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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT 
DEL 6 AL 12 DE MARÇ 

 
 

 

 
 

Dijous, arriba el Pròleg del MOT amb la presentació del programa de 
l’edició d’enguany i una conversa entre Àlex Martín i Patricia Simon.  
 
Divendres, ens visita la companyia La Perla 29 amb l’obra de teatre La 
Trena. 
 
L’espectacle de teatre immersiu, An-ki, es podrà veure el dissabte i el 
diumenge a la Plaça de Braus.  
 
Cap de setmana musical, amb el concert de la banda garrotxina The 
Rusties Blues Band que celebra el seu desè aniversari acompanyada de 
A Contra Blues i el concert de Boleros del projecte Canta Gran 2023. 
 
 

 
LLETRES - MOT 
Documentar les causes de la por: perquè no ens governi l’odi amb Àlex 
Martín i Patricia Simon 
Pròleg del MOT 
Dijous 9 de març de 2023, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Presentació del programa a cura de Judit Badia, directora del MOT a Olot. 
A continuació, conversa entre Patricia Simón i Àlex Martín, comissari del 
MOT 2023. 
Partint del seu brillant assaig Miedo, la periodista Patricia Simón analitzarà 
com ens envaeixen els quatre grans temors del nostres temps: la por als 
altres, a la pobresa, a la soledat i a la mort. Un assaig que conjumina 
reporterisme, anàlisi i reflexió. Tota una lliçó de com superar les 
adversitats. 
Entrada gratuïta. 
Aforament limitat 

 
TEATRE 
La trena (exhaurit) 
La Perla29 
Divendres 10 de març de 2023, 20 h, Teatre Principal d’Olot 



 

 
CONTACTE 

Rosa Rebugent 
972 27 27 77 / 659 48 48 57 

rrebugent@olot.cat 

Agenda d’activitats culturals 

la història de tres dones que, tot i haver nascut en continents molt dispars, 
comparteixen unes idees i uns sentiments que les uneixen en un poderós 
anhel de llibertat. 
Són les vides de la Smita, que lluita pel futur de la seva filla en una Índia 
separada per castes; la Giulia, que afronta la fallida del seu taller familiar a 
Itàlia; i la Sarah, que veu amenaçada la seva exitosa carrera d’advocada al 
Quebec per un càncer de mama. 
PREU: de 6 a 22 euros 

 
 

TEATRE - PROGRAMACIÓ FAMILIAR – LA GUILLA 
An-Ki 
Companyia Ortiga 
Dissabte 11 de març de 2023, 18 h i 20 h, diumenge 12 de març de 2023, 
17 h i 19 h, Plaça de braus 
An-ki és una experiència teatral immersiva dins un espai viu que et 
convida a descobrir cada racó, cada secret, on no només escoltes i mires, 
sinó on també et mous, toques i sents. 
An-ki és l’imaginari que crea una nena, l’Adja, per sostenir la realitat del 
seu món, on ombres de gegants apareixen entre els boscos fent-li caure 
els somnis. L’Adja i la seva família busquen les arrels del seu passat i 
l’esperança del futur per fer front a l’existència desoladora a la qual 
s’enfronten. 
Recomanat a partir de 8 anys. 
PREU: 10 euros; menors de 12 anys, 5 euros 
 

 
MÚSICA  
A Contrablues + The Rusties Blues Band 
Dissabte 11 de març de 2023, 22 h, Sala El Torín 
La banda garrotxina The Rusties Blues Band celebra el seu desè aniversari 
acompanyada de A Contra Blues, un dels millors grups europeus de rock i 
blues actuals. 
A Contrablues és una banda musical amb quinze anys de trajectòria 
ininterrompuda que ofereix el seu directe tan contundent al llarg del 
territori nacional i europeu. 
The Rusties Blues Band presentarà disCOVERing the three kings, i serà un 
concert per celebrar el desè aniversari d’aquest quartet de blues garrotxí 
nascut el 2013. El seu últim enregistrament està dedicat als tres reis del 
blues: B. B. King, Albert King i Freddie King, que són les tres grans figures 
del blues elèctric que han influenciat en gran mesura els músics de blues 
actuals. 
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PREU: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants 
de música, 3 euros 
 

 
MÚSICA  
Canta gran. Boleros  
L’Auditori i cantaires d’Olot i la Garrotxa 
Diumenge 12 de març de 2023, 18 h, Teatre Principal d’Olot 
Persones grans de la Garrotxa oferiran un concert de boleros 
acompanyats de músics professionals. Serà el resultat final d’un seguit 
d’assajos que culminaran amb l’espectacle. Una experiència única per a 
les persones grans i per al públic. 
Canta gran és un programa de L’Auditori que pretén incrementar el rol 
actiu de la gent gran. Amb aquesta activitat es vol formar part d’un cicle 
més de creixement personal i de qualitat de vida afegint “vida als anys i 
no només anys a la vida”. 
‘CANTA GRAN 2023. BOLEROS’ 
El bolero que va sortir de Cuba a principis del segle XX avui s’ha convertit 
en la cançó romàntica universal. Escoltarem temes que ens transportaran 
unes dècades enrere. Amb el ritme lent dels bongos, les melodies 
sinuoses i unes lletres que ens expliquen històries d’amor, somnis de 
l’Havana, per a qui són les dues gardènies i que, potser, potser, potser 
estàs perdent el temps… i tot plegat amb paraules d’amor. Viatjarem entre 
el bolero i el txa-txa-txa per un món tropical amb molta llum, amb molts 
colors i amb molt d’amor. La salsa de la vida. Una oportunitat fantàstica 
per descobrir les diferents textures musicals sobre aquest ritme tan càlid 
que ens dona el bolero.  
PREU: 6 euros 
 
 


