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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 9 AL 15 DE MAIG 

 

 
 
 

Dijous, els alumnes de 5è de Primària actuen al Cantània. 
 
Divendres, Nora Navas, Marta Marco i Cristina Genebat representen ‘Les 
Irresponsables’ al Teatre Principal d’Olot. 
 
Dissabte s’inaugura l’exposició sobre la faràndula olotina a la Sala 
Oberta i durant tot el cap de setmana té lloc la Festa de la Faràndula. 
L’exposició s’explicarà àmpliament aquest divendres en roda de 
premsa. 
 
També dissabte, al Teatre Principal d’Olot es podrà veure un espectacle 
japonès per a nadons de 0 a 18 mesos.  

   
 

 

MÚSICA 
CANTÀNIA 
Dijous 12 de maig, 19 h, Pavelló d’Esports d’Olot 
Ja fa quinze anys que les escoles d’Olot i la Garrotxa participen en aquest 
projecte liderat per l’Auditori de Barcelona. Més de cinc-cents nens i 
nenes ens oferiran el concert multitudinari que han estat preparant amb 
els seus mestres de música durant gairebé mig curs. 
Després de passar quinze dies a casa la seva àvia Blanca —dues setmanes 
fantàstiques en què s’ho han passat la mar de bé fent tota mena de 
coses—, la Clara espera avorrida que la seva mare la vingui a buscar. Però 
abans totes dues tindran temps de viure una altra peripècia. A les golfes 
l’àvia Blanca hi té guardat un marc enorme sense cap quadre i proposa a 
la seva neta que el travessin. D’aquesta manera, la Clara i la Blanca 
començaran una última aventura, aquesta vegada dins de les obres d’art, 
un món màgic i meravellós on s’alteren les distàncies i on el temps corre a 
una altra velocitat. 
Ho organitzen: Auditori de Barcelona i Àrea de Cultura i Educació de 
l’Ajuntament d’Olot 
Preu: 4 euros anticipada, 5 euros a taquilla. 
 
 
TEATRE 
LES IRRESPONSABLES 
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BITÒ PRODUCCIONS 
Divendres 13 de maig, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
Una comèdia d’embolic durant un cap de setmana amb les amigues on la 
situació escala minut a minut. 
Què passaria si, un dia, de cop, comencéssim a dur a terme tot allò que 
ens passa pel cap? Quins són els límits del que està ben fet i del que està 
mal fet? 
La Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de setmana juntes, 
fora de la ciutat. La Lila surt d’una separació traumàtica i les amigues la 
volen ajudar, però la cosa es complica i les tres dones es veuen 
arrossegades per un corrent d’emocions a flor de pell que les convertirà, 
sense voler-ho, en unes autèntiques irresponsables. Un seguit de 
circumstàncies converteixen un cap de setmana normal en una obra de 
teatre hilarant escrita per l’argentí Javier Daulte i dirigida per Sílvia Munt. 
Preu: de 7 a 25 euros. 
 
 
 

EXPOSICIONS 
DEL TALLER AL CARRER. LA FARÀNDULA OLOTINA 
Del 14 de maig al 15 d’agost, Sala Oberta 
Com es construeixen les peces de la faràndula? Quines tècniques 
s’utilitzen per fer-ne una rèplica i alleugerir-ne el pes? Aquesta exposició 
vol mostrar la faràndula històrica de la ciutat, aquella que guarda una 
relació estreta amb els tallers de sants, que té un alt valor artístic i que ha 
posat Olot al mapa festiu. S’explicarà quan es van crear les diferents 
peces, qui les ha fet així com el procés que cal seguir per construir un 
gegant o un element del bestiari popular. 
A l’exposició es podrà veure l’Àliga, el Drac, el Pollastre, el Conill, el Gat, 
entre d’altres elements de la faràndula. A més, els visitants també hi 
trobaran els vestits antics dels Gegants d’Olot. 
Entrada gratuïta. 
 

 

ALTRES 
LA FESTA DE LA FARÀNDULA 
Dissabte 14 i diumenge 15 de maig, Pati de l’Hospici 
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus i coincidint amb aquesta 
exposició s’ha organitzat la Festa de la Faràndula. 
Les activitats començaran el dissabte a les 12 hores amb la inauguració de 
l’exposició. Tot seguit es presentarà el llibre La faràndula de la Garrotxa. 
Gegants. Es tracta d’un recull de tots els gegants de la comarca, il·lustrats 
per JuanlO i descrits correctament. 
De 17 a 19 hores tindrà lloc el taller “Ballem com els gegants, nans i 
cavallets”, pensat per a infants a partir de 5 anys. Diferents balladors de la 
faràndula ensenyaran els passos dels balls de la faràndula de la ciutat. El 
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taller es repetirà el diumenge 15 de maig, d’11 a 13 h. Per assistir al taller cal 
agafar una entrada gratuïta.  
Activitats gratuïtes. 
 
 

DANSA – ELPETIT DE PRIMAVERA 
KUUKI/AIRE 
JIENKYO 
Dissabte 14 de maig, 11, 16 i 18 h, Teatre Principal d’Olot 
Un espectacle per a nadons, interpretat per una companyia japonesa. 
空気 (kuuki) és una paraula japonesa per a l’aire. Consisteix en caràcters 
kanji que defineixen el cel, l’atmosfera i l’energia al mateix temps. 
Per als artistes que treballen en aquesta producció, Kuuki/Aire és 
principalment un moviment. Es pot tocar el vent? Com fa olor l’aire? Com 
es respira? Cada un de nosaltres, tant el més jove com el més gran, 
l’experimentem cada dia, i no obstant això ens delecta constantment amb 
la seva inefabilitat, ens encanta amb la promesa de pujar i ens atreu amb 
la possibilitat de volar i girar. 
Així doncs, ballarins i instrumentistes ens conviden a tocar l’aire, a sentir-lo, 
a escoltar-lo. En aquest espai delicat i segur, artistes, nens i adults busquen 
experiències comunes i s’inspiren mútuament. 
Aquest espectacle té el suport de Perform Europe. 
Edat recomanada: de 0 a 18 mesos. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. 
 

 


