot participar de l’excursió. Els interessats en participar de l’excursió 
s’han d’inscriure a info@sismografolot.cat. 
Activitat gratuïta. 
 
 
TEATRE – ZONA B: CULTURA ALS BARRIS 
FULL HOUSE 
CIA. ELECTRICO 28 
Dissabte 26 de setembre, 18 h, plaça de Sant Pere Màrtir 
Teatre físic i música en viu. L’espectacle explica la història dels veïns Koala, 
Dog i Horse. Koala està enamorada del món. Dog és un solitari apassionat 
de la música clàssica. L’energètica House té sempre quatre plats coent-se 
simultàniament als fogons. Estan tan ocupats amb ells mateixos i amb el 
seu dia a dia que no s’adonen de l’existència dels altres. Un dia, Tiger 
arriba a la comunitat i convida la resta d’inquilins a una festa. 
Aquest espectacle forma part del projecte Zona B. Cultura als barris, fruit 
dels pressupostos participatius realitzats entre els veïns de la zona oest 
d’Olot. 
Activitat gratuïta. 
 
 
XERRADES 
“AIXÒ NO ÉS UNA PIPA”. TIPOGRAFIA I ART CONTEMPORANI 
AMB ENRIC JARDÍ, DOMÈNEC MOLI, JESÚS GALDÓN I RICARD MAS 
Dissabte 26 de setembre, 18 h, Museu de la Garrotxa 
Enric Jardí és dissenyador gràfic, Domènec Moli és escriptor, impressor i 
crític d’art, Jesús Galdón és artista i Ricard Mas és historiador de l’art i 
comissari de l’exposició. 
Activitat complementària a l’exposició “Cigarrillos Paris i la publicitat 
moderna”. 
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Activitat organitzada pels Museus d’Olot amb la col·laboració de la 
residència FaberLlull. 
Activitat gratuïta. 
 
 
TEATRE 
LAIKA 
XIRRIQUITEULA TEATRE 
Diumenge 27 de setembre, 17 h, Teatre Principal d’Olot 
Moscou, 1957. En plena guerra freda i amb la cursa espacial en marxa, la 
gosseta Laika sobreviu pels carrers d’aquesta ciutat glaçada. Poc s’imagina 
que el seu destí la portarà a l’espai, dintre de l’Sputnik 2, i que passarà a la 
història de la humanitat com el primer ésser viu que ha orbitat al voltant 
de la Terra. 
Xirriquiteula Teatre utilitza, en aquest espectacle, tècniques tan diverses 
com les retroprojeccions, els collages, els titelles, els autòmates i els 
gestos, i construeix un espectacle emotiu que de ben segur no ens 
deixarà indiferents. 
Ho organitzen: Rialles Olot, Institut de Cultura d’Olot i premi BBWA de 
teatre. 
Preu: 12 euros. 
 


