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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 19 AL 25 D’OCTUBRE 

 

 
 
 

Dues propostes del Sismògraf: Trama, de Roser López Espinosa, divendres 
al Teatre Principal i dos petits espectacles dissabte al matí a la Biblioteca.  
 
Dani Pérez i Bill McHerny Quartet actuen al primer concert de la 
temporada de Jazz Olot. 
 
Espectacle per a tota la família diumenge al Teatre amb The Pinker Tones. 
 
Dissabte, visita guiada a l’exposició de Cigarrillos París a la Sala Oberta. 

 
   

 

 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
NEW NIU...PIU PIU 
A CÀRREC DE LOLA ARQUÉ 
Dilluns 19 d’octubre, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Accés gratuït. Cal descarregar-se l’entrada al web d’Olot Cultura. 
 
 
DANSA – SISMÒGRAF 2020 
TRAMA 
ROSER LÓPEZ ESPINOSA 
Divendres 23 d’octubre, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
Sembla que tots els sistemes complexos evolucionen a partir de regles 
senzilles. Amb aquest pensament despleguem pautes de joc i provem 
d’existir plegats. Entrellacem cossos i relacions. Ens donem les mans, ens 
sostenim i ens nuem per tal de traçar una partitura física 
d’interdependències i de confiança mútua, d’acords i de dissensos, 
d’equilibris compartits, d’afinacions, de desordres i, tal vegada, de nusos 
gordians. De cossos que es repleguen en ells mateixos i de cossos que es 
despleguen en moviments col·lectius. Trama és una proposta sobre el 
grup, les seves arestes i les seves derives. 
Preu: 12, 10, 8 i 6 euros. 
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MÚSICA – JAZZ OLOT 
DANI PÉREZ I BILL MCHENRY QUARTET 
Divendres 23 d’octubre, 21 h, sala El Torín 
Dani Pérez i Bill McHenry presenten aquest quartet de luxe per primera 
vegada a Catalunya. El grup revisita estàndards de jazz amb una gran 
delicadesa, però amb un fort ritme, basant-se en els consagrats Manel 
Fortià i Gonzalo Del Val.  
Realment la sinergia musical que s’esdevé a l’escenari entre Pérez i 
McHenry crea una màgia inusual que es transmet a l’audiència: és el 
balanç perfecte entre tradició i avantguarda.  
El quartet està format per Bill McHenry, al saxo tenor; Dani Pérez, a la 
guitarra; Manel Fortià, al contrabaix, i Gonzalo Del Val, a la bateria. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. 
 
 
EXPOSICIONS 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “CIGARRILLOS PARÍS I LA PUBLICITAT 
MODERNA” 
A CÀRREC DE RICARD MAS 
Dissabte 24 d’octubre, 12 h, Sala Oberta. 
Ricard Mas, comissari de l’exposició “Cigarrillos París i la publicitat 
moderna”, explicarà la mostra que es pot visitar a la Sala Oberta del 
Museu de la Garrotxa.  
Amb la col·lecció de cartells modernistes de la marca de tabac Cigarrillos 
París, juntament amb fotografies, impresos i productes de disseny, 
podrem veure com la publicitat, des dels seus inicis, ha jugat amb la figura 
de la dona i dels nens, amb la diferència de classes socials o amb 
conceptes com el progrés o el mite de París com a ciutat de la llum.  
L’exposició té com a punt de partida la figura de l’emprenedor Manuel 
Malagrida i Fontanet (1864-1946), un dels personatges olotins més 
destacats de principis del segle XX, un dels més grans empresaris del 
tabac a l’Argentina, i mecenes i promotor d’importants iniciatives a la 
nostra ciutat com és el barri de l’Eixample Malagrida.  
Aquesta és una bona oportunitat per gaudir del virtuosisme de grans 
artistes modernistes del tombant de segle i dels inicis de la publicitat 
moderna. 
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça a museu.garrotxa@olot.cat o al 972 
27 11 66. 
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DANSA – SISMÒGRAF 2020 
SISMOWEEKEND A LA BIBLIOTECA 
OLOR DE MENTA I LO.LI.TA 
Dissabte 24 d’octubre, 11.30 i 12.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Aquesta és una doble proposta de dansa inspirada en obres literàries i 
que formen part del cicle de coreografies “Balla’m un llibre”, impulsat per 
l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.  
A les 11.30 h, es podrà veure Olor de menta, que és una peça de dansa 
creada per Emma Riba i Laura Alcalà, de La Súbita, que dibuixa i envaeix 
un espai imaginat a partir de dos cossos que es posen al servei d’un 
collage de poemes escènics de Joan Brossa.  
A les 12.30 h tindrà lloc la representació de Lo.Li.Ta. Lolita s’escriu amb tres 
síl·labes doloroses. Lolita, diminutiu de Dolores, es pronuncia amb 
dolorosa sensualitat i es tanca enèrgicament i oclusivament. Un fonema és 
una imatge mental d’un so, i els fonemes, com els sons, estan mancats de 
significat. Lo.Li.Ta és una sonoritat amb capacitat d’imatge, innocència, 
objectualitat i degradació. Una proposta de dansa de la companyia La 
Taimada. 
ENTRADES EXHAURIDES 
 
 
MÚSICA – COSSOS I MENTS. LA DIGNITAT DE LA DIFERÈNCIA 
THE PINKER TONES 
ROLF & FLOR A LONDRES 
Diumenge 25 d’octubre, 17 h, Teatre Principal d’Olot 
The Pinker Tones és un grup català reconegut internacionalment pels seus 
treballs de música electrònica i pels espectacles dirigits al públic infantil i 
familiar. En aquest espectacle ens presentaran el llibre-disc Rolf & Flor a 
Londres, que ha comptat amb la participació de Sílvia Pérez Cruz, Pere 
Jou (Quart Primera) i Virginia Labuat.  
Els protagonistes es retroben a la ciutat de Londres, on els ha convidat 
l’Erik, un dels amics que van fer al campament del cercle polar. Junts 
coneixeran en Jimmy, el conductor d’un autobús jamaicà, veuran els trucs 
de màgia del pare de l’Erik convertit en “El Gran Fastman” i visitaran el 
British Museum. Sens dubte el que més els marcarà serà conèixer l’Àlex, 
un nen amb síndrome de Down, i la Muna, una nena refugiada de la 
Guerra de Síria.  
Ho organitza: Rialles Olot i Institut de Cultura d’Olot 
Preu: 7 euros. 
 


