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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 25 D’ABRIL  A L’1 DE MAIG 

 

 
 
 

El Sismògraf 2022 s’acaba aquesta setmana amb dues propostes al 
Teatre Principal d’Olot. 
 
Dissabte, visita guiada a Can Vayreda com a activitat complementària a 
l’exposició sobre l’Escola d’Olot que s’acaba aquest cap de setmana. 

   
 

 
 

DANSA – SISMÒGRAF 2022 
MAPADEBALL 
Dimarts 26 i dimecres 27 d’abril, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
Mapadeball és un projecte de pràctica artística i dansa contemporània a 
l'aula adreçat a alumnes de 2n d’ESO de la comarca (Cor de Maria, Escola 
Pia, Greda i Bosc de la Coma). El principal objectiu d'aquesta proposta és 
apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic 
jove, esdevenint alhora una eina educativa pel professorat i una 
experiència positiva, tant individual com col·lectiva. 
Vibrar el tiempo és el títol de la coreografia grupal que es presentarà al 
Teatre Principal d'Olot com a culminació d'aquest procés de pràctica 
artística a l'aula. Un espectacle que parteix de la curiositat i que ens 
proposa aterrar a la realitat, col·lectivament i de forma intensa gràcies a la 
contribució creativa tant del professorat com dels estudiants que 
comparteixen l'experiència. 
El director artístic del Mapadeball 2022 és Joâo Lima, coreògraf i 
performer amb una llarga trajectòria com a docent del teatre i la dansa. 
Preu: 6 euros 
 
 
 

DANSA – SISMÒGRAF 2022 
VERY VERY SLIGHTLY 
EULÀLIA BERGADÀ 
Divendres 29 d’abril, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
El mercat valora la qualitat d’un diamant segons la seva claredat. Com més 
impureses (o inclusions) tingui un diamant, més es devaluarà el seu preu. 
Però són precisament aquestes petites esquerdes internes les que 
permeten a cada diamant refractar la llum d’una manera única i genuïna. 
Very Very Slightly és una reflexió sobre el valor de saber travessar les 
pròpies impureses per tal de fer-les brillar. La dansa, la música i la llum 
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conviden al públic a assaborir el valor expressiu que pot suposar el fet de 
dissoldre’s en les pròpies limitacions internes i vibrar amb i cap a l’entorn, 
més enllà de qualsevol forma i idea. 
Un espectacle que acaba amb una festa! 
Preu: 12 euros 
 
 
ALTRES 
VISITA GUIADA A CAN VAYREDA 
Dissabte 30 d’abril, 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. 
Activitat complementària a l’exposició sobre l’Escola d’Olot, que es pot 
veure fins aquest diumenge a la Sala Oberta i la Sala Oberta 2. 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 


