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Agenda d’activitats culturals 

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE 

 

 
 
 

El teclista de Txarango recupera poemes i cançons que han deixat 
empremta i amb una forta càrrega emocional. 
 
Dissabte, al Museu dels Sants, taller de brodat. 
 
Aquesta setmana comença El Petit Format amb l’espectacle Oligor y 
Microscopía, que forma part del cicle Mirar Amèrica.  

 
   

 

 

MÚSICA - LAP 
ELS CARBONELL 
LLETRA I MÚSICA 
Dijous 25 de novembre, 19 h, sala El Torín 
El teclista dels populars Txarango, Sergi Carbonell, i el seu pare, l’actor 
Janot Carbonell, condueixen un espectacle ben personal i alhora 
generacional. Miren cap al passat per recuperar aquells poemes i cançons 
que els han deixat empremta, que els evoquen vivències i moments amb 
una forta càrrega emocional.  
Maria del Mar Bonet, Federico García Lorca, Silvio Rodríguez, Maria-Mercè 
Marçal, Lluís Llach, Maurice Ravel o els mateixos Txarango són alguns dels 
autors que els han marcat la vida i que compartiran amb el públic en 
aquest recital. 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 

TEATRE – LAP / EL PETIT FORMAT / MIRAR AMÈRICA 
OLIGOR Y MICROSCOPÍA 
LA MELANCOLÍA DEL TURISTA 
Dimecres 24 de novembre, 19.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Dijous 25 de novembre, 20.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Divendres 26 de novembre, 19.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Dissabte 27 de novembre, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Quants segons es triga a construir i a perdre un paradís? La melancolía del 
turista, de la companyia Oligor y Microscopía, és una descomposició 
d’instants i d’objectes, és una galeria de miratges que explica la intensitat 
d’un paisatge sublimat que ja no existeix o que mai ha existit, d’un cos 
que s’esvaeix en el temps i que només reviu a través de residus de 
memòria.  
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La proposta sorgeix després de fer un treball de camp a alguns llocs de 
vacances dels quals es van recuperar vestigis que parlen de l’ascens i de 
la caiguda d’aquella fantasia mental.  
Aquest, doncs, és un viatge íntim, a petita escala, entre les coses que 
apareixen i desapareixen, enmig d’ombres, imatges analògiques, 
mecanismes fràgils i miniatures de paper i estany. 
Preu: 10 euros 
 
 

ALTRES 
TALLER DE BRODAT BOTÀNIC 
A CÀRREC DE MARÍA CAMILA SANJINÉS 
Dissabte 27 de novembre, 10 h, Museu dels Sants 
En aquest taller s’abordarà el brodat com a eina lliure de dibuix. 
S’investigarà una mica sobre les plantes amb les quals ens identifiquem i a 
partir d’aquí s’aniran plasmant a sobre la tela. Més enllà de la tècnica el 
que es vol buscar en aquest espai és el traç propi a través del fil. 
Edat recomanada: a partir de 12 anys. 
Preu: 5 euros 
 
 
 


