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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 14 AL 20 DE SETEMBRE 

 
 
 

 
Primer cap de setmana del Sismògraf transformat, amb l’estrena de 
Sempreviva, de Mar Gómez, dissabte i el Sismoday al Parc, diumenge.  
 
Concert de N3rdistan dissabte a la Sala El Torín.  
 
Dissabte, primer espectacle del cicle Zona B: Cultura als barris, amb Mrs 
Brownie. 
 
 
 

 
XERRADES – COSSOS I MENTS, LA DIGNITAT DE LA DIFERÈNCIA 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘COSSOS I MENTS, LA DIGNITAT DE LA DIFERÈNCIA’ 
A CÀRREC D’ASSUN PIÉ 
Dijous 17 de setembre, 19 h, sala El Torín 
Activitat gratuïta 
 
 
DANSA – SISMÒGRAF 
UN ENTORN, UN MITJÀ, UN MÓN 
MARIA DE MARIAS I ANDREW COLQUHOUN 
Dissabte 19 de setembre, 17.30 h, volcà d’Aiguanegra i Museu de la Garrotxa 
Des del volcà Aiguanegra 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». 
L’acció es pot seguir en directe a través d’Internet i a la pantalla instal·lada a la 
Sala d’actes del Museu de la Garrotxa. A més, es pot participar de l’excursió. 
Transmissió: www.twitter.com/sismografolot i www.twitter.com/livemedia 
Visionat: Sala d’actes del Museu de la Garrotxa 
Activitat gratuïta. Per assistir presencialment al Volcà d’Aiguanegra cal fer 
reserva de l’«excursió» a info@sismograf.cat 
 
 
TEATRE – ZONA B: CULTURA ALS BARRIS 
MRS. BROWNIE 
TEATRE NU 
Dissabte 19 de setembre, 19 h, pàrquing de l’Institut La Garrotxa 
Mrs. Borwnie ens presenta la història d’una diva de la música negra americana 
que es troba al final de la seva vida. Acompanyada del seu únic amic, un 
entranyable pianista, i d’una jove cuidadora, Mrs. Brownie viurà els seus darrers 
dies entre el record i la nostàlgia que li encomanen les cançons que la van 
portar a l’èxit més esclatant.  
Entrada gratuïta. Aforament limitat.  
 
 
DANSA – SISMÒGRAF 2020 
SEMPREVIVA 
MAR GÓMEZ 
Dissabte 19 de setembre, 18.30 h, Teatre Principal d’Olot 
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Estrena del primer solo de dansa teatre de la directora i coreògrafa Mar Gómez. 
Aquest és un espectacle interdisciplinari amb música en directe que es mou 
entre el realisme i la paròdia. 
La sempreviva és una planta perenne molt resistent a les condicions més 
dificultoses de creixement. Una supervivent. Com la protagonista del nou 
espectacle de la Cia. Mar Gómez: un personatge que planteja, en clau d’humor, 
la rocambolesca història d’una dona atrapada en els valors sexistes de la nostra 
societat actual. 
Preu: 12, 10, 8 i 6 euros 
 
 
MÚSICA 
N3RDISTAN 
Dissabte 19 de setembre, 20 h, sala El Torín 
N3rdistan presenta un viatge per la poesia àrab a cavall entre el ritme de 
músiques urbanes com el trihop i la música tradicional. 
És un homenatge a figures clàssiques de les lletres com Nizar Qabbani, Nazek El 
Malaeka o Khalil Gibran, que han estat adaptades als temps presents i que ens 
endinsen en aquest país imaginari, anomenat N3rdistan, on es reivindica el paper 
de la dona, es parla de la política que mou el món, es rebutja l’ocupació, es 
predica la llibertat i es denuncia la injustícia.  
Preu: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla. 
 
 
DANSA – SISMÒGRAF 2020 
SISMODAY AL PARC 
Diumenge 20 de setembre, 12 h i 16.30 h, Parc Nou 
El Sismògraf 2020, que s’havia de dur a terme a l’abril, s’ha transformat en una 
festa al Parc Nou per gaudir de la dansa, la natura i la companyia. Al llarg de tot 
el diumenge hi actuaran diverses companyies: Miquel Barcelona, Osa + Mujica, 
Lali Ayguadé i Lisard Tranis, Moveo, Wonderground, Arnau Pérez, Antes Collado i 
Daniel Doña.  
Accés gratuït. Cal descarregar-se una entrada al web d’Olot Cultura. 
 
 
	  


