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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 10 AL 16 DE GENER 

 

 
 
 

Tornen els LAPs! Dijous, a la Biblioteca, rumbesia barreja la poesia amb 
la música.  
 
Dijous i divendres, els Artistas Salsichas estrenen el seu nou espectacle, 
al Teatre Principal d’Olot.  
 
Dissabte, taller d’aquarel·les florals al Museu dels Sants. 

 
   

 

 

LLETRES – LAP 
RUMBESIA 
DEL NEGRE AL BLANC 
Dijous 13 de gener, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Un recital de poesia fusionat amb rumba en el qual es conjuguen poemes 
musicats específicament per a aquest espectacle i d’altres que ja ho 
estaven. 
Rumbesia del negre al blanc parla sobre els estats d’ànim, d’un camí on 
passem per un bloc introspectiu per arribar a la rebel·lió dels sentiments i, 
finalment, obrir-nos a la vida amb la lluminositat del blanc. 
El recital està format per nou poemes en els quals trobarem rumba i 
rumba catalana. Els poemes han estat musicats tenint en compte el seu 
sentit i sentiment. Tots ells són d’autors catalans com Apel·les Mestres, 
Clementina Arderiu, Miquel Martí i Pol, Rosa Leveroni, J. V. Foix, Maria 
Mercè Marçal, Caterina Albert o Joana Raspall. 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 
 

TEATRE – LAP 
OBJETOS EXTRAÑOS HABLANDO COSAS SIN SENTIDO 
ARTISTAS SALSICHAS 
Dijous 13 de gener, 19, 20 I 21 h, Teatre Principal d’Olot 
Divendres 14 de gener, 19, 20 I 21 h, Teatre Principal d’Olot 
Què amaguem quan ningú no ens veu? La quotidianitat de la llar com a 
frontera entre allò públic i allò privat 
El públic, amb auriculars, podrà transitar lliurement per l’escenari, convertit 
en una casa habitada per presències humanes i objectes, i en podrà 
observar la vida que té. 
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En aquest espectacle objectes, textos, imatges, vídeo i llum ens donen 
informació sobre l’univers de la casa i del que hi passa a dins. Escenes 
quotidianes, tenses i estranyes que parlen de l’espai íntim, del que és 
domèstic, de les relacions entre quatre parets i de les conseqüències de 
formar part d’un clan. L’infern de la dolça llar i el temple de les relacions 
íntimes. 
Preu: 10 euros 
 
 
 

ALTRES 
TALLER D’AQUAREL·LES FLORALS 
A CÀRREC DE DANDELION, ARTESANIA ORGÀNICA 
Dissabte 15 de gener, 10 h, Museu dels Sants 
Per descobrir el color d’una flor pots fer una aquarel·la floral. En aquest 
taller aprendrem a fer aquesta pintura i elaborarem tres o quatre 
aquarel·les florals diferents. 
També utilitzarem alguns modificadors molt casolans per ampliar les 
tonalitats de cada aquarel·la i tenir, així, una paleta més variada. 
No farem servir cap producte tòxic. Les pintures, un cop fetes, són 
totalment aptes per a infants. 
Edat recomanada: a partir de 18 anys 
Preu: 5 euros 
 
 
 
 


