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

 

 
 
 

Divendres, la companyia Pàrquing Shakespeare representa La Tempesta 
a Olot. 
 
Dissabte, dues activitats al Museu de la Garrotxa: visita guiada a multim i 
lectura de cartes de la família Jaume. 
 
Divendres, Els grans interrogants de la ciència es pregunten què 
respirem quan som al bosc. 
 
Diumenge, concert de la Giorquestra al Teatre Principal d’Olot. 

 
   

 

 
TEATRE 
PÀRQUING SHAKESPEARE 
LA TEMPESTA 
Divendres 19 de març, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Parking Shakespeare és una companyia que cada any ofereix un 
espectacle de William Shakespeare en espais exteriors. Per celebrar els 
seus deu anys i els més de setze muntatges, ara presenten La tempesta, 
en gran format i per a sala. 
La tempesta és la darrera obra de Shakespeare. Una peça misteriosa i 
ritual, que barreja el pensament filosòfic i polític, els recursos de comèdia, 
el romanç pastoral i la gran maquinària barroca. 
Aquest muntatge manté tota la companyia contínuament a escena i fa 
que, amb els cossos dels mateixos actors, es creï la tempesta. 
Com a rerefons, la peça fa una reflexió profunda sobre les utopies i sobre 
quina societat bastiríem en el cas que se’ns donés una segona oportunitat 
en una illa verge. 
Preu: 22, 18, 12 i 8 euros 
 
 
XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
QUÈ RESPIREM QUAN SOM AL BOSC? 
A CÀRREC D’ALBERT BACH 
Divendres 19 de març, 19 h, Casal Marià 
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Nombrosos estudis evidencien els beneficis per a la salut humana de 
l’exposició als ecosistemes forestals. El paper dels monoterpènics i altres 
compostos orgànics volàtils emesos per les plantes. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l'aforament. També es poden agafar 30 minuts abans de l’inici de cada 
xerrada al Casal Marià, si n'hi ha de disponibles. 
La xerrada es pot seguir en streaming a través del canal de Youtube del 
PEHOC. 
 
 
EXPOSICIONS 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “MULTIM” 
A CÀRREC DE FÈLIX ATMETLLA 
Dissabte 20 de març, 11 h, Sala Oberta 2 
L’escultor Fèlix Atmetlla (Blanes, 1962) presenta “multim”, una exposició 
construïda a partir de la realitat augmentada que permet experimentar un 
món virtual dins l’entorn real. El visitant es trobarà amb unes imatges en 
blanc i negre amb diferents formes. En enfocar-les i mirar-les a través 
d’una tauleta o en descarregar l’aplicació de l’exposició al mòbil, hi 
apareixen uns conjunts escultòrics que s’integren amb l’entorn. Atmetlla 
afegeix una suma d’experiències sensorials on es barregen la vista, el so i 
l’absència de tacte, en una creació immersiva. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
LLETRES 
CARTES DES DEL FRONT 
A CÀRREC DE JAUME BOSQUET, PEP FARGAS I XAVIER RUSCALLEDA 
Dissabte 20 de març, 19 h, Museu de la Garrotxa 
Lectura de cartes dels germans Jaume, a càrrec de Jaume Bosquet, Pep 
Fargas i Xavier Ruscalleda. Activitat complementària a l’exposició “La 
família Jaume d’Olot. És la guerra!” 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l'aforament.  
 
 
MÚSICA - CLÀSSICA 
GIORQUESTRA & MARIOLA MEMBRIVES 
Diumenge 21 de març, 18 h, Teatre Principal d’Olot 
La GIO presenta un programa que gira al voltant del modernisme musical 
ibèric, amb dos protagonistes: Manuel de Falla i Federico García-Lorca. La 
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proposta comptarà amb la col·laboració de la ‘cantaora’ Mariola 
Membrives, que interpretarà El Amor Brujo (segons la versió de 1915) i 
les Canciones antiguas españolas; però també amb la pianista Marta Puig, 
que ens oferirà la possibilitat de descobrir l’altre Falla amb el Concert per 
a clave i cinc instruments, en la seva versió per a piano, una obra 
conceptualment i estèticament diferent però de les més interessants del 
compositor. 
Preu: 15, 12, 7 i 5 euros anticipada; 18, 15, 10 i 7 euros a taquilla.  
 
 


