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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 17 AL 23 DE MAIG 

 

 
 
 

Emma Vilarasau i Jordi Bosch actuen divendres al Teatre, amb una 
comèdia sobre els límits de la tolerància. 
 
Dues propostes musicals: un quartet de saxofons dissabte a la sala El 
Torín i una proposta poètica-musical sobre l’amor i el desamor, aquest 
dijous. 
 
Divendres, Els grans interrogants de la ciència es fixen amb el pol·len.  
 
Diumenge, espectacle dels Brodas Bros al Teatre Principal. 

 
   

 

 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
FAMÍILES DIVERSES 
A CÀRREC DE CLARA GAVALDÀ 
Dijous 20 de maig, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Voleu saber com viuen i com són les famílies d’altres llocs del món? 
Doncs veniu a aquesta narració on viatjarem al Zoo de Nova York i on 
podrem entrar a casa d’una nena que va venir de molt lluny. Coneixerem 
famílies amb maneres diverses… d’estimar. 
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça per controlar l’aforament. 
 
 
MÚSICA – LAP 
EL VIATGE DE LES MANS 
TONI XUCLÀ, CLÀUDIA CABERO I GEMMA ABRIÉ 
Dijous 20 de maig, 19 h, sala El Torín 
Al llarg de molts segles dones i homes han sentit i han escrit sobre el 
mateix: amor, desamor, vida i mort. El viatge de les mans és una recreació 
històrica, parteix dels textos dels primers poetes i poetesses catalans amb 
músiques d’avui i els connecta amb els poetes i artistes moderns. Toni 
Xuclà, Clàudia Cabero i Gemma Abrié s’han unit i ens porten un original 
viatge musical i poètic. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
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XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
ENS SERVEIX DE RES UN GRA DE POL·LEN QUE NO FA LA FUNCIÓ 
REPRODUCTORA? 
A CÀRREC DE JORDINA BELMONTE SOLER 
Divendres 21 de maig, 19 h, Casal Marià 
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. 
La conversa també es pot seguir en streaming a través del canal de 
Youtube del PEHOC. 
 
 
TEATRE 
LA CABRA, O QUI ÉS SYLVIA? 
EMMA VILARASAU I JORDI BOSCH 
Divendres 21 de maig, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Una comèdia sobre com les diferents civilitzacions estableixen els límits 
de la tolerància. 
En Martin acaba de guanyar el Premi Pritzker, considerat el Nobel 
d’Arquitectura, i té l’encàrrec culminant de la seva carrera: crear una ciutat 
sencera al bell mig del desert. A més gaudeix d’una vida envejable, al 
costat de la seva esposa Stevie, una dona intel·ligent, atractiva i empàtica, 
i del seu fill Billy, un jove sensible que mira els seus pares amb una 
admiració inqüestionable. Són una família nord-americana perfecta, 
d’esquerres, harmoniosa i triomfadora. 
Però des de fa uns quants mesos en Martin guarda un secret que el 
tortura i que només s’atrevirà a revelar al seu vell amic Ross, un famós 
periodista amb qui té una amistat indestructible després de més de 
cinquanta anys de complicitats. La confessió de Martin obrirà una porta 
bestial i generà una crisi a les seves vides que mai haurien pogut imaginar. 
En aquest espectacle s’oferirà l’opció d’agafar un sistema de suport 
auditiu per aquelles persones que vulguin sentir millor la funció o bé 
aquelles que portin audiòfons o altres aparells auditius. 
Preu: 22, 18, 12 i 8 euros. 
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LLETRES 
TALLER DE LETTERING 
Dissabte 22 de maig, 10.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Edat recomanada: de 8 a 14 anys. 
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça per controlar l’aforament. 
 
 
MÚSICA 
KEYBARD ENSEMBLE 
QUARTET DE SAXOFONS 
Dissabte 22 de maig, 20 h, Sala El Torín 
Kebyart Ensemble és una de les agrupacions més prometedores de 
l’escena musical actual. Quatre músics plens de talent comparteixen una 
passió infinita per la música de cambra i pel desig de fer bufar nous aires 
en la manera de transmetre la música clàssica. El seu afany per transformar 
les seves actuacions en una experiència singular resulta ser una posada 
en escena enèrgica i dinàmica, lloada pel públic i per la crítica 
especialitzada. 
La seva brillant carrera ha despertat l’interès de les principals sales de 
concerts europees i, en conseqüència, han estat seleccionats com a 
ECHO Rising Stars per a la temporada 2021-2022. Aquest reconeixement 
cristal·litzarà en el seu debut en una vintena d’auditoris i festivals com el 
Concertgebouw d’Amsterdam, l’Elbphilharmonie d’Hamburg, el 
Musikverein de Viena, la Philharmonie de París, el Festspielhaus Baden-
Baden… A més han realitzat gires per països de tot Europa i l’Àsia, i han 
estat programats al Wigmore Hall, al Konzerthaus Berlin, a l’StadtCasino 
Basel, a la Schubertíada de Vilabertran, al Palau de la Música Catalana o a 
L’Auditori, entre molts d’altres. 
Preu: 6 euros anticipada, 8 euros a taquilla.  
 
 
DANSA – SISMÒGRAF 2021 
BRODAS BROS 
AROUND THE WORLD 
Diumenge 23 de maig, 17 h, Teatre Principal d’Olot 
Un gran quadern de viatges inunda l’escenari. En ell es fa un recull de les 
vivències i les anècdotes viscudes pels Brodas Bros a les gires 
internacionals que han fet arreu del món: el Brasil, Palestina, San Francisco, 
Los Angeles, Hondures, el Japó i una gran influència de la Xina, i és que en 
aquest últim any han estat tres mesos fent gira per tot el continent asiàtic. 
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Són uns Brodas Bros molt futuristes i robòtics, però també molt humans i 
sensibles, amb mappings, projeccions interactives, làsers, danses aèries, 
vestuari de LED… 
Around the world és el show més tecnològic dels Brodas Bros mai vist fins 
ara. Els records que es queden a la memòria ens fan adonar que gràcies a 
aquestes experiències som el que som ara mateix, en el present. Un 
present que hem de viure i que els Brodas Bros volen compartir amb el 
públic, i del qual tu formes part. Així que balla la vida! 
Preu: 12 euros. Pels menors de 12 anys, 8 euros.  
 


