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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 15 AL 21 DE FEBRER 

 

 
 
 

Dijous, Andreu Carandell interpreta un monòleg sobre el feixisme a la 
sala El Torín 

 
   

 

 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
PETITA & GRAN 
A CÀRREC DE CRISTINA NOGUER 
Dimarts 16 de febrer, 17.30 h, sala d’actes de l’Hospici 
Què tenen a veure Frida Kahlo, Coco Chanel, Amelia Earhart o Agatha 
Christie? Doncs que les quatre van ser unes dones extraordinàries i que 
van destacar dins del seu entorn professional. Dones úniques, lluitadores, 
revolucionàries, valentes, enginyoses i que han inspirat i segueixen 
inspirant molta gent. 
En aquesta activitat s’explicarà la vida d’aquestes dones d’una manera 
divertida i poètica, amb disfresses, música i art, i els petits espectadors 
tindran molt a dir-hi. A través d’aquests contes coneixerem els oficis d’una 
pilot d’aviació, d’una modista, d’una pintora i d’una escriptora. En acabar 
l’espectacle es farà un petit taller sobre Coco Chanel i dissenyarem una 
peça de roba amb petits retalls de teles. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
LLETRES - TEATRE 
UN FILL DEL NOSTRE TEMPS 
D’ÖDON VON HORVÁTH 
Dijous 18 de febrer, 19 h, sala El Torín 
Un monòleg que explica com el feixisme arrela en les persones. Andreu 
Carandell interpreta un monòleg basat en l’obra literària Un fill del nostre 
temps, d’Ödön von Horváth, que narra la història d’un jove que, en època 
de forta crisi, troba sentit a la seva vida allistant-se a l’exèrcit i convertint-
se en cultiu propici per a l’aparició del nazisme. 
És un text de denúncia al bel·licisme que també mostra l’estupidesa amb 
què podem actuar els éssers humans. 
Una proposta en la qual, malgrat les diferències històriques, reconeixem 
contextos d’avui en dia en l’augment de les ideologies ultres, que 
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s’aprofiten de la crisi i la desesperança per manipular les persones amb 
eslògans populistes. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
 


