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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 2 AL 8 DE MAIG 

 

 
 
 

Marta Puig rebrà dissabte les Ales a la Cultura, en un acte al Teatre 
Principal d’Olot. 
 
També dissabte, Marco Mezquida actua a la sala El Torín dins el Jazz 
Olot. 
 
Dues propostes familiars a la Biblioteca Marià Vayreda, una de les quals 
amb Pilarín Bayés.  
 
Exposició dels cartells de ‘Normal’, a la plaça Mercat. 

   
 

 
 

LLETRES 
CONTES AMB LA PILARÍN BAYÉS 
Dimarts 4 de maig, 17.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Pilarín Bayés explicarà com és la feina d’una il·lustradora i com s’imagina i 
crea els personatges, les escenes, els detalls, etc. I mentre ho narra 
podrem veure com fa les seves il·lustracions en directe! 
Pilarín Bayés és una reconeguda dibuixant i ninotaire catalana nascuda a 
Vic el 1941. Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona i 
els seus dibuixos es caracteritzen per un to infantívol i ingenu però alhora 
ple de gràcia i d’ironia, d’encuny molt personal. Un tret típic dels seus 
personatges és que tots tenen les galtes pintades de vermell. 
Activitat gratuïta. Cal agafar entrada. 
 
 
 

LLETRES – HORA DEL CONTE 
UNA PUBOLLA AMAGADOLLA 
A CÀRREC DE LOLA ARQUÉ 
Dimecres 5 de maig, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Hi havia un àngel que tenia tres costat i tres angles: era un triàngel. Volava 
per l’espai molt de pressa i tot d’una es va topar amb un drac que tenia 
quatre costats iguals i quatre angles: era un quadrac. I quan el fill pubill va 
trobar l’olla amagada, què era? 
Activitat gratuïta. Cal agafar entrada. 
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EXPOSICIONS 
EXPOSICIÓ DE CARTELLS DE ‘NORMAL’ 
Dissabte 7 i diumenge 8 de maig, Plaça Mercat 
Els cartells del projecte “Normal” van ser confeccionats per la ciutadania 
durant el pont de desembre i per alumnes de l’Institut Escola Greda 
durant el mes de febrer. Centenars de persones es van animar a 
participar-hi tot escrivint quines són aquelles coses que els fan ser 
diferents de la resta. L’objectiu era reflexionar sobre la diversitat dels 
cossos i mostrar que tots són vàlids. 
Aquesta exposició, ideada per María Camila Sanjinés i Manel Quintana, 
d’Artistas Salsichas, forma part del projecte “Cossos i ments. La dignitat de 
la diferència”, impulsat per l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament 
d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, per reflexionar sobre la 
diversitat funcional. 
Activitat gratuïta. 
 
 
ALTRES 
LLIURAMENT DE LES ALES A LA CULTURA A MARTA PUIG 
Dissabte 7 de maig, 18 h, Teatre Principal d’Olot 
L’Ajuntament d’Olot lliurarà les Ales a les Cultura 2022 a Marta Puig. 
Nascuda a Olot l’any 1943, amb 20 anys va instal·lar-se a Màlaga i 
posteriorment a Madrid per triomfar com a actriu. Des de llavors ha actuat 
en nombroses obres de teatre i sèries de televisió. 
L’Ajuntament d’Olot li vol reconèixer la seva trajectòria i tota la feina que 
fa en favor del teatre a la ciutat, especialment a l’Orfeó Popular Olotí. Allà 
va ser on va pujar per primer cop dalt d’un escenari i ha estat on ha tornat 
un cop jubilada. A l’Orfeó dirigeix diverses obres de teatre i transmet 
desinteressadament els seus coneixements a les noves generacions 
d’actors. 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 
MÚSICA – JAZZ OLOT 
MARCO MEZQUIDA TRIO 
LETTER TO MILOS 
Dissabte 7 de maig, 20 h, sala El Torín 
Ingeni, virtuosisme i seducció musical a càrrec d’un trio que ha recorregut 
els escenaris de tot el món 
Marco Mezquida presenta un nou disc com a líder després de l’èxit i dels 
premis rebuts pels seus últims tres CD: No hay dos sin tres, juntament amb 
Chicuelo; MA Live in Tokyo, amb Sílvia Pérez Cruz, i Talismán. 
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Letter to Milos està format per les seves últimes composicions, inspirades 
per les vivències de la seva recent paternitat, i en les quals potencia el seu 
so únic i la profunda comunió que es produeix juntament amb els seus 
companys de trio: Aleix Tobias a la bateria i Martín Meléndez al violoncel. 
Part del repertori el forma una suite que consagra el so més personal i sui 
generis d’aquests tres músics, “Sonajero Suite”, en què floreixen tot tipus 
d’influències del seu ric bagatge musical. 
En aquest repertori el trio fa evident la seva compenetració, l’ingeni, el 
virtuosisme i la seducció musical que els ha dut a recórrer els escenaris de 
tot el món, des de Hong Kong fins a Buenos Aires. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. 
 
 


