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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DE L’1 AL 7 DE NOVEMBRE 

 

 
 
 

La Perla 29 porta l’espectacle Canto jo i la muntanya balla, al Teatre 
Principal d’Olot. 
 
Clara Gispert actua dissabte a la sala El Torín. 
 
Visita guiada a l’exposició “L’Olot. Cent anys d’un club de futbol”. 

 
   

 

 

TEATRE 
CANTO JO I LA MUNTANYA BALLA 
LA PERLA 29 
Divendres 5 de novembre, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Guillem Albà i Joan Arqué porten a escena el llibre d’èxit d’Irene Solà, 
Canto jo i la muntanya balla. Una dramatúrgia de Clàudia Cedó amb 
música de Judit Neddermann que portarà a gaudir d’un text màgic on es 
pot veure un híbrid de teatre de gest, text i música en directe. 
A Canto jo i la muntanya balla prenen la paraula dones i homes, fantasmes 
i dones d’aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols que habiten entre 
Camprodon i Prats de Molló. Una zona d’alta muntanya i fronterera que, 
més enllà de la llegenda, guarda la memòria de segles de lluita per la 
supervivència, de persecucions guiades per la ignorància i el fanatisme, 
de guerres fratricides, però que encarna també una bellesa per a la qual 
no calen gaires adjectius. Un terreny fèrtil per deixar anar la imaginació i el 
pensament, les ganes de parlar i d’explicar històries. Un lloc, potser, per 
començar de nou; un lloc per a una certa redempció. 
Preu: 25, 20, 15 i 7 euros 
 
 

EXPOSICIONS 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “L’OLOT. CENT ANYS D’UN CLUB DE 
FUTBOL” 
A CÀRREC DE CARLES LLORENS 
Dissabte 6 de novembre, 12 h, Sala Oberta 
Carles Llorens Vila, autor del llibre Història de la Unió Esportiva Olot, 
oferirà una visita guiada a l’exposició de la Sala Oberta del Museu de la 
Garrotxa.  
Com la de qualsevol entitat o institució, la història d’aquest club centenari 
és un reflex dels canvis en la nostra societat. Més enllà d’evolucionar en la 
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pràctica del futbol, l’Olot ha estat un club que ha maldat per encaixar en 
el seu entorn en cadascun d’aquests cent anys. 
Activitat gratuïta 
 
 

MÚSICA 
CLARA GISPERT 
ON AND ON 
Dissabte 6 de novembre, 20 h, Sala El Torín 
Després de donar-se a conèixer el 2020 amb la publicació de sis singles, 
Clara Gispert presenta On and on, el seu àlbum de debut. Les seves 
cançons parlen de les coses extraordinàries en l’àmbit quotidià, de l’amor, 
de les contradiccions latents en la societat i de la dona com a força 
impulsora, creadora i protagonista de la seva pròpia història. 
On and on és un camí, és venir d’un lloc per anar cap a un altre, és la suma 
de tots els aprenentatges, les pèrdues, els dubtes i els canvis de direcció. 
Preu: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla 
 
 


