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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DE L’1 AL 7 DE FEBRER 

 

 
 
 

Juana Dolores estarà a Olot per partida doble aquesta setmana. Dimarts, 
presenta el seu poemari ‘bijuteria’ i dijous representa l’espectacle 
‘massa diva per a un moviment assembleari’. 
 
Divendres, Els grans interrogants de la ciència parlen de la pol·linització. 
 
Dissabte, concert de Cocanha a la sala El Torín. 

 
   

 

 
LLETRES 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘BIJUTERIA’ 
DE JUANA DOLORES 
Dimarts 2 de febrer, 19 h, La Carbonera 
Amb el seu primer poemari, Bijuteria, Juana Dolores va guanyar el Premi 
Amadeu Oller. Un text visceral, intens, fresc i agitat. Vint-i-vuit poemes en 
els quals Juana Dolores escriu amb contundència sobre assumptes com la 
classe, el sexe o la identitat. “A Bijuteria supero el pànic de morir perquè 
l’enamorament és més poderós que el destí de classe, de gènere, de 
sexe, de morir-se.” 
Albert Grabulosa presentarà el llibre i moderarà la conversa amb Juana 
Dolores. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
TEATRE - LAP 
MASSA DIVA PER A UN MOVIMENT ASSEMBLEARI 
JUANA DOLORES 
Dijous 4 de febrer, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Un solo performatiu que a partir de la descontextualització de la 
ideologia, la simbologia i la terminologia marxistesleninistes, exhibeix el 
dolor de l’individu enfront la comunitat com un desig de ser sexualitzat 
socialment i culturalment, com una confessió, com una declaració d’amor. 
ENTRADES EXHAURIDES 
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XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
ENS SERVEIX DE RES UN GRA DE POL·LEN QUE NO ACONSEGUEIX LA 
FUNCIÓ REPRODUCTORA? 
A CÀRREC DE JORDINA BELMONTE SOLER 
Divendres 5 de febrer, 19 h, Casal Marià 
El pol·len és el vehicle dels gàmetes masculins de les plantes amb flor. Les 
plantes inverteixen molta energia a fer-ne quantitats que assegurin la seva 
reproducció. Però molts grans de pol·len no podran tirar endavant la 
funció biològica que tenen assignada; aleshores, la planta haurà fet feina 
en va? 
Aplicant tècniques palinològiques podem identificar el tàxon al qual 
correspon un pol·len i podem interpretar paisatges passats (pol·len 
sedimentat) i paisatges actuals (pol·len a l’aire); caracteritzar i donar 
segells de qualitat a productes elaborats per les abelles; contribuir a la 
millora de la salut pública (al·lèrgies respiratòries); establir estratègies de 
cultiu de plantes i de gestió de la flora urbana; estudiar el canvi climàtic, 
etc. 
Jordina Belmonte Soler és doctora en Ciències Biològiques. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
MÚSICA 
COCANHA 
GARROTXINÀRIUS 
Dissabte 6 de febrer, 20 h, Sala El Torín 
Aquest dues occità oferirà un concert de música d’arrel. Veus que es 
projecten al ritme de la pulsació de panderetes, tambors de cordes i la 
percussió corporal de peus i mans. 
Porten el repertori tradicional en llengua occitana al seu terreny de joc per 
explorar amb sonoritats úniques, amb un missatge que vol qüestionar la 
misogínia i la relació amb la norma social. 
Raül Refree ha produït aquest 2020 el nou treball de Cocanha i ha sabut 
capturar la finor i la intensitat de la seva música. 
Aquest concert s’ha programat el dia que s’hauria de celebrar el 
Garrotxinàrius. Un concert que tant és apte per ballar com per escoltar. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla.  
 
 


