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Agenda d’activitats culturals 

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

 

 
 
 

Dissabte, els artistes Jordi Isern i Fèlix Atmetlla dialoguen sobre el fet 
creatiu. 
 
També dissabte, l’olotí Servand Solanilla presenta un LAP en 
col·laboració amb Projecte T 
 
Dissabte, a la Sala Oberta s’inaugura l’exposició “La família Jaume 
d’Olot. És la guerra”. Divendres la presentarem en roda de premsa. 

 
   

 

 
TEATRE 
LLIBRÀLEGS 
MERY YANES I MERCÈ PONS 
Dijous 11 de març, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Teatre íntim i d’un format alternatiu. Quatre històries breus relacionades 
amb els llibres i les emocions vinculades a la paraula escrites per quatre 
autores: Marta Buchaca, Clàudia Cedó, Daniela Feixas i Carla Torres. 
Les dues actrius, Mery Yanes i Mercè Pons, interpreten els vuit 
personatges que intervenen en les quatre històries, que es titulen De 
desgràcies alienes, La pastanaga, Conjunció Mart-Saturn i Buscant Hypatia. 
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça per controlar l’aforament 
ENTRADES EXHAURIDES 
 
 
XERRADES 
“DESFER. FER. DESFER. EL CAMÍ CREATIU DE FÈLIX ATMETLLA” 
A CÀRREC DE FÈLIX ATMETLLA I JORDI ISERN 
Dissabte 13 de març, 18 h, Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa 
Una conversa sobre la manera d’encarar el procés creatiu, de les 
particularitats d’aquest, del que succeeix quan s’intenta fer un relat sobre 
aquest procés, de com canvia la noció del temps dins d’un procés creatiu, 
de com és la vivència, etc. Tot referenciat en el contingut de l’exposició, 
dels temes que s’hi proposen, de l’actualitat o l’atemporalitat d’aquests, 
de la relació que s’estableix entre el material, l’obra i l’artista, etc. 
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça per controlar l’aforament 
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TEATRE – LAP 
VOLS UN GOT D'AIGUA? 185 QÜESTIONS DE FONS 
SERVAND SOLANILLA I PROJECTE T 
Dissabte 13 de març, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
Els objectes d’una natura morta són els protagonistes d’una peça de 
teatre breu que donarà lloc a un discurs on l’autor ens parlarà de la seva 
relació amb un gènere pictòric amb el qual s’ha anat retrobant al llarg de 
la seva trajectòria artística. 
L’audiència està en espera. Una taula amb un micròfon, una gerra amb 
aigua i un got s’ofereixen perquè una “veu” —una autoritat narrativa— 
prengui la paraula. Així arrenca una situació d’interpel·lació que desgrana, 
de mica en mica, els paranys de les condicions i les possibilitats 
d’interlocució, la necessitat d’apropar-se i de reconèixer-se amb l’altre, la 
violència de la paraula i la necessitat “d’arreglar-se” amb ella o de teixir 
relacions per a l’acció. 
Servand Solanilla és un artista i professor de secundària olotí. Llicenciat en 
Belles Arts per la Universitat de Barcelona l’any 1993, va formar part dels 
col·lectius artístics Compañía Magnética i Andrés Cosvar. Després de 
dedicar-se exclusivament a la docència des del 1996 fins al 2010 va decidir 
recuperar l’espai de creació personal. 
Preu: 5 euros 
 
 
EXPOSICIONS 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA FAMÍLIA JAUME D’OLOT. ÉS LA 
GUERRA!” 
Dissabte 13 de març, 12 h, Sala Oberta 
A través de fotografies i documentació personal (cartes, dietaris, 
documents, etc.) coneixerem la vida dels set membres d’una família 
olotina a la vegada que farem un recorregut pel període històric que 
abasta l’abans, el durant i el després de la Guerra Civil. 
La família Jaume es va traslladar a Olot procedent d’Igualada cap al 1889. 
El cap de família, Francesc Jaume Claramunt, va exercir de cafeter. El fill, 
que quan va arribar a Olot tenia tan sols uns mesos, es convertiria en 
fotògraf i va ser conegut amb el sobrenom de Paco Mestres. Es va casar 
amb l’olotina Faustina Asperó i van tenir quatre fills i una filla. Els tres fills 
més grans van tenir activitat política i cultural durant la Segona República i 
van morir tots al front durant la Guerra Civil. El fill petit va fer d’actor 
aficionat durant la postguerra. La filla va morir a conseqüència de les 
complicacions derivades del part del seu fill. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l'aforament.  
 


