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Agenda d’activitats culturals 

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

 

 
 
 

Dos espectacles relacionats amb el Festival Lluèrnia: Paraules que 
trenquen ossos, que es podrà veure en un lloc secret, i Geometria, de 
Roseland Musical. 
 
Montse Mundet i Constan oferiran un recital dijous a la Biblioteca. 

 
   

 

 

ALTRES 
UN MUSEU DE PETITS MONS 
TALLER A CÀRREC DE LAURA QUICIOS 
Dilluns 8 de novembre, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Aquest taller familiar està pensat per gaudir jugant, creant i inventant petits 
escenaris creatius de joc (minimons) a partir de peces soltes i de contes. 
Convertirem la Biblioteca, amb les seves joies literàries, en una galeria 
d’art on exposarem les nostres grans obres a escala petita. 
Activitat gratuïta. Places exhaurides. 
 
 

TEATRE - LLUÈRNIA 
PARAULES QUE TRENQUEN OSSOS 
COMPANYIA PAGANS 
Dijous 11 de novembre, 19 h,  
Divendres 12 de novembre, 19, 21 i 23 h 
Dissabte 13 de novembre, 19 i 21 h, lloc secret 
Negra nit. Els arbres més vells del bosc amaguen històries que han anat 
engolint amb el pas del temps. Tot allò que s’ha viscut al bosc, tot el que 
s’hi ha explicat, s’ha quedat allà. Aquestes històries són encara sota les 
fulles seques i les pedres, entre la molsa i la sorra, barrejant-se amb els 
fongs i les arrels. 
Sempre duem un telèfon mòbil al damunt. I si per una vegada ens servís 
per connectar realment amb el que ens envolta? I si ens permetés veure 
el que mai veiem, escoltar les paraules que mai escoltem? 
S’informarà del lloc de l’espectacle un cop comprada l’entrada. Espectacle 
semiitinerant a l’aire lliure.  
Espectacle guanyador dels XXII Premis de la Crítica d’Arts Escèniques en la 
categoria d’arts de carrer. 
Preu: 10 euros 
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MÚSICA 
EN RUTA PER LA VIDA 
MONTSE MUNDET I CONSTAN 
Dijous 11 de novembre, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Concert recital En ruta per la vida, el poeta i cantautor Constan i l’actriu i 
rapsoda Montserrat Mundet proposen un viatge poètic colpidor com la 
vida mateixa. Poemes i cançons que s’abracen a l’aventura quotidiana: la 
vida mateixa, paisatges interiors, l’hivern que no va existir, el viatge, un 
canvi de cicle. Rapsoda i cantautor en ruta per la vida. A través del 
disc L’abric de 7 hiverns, Constan i Mundet s’obren camí amb els poemes 
de Dolors Collell i Marc Freixas. 
Activitat gratuïta 
 
 

DANSA - LLUÈRNIA 
ROSELAND MUSICAL 
GEOMETRIA 
Diumenge 14 de novembre, 17 h, Teatre Principal d’Olot 
Geometria és un espectacle de dansa amb projeccions 3D sorprenents 
que pren com a punt de partida una de les ciències més antigues de la 
humanitat: la geometria. Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres 
figures protagonistes d’aquest fascinant muntatge que combina música, 
imatge i moviment: dansa contemporània, acrobàcia i hip-hop. 
Geometria és un desplegament fascinant d’imatges, música i moviment. 
Roseland Musical ha buscat, per a la seva nova producció, la col·laboració 
d’Onionlab, els amics perfectes —mestres del mapping i dels audiovisuals 
interactius—, per crear un espectacle de dansa màgic i immersiu dedicat a 
fer ballar el triangle, el cercle i el quadrat, a dibuixar en l’espai figures 
geomètriques amb el llenguatge de la dansa contemporània, l’acrobàcia i 
el hip-hop. Un espectacle que farà que nenes i nens pensin que han 
entrat en un videojoc poètic i futurista, envoltat de raigs làser, cuques de 
llums en moviment i fantasies en 3D. 
Preu: 12 euros. Menors de 12 anys, 8 euros. 
 
 


