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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 13 AL 17 D’OCTUBRE 

 

 
 
 

Primer LAP de la temporada a la Biblioteca, amb un espectacle on la 
paraula és la protagonista. 
 
Els grans interrogants de la ciència obren un nou curs parlant dels 
volcans de Mèxic. 
 
El cicle Mirar a Amèrica porta dues propostes de la companyia Azkona-
Toloza. 

 
   

 

 

LLETRES - LAP 
INÚTILS MOTS 
HEM ESCOLLIT 
Dijous 14 d’octubre, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Un espectacle on la paraula és l’única protagonista a partir d’un recull de 
poemes amb reflexions dels nostres poetes sobre el seu país. El poder de 
la paraula nua, les veus de diferents poetes al llarg de diferents èpoques. 
Amb tot, no es tracta d’un recital, sinó d’una interpretació viscuda on els 
temes ens arriben d´una manera absolutament teatral, amb solemnitat, 
amb humor, amb ironia… Un exercici de virtuosime actoral al servei de la 
poesia. Entre els poetes que prendran la paraula hi figuren Verdaguer, 
Espriu, Sagarra, Pere Quart, Estellés, Carner, Bartra, Papasseit, Martí i Pol, 
Margarit o Casasses. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada. 
 
 

XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
QUÈ EN SABEM DELS VOLCANS? ELS VOLCANS DE MÈXIC I EL SEU 
IMPACTE EN LA SOCIETAT 
A CÀRREC DE GERARDO DE JESÚS AGUIRRE I XAVIER DE BOLÓS 
Divendres 15 d’octubre, 19 h, sala El Torín 
Mèxic és un territori volcànic, com a mínim, des que hi havia el 
supercontinent Pangea, fa 200 milions d’anys.  
Dels volcans de Mèxic i del seu impacte en la societat en parlaran el 
vulcanòleg olotí Xavier de Bolós, investigador postdoctoral a l’Institut de 
Geofísica de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), i 
Gerardo de Jesús Aguirre, investigador del Centre de Geociències de la 
UNAM. 
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Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada. 
 
 

TEATRE – MIRAR A AMÈRICA / LAP 
TEATRO AMAZONAS 
AZKONA - TOLOZA 
Divendres 15 d’octubre, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
A través d’una sèrie de protagonistes i de llocs i d’unes quantes històries, 
totes elles unides per la idea del deliri de grandesa, Azkona i Toloza 
proposen una història coral que s’endinsa en els últims cinc segles 
d’història del territori amazònic brasiler. 
L’Amazònia sempre ha estat descrita per Occident com una enorme zona 
deserta, deshabitada i salvatge, malgrat que milions d’indígenes han 
viscut a les seves ribes i selves durant segles. És un lloc impenetrable, 
exòtic i exuberant. Caòtic, delirant i sense llei. Un paradís de somni per a 
exploradors, conqueridors i aventurers, ple de tresors per descobrir i de 
recursos per explotar. Una gegantina extensió verda travessada per una 
enorme ranura en forma d’anaconda. Un lloc on el blau i el verd són una 
mateixa paraula. 
Preu: 10 euros. 18 euros si s’agafa l’abonament de Teatro Amazonas i 
Tierras del Sud 
 
 

TEATRE – MIRAR A AMÈRICA / LAP 
TIERRAS DEL SUD 
AZKONA - TOLOZA 
Dissabte 16 d’octubre, 12 h, Parc Nou 
Què uneix l’industrial tèxtil italià Luciano Benetton amb l’expresident de 
l’Argentina Mauricio Macri, i aquest últim amb els famosos vaquers nord-
americans Sundance Kid i Butch Cassidy? I Ted Turner, propietari de la 
CNN, amb el petit clan maputxe del Curiñanco? La resposta es troba al 
sud d’Amèrica del Sud, a la Patagònia argentina. 
Durant aquest itinerari audioguiat, sentirem les seves històries mentre 
caminem per la plaça d’Amèrica i pels carrers de Cuba, de Veneçuela, de 
l’Argentina, etc. 
Preu: 10 euros. 18 euros si s’agafa l’abonament de Teatro Amazonas i 
Tierras del Sud 
 
 
 


