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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 28 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ 

 

 
 
 

Diumenge al Teatre Principal d’Olot, representació de Travy, un 
espectacle sobre l’ofici del comediant.  
 
Tot seguit, a La Carbonera, acte de record per a en Vesper.  
 
Dissabte, visita guiada a Can Vayreda. 

 
   

 

 
 

ALTRES 
VISITA GUIADA A CAN VAYREDA 
A CÀRREC DE JOAQUIM VAYREDA I JOAN SALA 
Dissabte 5 de març, 12 h, Can Vayreda 
Visita guiada a la casa pairal de la família Vayreda, a càrrec de Joaquim 
Vayreda i l’expert en art Joan Sala. Una oportunitat per conèixer el taller i 
les diferents dependències de la casa on van viure els pintors Joaquim i 
Marian Vayreda.  
Activitat complementària a l’exposició sobre l’Escola d’Olot, que es pot 
veure a la Sala Oberta i la Sala Oberta 2. 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 
TEATRE 
TRAVY 
TEATRE LLIURE – BITÓ PRODUCCIONS 
Diumenge 6 de març, 18 h, Teatre Principal d’Olot 
Una família que ha tingut el teatre com a forma de ser i de viure. Un joc 
entre la vida i el teatre, entre la mentida i la veritat 
Aquest és un espectacle singular que reflexiona sobre l’ofici del 
comediant en aquests temps de purga i pandèmia. Dos pallassos vells 
amb poca gràcia. Dos fills perduts en si mateixos. La transgressió de l’art i 
de l’èxit. Una família de joglars que s’entenen més posant-se màscares 
que mirant-se als ulls embrancats a crear un espectacle on s’exposen 
dues generacions i dos moments vitals: els que ja veuen el final del camí 
sense por i els que n’observen el principi amb pànic. 
Oriol Pla s’estrena com a director amb una obra que ha estat Premi de la 
Critica 2018 i que compta amb un repartiment totalment familiar: un 
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matrimoni i els seus dos fills. Després de rebre diversos reconeixements 
pels seus papers en teatre, cinema i televisió, Pla dirigeix ara un 
espectacle de clowns on actua amb la seva germana i amb els seus 
pares. 
Amb Quimet Pla, un dels fundadors de Comediants, i Núria Solina, 
cocreadora del Circ Cric, Travy és una oda al teatre a càrrec d’una estirp 
que porta les arts escèniques gravades al seu ADN. 
Preu: de 6 a 22 euros 
 
 
ALTRES 
RECORD PER A EN VESPER 
Diumenge 6 de març, 19.15 h, La Carbonera 
Petit acte de record al músic olotí Toni Vesper Brossa, que va morir el 10 
d’agost del 2010 amb 65 anys. Músic, pallasso, mag i polifacètic activista 
cultural, era un dels integrants del grup Déu n’hi Duo i havia participat molt 
en la vida cultural olotina. 
L’acte es farà just després de l’espectacle Travy, ja que en Vesper i la 
família Pla Solina havien treballat junts en diversos projectes artístics, un 
dels quals va ser la posada en escena d’El Dios, d’El Jueves, que es va 
estrenar al Teatre Principal d’Olot. 
Activitat gratuïta 
 
 
 


