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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 31 DE GENER AL 6 DE FEBRER 

 

 
 
 

El Festival Garrotxinàrius arriba dissabte a Olot amb Les Violines.  
 
L’Univers Nyamnyam porta dos espectacles, dijous i dissabte, al Teatre.  
 
El Museu de la Garrotxa inaugura l’exposició sobre l’Escola d’Olot 
dissabte a l’Hospici. Aquesta setmana es presentarà àmpliament en una 
roda de premsa. 

 
   

 

 
 

MÚSICA 
LES MÚSIQUES DIVERTIDES 
EVA CURTÓ 
Dimarts 1 de febrer, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Al llarg de la història hi ha hagut compositors molt simpàtics i una mica 
bromistes que ens han volgut fer riure amb la seva música. Si els voleu 
conèixer, prepareu-vos per escoltar i passar-ho bé! 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 
 

TEATRE – UNIVERS NYAMNYAM 
INERT? 
NYAMNYAM 
Dijous 3 de febrer, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
Quina és la nostra relació amb els objectes quotidians o amb els materials 
considerats inerts o sense vida? 
A INERT? l’escenari del teatre es converteix en un gran tapís en el qual es 
combinen projeccions audiovisuals i fragments textuals i sonors amb 
objectes resignificats d’obres de teatre passades i materials recuperats 
dels magatzems del Teatre Principal d’Olot. 
El col·lectiu nyamnyam, Carme Torrent i Blanca Callén presenten una 
instal·lació performativa per repensar la nostra relació i interdependència 
amb els objectes. I si la distinció entre subjectes i objectes només fos una 
ficció per justificar la jerarquia d’humans sobre no humans? Com ens 
podem relacionar de maneres més horitzontals amb els objectes, que 
estan considerats inerts? 
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Edat recomanada: a partir de 10 anys 
Preu: 10 euros 
 
 
 

EXPOSICIONS 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “L’ESCOLA D’OLOT. UNA FAKE NEWS 
AMB 150 ANYS D’HISTÒRIA” 
Dissabte 5 de febrer, 12 h, Museu de la Garrotxa 
L’exposició recorre la història artística iniciada fa 150 anys a Olot, fent un 
repàs als diferents corrents artístics i els seus protagonistes. La mostra 
permet veure quadres de Joaquim i Marià Vayreda, de Josep Berga i Boix, 
Iu Pasqual i Josep Pujol, entre d’altres artistes. 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada 
 
 
 

TEATRE – UNIVERS NYAMNYAM 
CARBONI 14 
NYAMNYAM 
Dissabte 5 de febrer, 18 h, Teatre Principal d’Olot 
Una instal·lació, un espectacle i un espai de joc al mateix temps per 
descobrir moltes històries. 
Carboni 14 és arribar al Teatre Principal d’Olot i obrir els magatzems per 
jugar a fer arqueologia mundana. És trobar objectes i entendre que 
aquests ens poden explicar moltes coses encara que no parlin. És 
construir un gran tapís a partir d’aquestes troballes perquè tothom la 
pugui transitar i caminar durant la peça. És passar una estona junts amb 
objectes que tenen vida pròpia i entendre com ens hi relacionem. És 
explicar com a través d’una arqueologia del lloc i dels seus relats podem 
desxifrar passat, present i potser futur. 
Edat recomanada: a partir de 6 anys 
Preu: 10 euros 
 
 
 
 

MÚSICA 
FESTIVAL GARROTXINÀRIUS 2022 
LES VIOLINES 
Dissabte 5 de febrer, 20 h, sala El Torín 
Un repàs a la trajectòria d’aquesta formació de dones que compleix vint-i-
cinc anys. Un concert amb violins, viola, acordió diatònic, contrabaix, 
percussió i gralla 
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Les Violines, un dels grups de referència a la història del folk català, es va 
crear a partir de la idea de reviure l’essència de les festes majors dels 
pobles pirinencs, on un sol violí feia ballar tot un poble. 
Per celebrar el 25è aniversari, Les Violines ens ofereix un repàs de la seva 
trajectòria en un concert en què escoltarem només composicions 
pròpies: vint-i-cinc temes de la violinista líder del grup que han marcat un 
abans i un després en el violí folk de casa nostra. Temes coneguts, com “A 
tota corda”, “Vals de sant Martí” o “Xotis a Pequín”, es presentaran 
juntament amb composicions que no ho són tant, i fins i tot algunes 
encara no han estat ni editades. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Per als 
socis d’Ofolk, 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla el dia del concert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


