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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 8 AL 14 DE FEBRER 

 

 
 
 

Circ contemporani divendres al Teatre amb l’Ateneu 9barris 
 
Dissabte, Pau Vallvé presenta el nou disc a la sala El Torín. 
 
Dimarts, recital de Josep Pedrals i Nico Roig. 

 
   

 

 
LLETRES - LAP 
VI VER 
JOSEP PEDRALS I NICO ROIG 
Dimarts 9 de febrer, 19 h, sala El Torín 
Un recital poètic gamberro, enginyós i brillant. Els versos de Josep Pedrals 
s’entortolliguen amb la música de Nico Roig per oferir un espectacle de 
fórmula senzilla però inoblidable. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
CIRC 
FINS I TOT LA FOSCOR (EVEN THE DARKNESS) 
ATENEU 9BARRIS 
Divendres 12 de febrer, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Un espectacle de circ contemporani i multidisciplinari: corda volant, 
acrobàcia, contorsió, trapezi, dansa i teatre, tot vestit amb un treballat 
univers musical i estètic. Una proposta que ens parla de la història cultural 
i religiosa d’Occident des d’un llenguatge tragicòmic. Un viatge a través 
de diferents èpoques i referents, des dels inicis de la humanitat fins al 
segle XX. 
La creació avança cap a un univers compartit entre els artistes en escena i 
les directores, on es mouen amb facilitat i hi troben ambients i 
personatges. En aquest ambient ja contradictori els actors es nodreixen 
d’anacronismes subtils i transmeten confusions quasi imperceptibles. 
Preu: 12 euros. Menors de 12 anys, 8 euros 
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TALLER DE RETRATS 
A CÀRREC DE LA COMPANYIA LA SAL 
Dissabte 13 de febrer, 11 h, Sala d’actes de l’Hospici 
Aquest taller consisteix en la creació d’un retrat amb collage a partir de 
personatges de contes o llegendes. Entre tots els participants es parlarà 
dels diferents personatges de contes i llegendes que coneguin, quins 
trets físics tenen, quin vestuari i complements porten, què els defineix, etc. 
Amb els aspectes comentats cada infant construirà el seu collage amb 
roba, paper i altres materials reciclats. Tot plegat amb la voluntat que els 
nens i nenes tinguin una experiència creativa positiva i valorin la 
reutilització dels materials que tenim a l’abast. 
Preu: 3 euros. Cal reservar plaça a www.olotcultura.cat o trucant al 972 
26 11 48 . 
 
 
MÚSICA 
PAU VALLVÉ 
LA VIDA ÉS ARA 
Dissabte 13 de febrer, 20 h, Sala El Torín 
Amb més de 20 anys damunt els escenaris i després de llargues gires 
presentant els seus anteriors treballs, Pau Vallvé torna per presentar el seu 
17è disc titulat “La vida és ara”, el 6è signat sota el seu nom. El disc se l’ha 
auto-editat ell mateix i, com ja és tradició en ell, l’ha composat, tocat, 
mesclat i produït ell sol al seu estudi. 
Aquesta vegada però, ha estat en unes circumstàncies una mica especials. 
El nou disc de Pau Vallvé és el disc d’algú que ha arribat finalment a ser 
feliç i de cop se n’adona. D’algú que poc a poc ha aconseguit anar-se 
desprenent de tots els tics que l’encallaven i finalment pot fer un disc 
sense cridar, sense drames i cantant-te a l’orella que la vida és ara, que 
mori l’odi, i que, ens agradi o no, som com troncs baixant pel riu. Que mai 
més vol estar enfadat i que se n’adona que haver arribat aquí deu voler 
dir que s’ha fet gran. És com el típic moment de lucidesa cannàbica, però 
aquest cop la lucidesa ve propiciada per la suma de l’experiència 
acumulada més un confinament solitari i perllongat just en el moment 
adequat. Un disc important. Un canvi d’etapa. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla.  
 
 


