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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 7 AL 13 DE MARÇ 

 

 
 
 

Concert de Jazz Olot, dissabte a la sala El Torín. 
 
Divendres, amb motiu del Dia de la Dona Pepa Plana representarà 
l’espectacle Veus que no veus. 
 
També amb motiu del Dia de la dona la companyia Agrupación Señor 
Serrano presentarà un espectacle per a infants sobre les Amazones. 
 
Dissabte, al Museu dels Sants es presenta una nova edició de ‘La 
Punyalada’.  

 
   

 

 
 

TEATRE 
AMAZONES 
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO 
Dimarts 8 de març, 17.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Dimecres 9 de març, 17.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Ara és el torn de les Amazones, integrants d’una comunitat de dones 
guerreres que van plantar cara als herois grecs més admirats. Agrupación 
Señor Serrano porta a Olot el segon volum del Projecte Olympus, una 
sèrie teatral que revisa en clau crítica i divertida els mites grecs.  
La companyia llança preguntes que promouen el pensament: per què les 
amazones volien una societat sense homes? Per què els herois i els 
guerrers van reaccionar amb agressivitat a aquesta iniciativa? L’ús de la 
violència és lícit (i necessari) per combatre els prejudicis? O la llibertat 
únicament es pot conquistar de manera pacífica?  
Només pot entrar a veure l’espectacle el públic d’entre 7 i 12 anys. La resta 
us haureu de conformar amb el dossier per a adults que us ha preparat la 
companyia. 
Preu: 5 euros 
 
 
 

TEATRE 
VEUS QUE NO VEUS 
CIA. PEPA PLANA 
Divendres 11 de març, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
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Un espectacle crític que ens farà riure molt. 
La companyia Pepa Plana sempre ha reivindicat la figura de la pallassa i 
ara presenta els números circenses més clàssics. Es tracta de riure? Sí, 
però no només d’això, sinó de parlar, de jugar i, potser, de mossegar. 
Veus que no veus presenta la versió femenina de les anomenades 
entrades clàssiques, els números que inicien un espectacle o que enllacen 
escenes. Com canvien i quin significat prenen quan hi ha dues pallasses 
en comptes de dos pallassos? 
Preu: de 6 a 22 euros. 
 
 
 

ALTRES 
JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA 
AMB LA JUGANERA 
Dissabte 12 de març, de 10 a 13 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Matí de jocs en família. Veniu a conèixer i a provar un munt de jocs de 
taula a càrrec d’uns professionals del joc. 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Entrada lliure i gratuïta durant tot el matí. 
 
 
 

LLETRES 
PRESENTACIÓ DE LA NOVA EDICIÓ DE ‘LA PUNYALADA’ 
A CÀRREC DE MARGARIDA CASACUBERTA 
Dissabte 12 de març, 12 h, Museu dels Sants 
Els amics de la Fundació Carulla han tret una nova col·lecció, que han 
presentat amb el nom d’“Imprescindibles”, de clàssics de la literatura 
catalana, i l’aventura ha arrencat, juntament amb Tirant lo Blanc, amb La 
punyalada, de Marian Vayreda. 
La curadora d’aquesta versió és Margarida Casacuberta, que ha tingut 
accés al manuscrit original de la novel·la, la qual, publicada el 1904, parla 
de la desconstrucció i reconstrucció d’una identitat esqueixada. Per fer-
ho, Vayreda ens endinsa en la muntanya, en un paisatge agrest que 
engoleix l’individu. 
L’editorial Barcino, amb aquesta iniciativa, vol preservar la riquesa cultural 
del país i també garantir la diversitat cultural del món. 
Activitat gratuïta. Cal agafar entrada. 
 
 
 

XERRADES 
L’ESCOLA D’OLOT A DEBAT 
Divendres 11 de març, 19 h, Espai Cràter 
Dissabte 12 de març, 17 i 18 h, Can Vayreda 
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En el marc de l’exposició “L’escola d’Olot. Una fake news amb 150 anys 
d’història”, es durà a terme una jornada per debatre sobre aquesta escola. 
En concret el divendres 11 de març, a les 19 hores, a la sala d’actes de 
l’Espai Cràter es parlarà de “L’Escola d’Olot: pintura, història, tradició”, a 
càrrec de Joan Sala, Narcís Selles i Montserrat Mallol. 
L’endemà, el dissabte 12 de març, es duran a terme dues xerrades més a 
Can Vayreda. La primera, a les 17 hores, se centrarà en el “Parlem de fake 
news? El llenguatge de la postveritat”, amb Àlex Mata i Eva Vàzquez, i la 
segona, a les 18 hores, posarà èmfasi en “El mercat de l’art: què està 
passant”, per part de Domènech Moli i Miquel Àngel Codes i Rafel G. 
Bianchi. 
Ho organitza: Museu de la Garrotxa amb la col·laboració del PEHOC 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 
 

MÚSICA – JAZZ OLOT 
MOMI MAIGA 
NIO 
Dissabte 12 de març, 20 h, sala El Torín 
Un concert de jazz que t’atrapa i t’endinsa a l’univers de la kora (arpa de 
l’oest d’Àfrica) siguis amant del jazz o no 
La veu càlida de Momi dansa entre les vint-i-dues cordes de la kora. 
L’acompanya amb majestuositat l’arc del violoncel de Marçal, els sons 
delicats i gairebé transparents d’Aleix Tobias i els múltiples efectes sonors 
del violí de Carlos Monfort. 
Un diàleg dinàmic i constant entre diferents cultures. Casamance, Mèxic i 
Catalunya es fonen en un mar de sons i ritmes transcontinentals que 
sorprenen a cada segon. La fusió entre l’espai i el temps i les cultures és 
l’ingredient principal d’aquest espectacle emocionant, enèrgic i alhora 
profund. 
Nio significa ‘ànima’ en mandinga, la llengua natal del jove músic, cantant i 
compositor senegalès Momi Maiga. A través de les seves composicions 
ens transmet valors humans, tal com ha fet la seva família de generació en 
generació durant segles a través de la kora. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. 
 


