


1 de desembre de 2022
Pàg. 30

Cultura

Dissabte, 3 de desembre, s’oficialitzarà la presentació de la tem-
porada d’exhibicions de pessebres de la nostra comarca en un 
acte inaugural a les 6 de la tarda a Can Trincheria, a Olot. A partir 
d’aquest dia, es podran veure una colla de pessebres en diferents 
punts de la ciutat i de la Garrotxa que romandran col·locats fins al 8 
de gener. Cada pessebre té un estil ben diferent i aporta una mirada 
singular al que és la representació figurativa del naixement de Jesús. 
A continuació, fem esment dels que s’inclouen en la 30a Mostra 

de Pessebres a Olot, però el camí de pessebres també passarà per 
molts altres barris i punts de la ciutat com La Caritat, el pati interior 
de l’Antic Hospital, l’església de Sant Pere Màrtir, el local social del 
Xiprer, l’ermita dels Desemparats, el local social de Bonavista, els pi-
sos del Parc Nou, els pisos Balmes o la seu del patrimoni pessebrista 
al barri de Mas Bernat. Als pobles de la Garrotxa també s’hi podran 
veure fins a una quinzena de pessebres emmarcats dins la iniciativa 
“Segueix un camí de pessebres”.

el primer pessebrista català documentat. I, 
a la segona planta, s’hi trobarà un conjunt 
de figures de pessebre històriques de dife-
rents procedències de la col·lecció Renart.

Claustre del Carme
A l’Escola d’Art d’Olot, hi haurà exposat A 
taula!, un pessebre d’estil contemporani 
fet pels alumnes del cicle formatiu de grau 
superior de Decoració i del grau d’Escultura 
Aplicada a l’Espectacle de l’escola. Es tracta 
d’una mostra que fa referència a cada un 
dels membres que seuen a taula en aques-
tes dates nadalenques. 

Can Trincheria
A l’entrada de Can Trincheria, els visitants 
podran trobar una mostra de figures de 
caganers, de la col·lecció Jordi Llorach. Es 
tracta d’una de les col·leccions més impor-
tants de Catalunya. Al primer pis, veuran 
el pessebre monumental de Can Trincheria.

Ermita de Sant Francesc
A l’ermita del volcà Montsacopa, hi haurà 
un pessebre fet per Integra, l’Associació per 

Pati de l’Hospici
D’una banda, a l’espai obert de l’Hospici, 
hi haurà un muntatge de David López 
amb les figures que són patrimoni de la 
ciutat. Abies nordmanniana, que és com 
s’anomena, significa “arbre de Normandia” 
i mostra un pessebre en què els arbres con-
viuen amb les figures. D’altra banda, també 
es podrà visitar la selecció de diorames 
d’artistes locals feta per l’Agrupació de 
Pessebristes d’Olot i la Garrotxa. Enguany, 
els convidats han estat el pessebrista Salvi 
Gratacós, l’escultor Pere Romagós i l’Asoci-
ación de Belenistas de Guadalajara.

Museu dels Sants
A la planta baixa del museu, es podrà 
veure Homenatge, un pessebre tradicional 
de sobretaula ideat per Teresa Muela, que 
homenatja el pessebrista Josep Traité. A la 
primera planta, n’hi haurà un altre de més 
contemporani, titulat Viure a l’aire, que 
va a càrrec d’Ester Font i Laura Baldrich i 
en el qual les figures estan suspeses en 
l’espai. Aquí, també es podrà visitar l’Espai 
Ramon Amadeu (1745-1821), considerat 

a la Integració de Col·lectius en Risc, amb el 
suport de l’Associació Cultural d’Amics de 
Sant Esteve i el Santuari del Tura. 

Biblioteca Marià Vayreda
Als finestrals de la biblioteca municipal 
d’Olot, s’hi podran veure els treballs de les 
alumnes de l’aula de ceràmica de l’Escola 
Municipal d’Expressió, que s’agrupen sota 
el títol Temps d’hivern.

Galeria L’Àmbit Espai d’Art
En aquesta galeria, es mostrarà Deu po-
bles de la Garrotxa, una selecció de pes-
sebres de l’artista Miquel Duran.

Capella de Sant Ferriol
A Sant Ferriol hi haurà exposat el pessebre 
Nadal a la Fageda, una creació de Lluís 
Badosa i Enric Badosa. Ho organitza l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Ferriol.

Santuari de la Mare 
de Déu del Tura
S’hi podrà veure un pessebre tradicional 
amb figures de la col·lecció Renart.

Van fent camí 
La Garrotxa es prepara per a la Mostra de Pessebres, que durarà fins passat Reis
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Tornen en català
Els Catòlics recuperaran ‘Els pastorets d’Olot’ en català 
després de quinze anys sense representar-los

Cent caganers amagats pel Museu dels Sants
Enguany, a més de la Mostra de Pessebres, el Museu dels Sants 
d’Olot proposarà una activitat pensada per als més petits: “No la 
caguis”. Es tracta de trobar algun dels cent caganers que s’hauran 
amagat al museu. Els participants entraran en el sorteig d’una col-
lecció de deu exemplars de caganers de l’empresa Caganer.com.

L’any passat ja estava previst que el teatre Pere Serrat acollís de 
nou la representació d’Els pastorets d’Olot, en català. Tanmateix, 
per culpa de casos de covid, es va haver d’anul·lar. Enguany, però, 
s’espera que els diferents actors puguin actuar, després de quinze 
anys sense fer-ho en aquesta obra. Fins a una trentena de perso-
nes pujaran sobre l’escenari per interpretar l’obra escrita per Antoni 
Molins, l’any 1880, i traduïda més tard per Joaquim Danés. 

L’estrena d’aquesta peça serà dijous que ve, 8 de desembre, a les 
6 de la tarda, als Catòlics. També hi haurà dues actuacions més els 
dies 23 i 26 de desembre, a les 7 de la tarda. Els interessats poden 
comprar les entrades al bar dels Catòlics de dijous a diumenge o bé 
enviar un correu a l’adreça electrònica pastoretsolot@gmail.com.

Doc del Mes: ‘Karaoke Paradise’
El Doc del Mes de Can Trona es projectarà en dues sessions; 
una divendres, 2 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, i l’altra 
dissabte, dia 3, a les 5 de la tarda. Es podrà veure Karaoke 
Paradise, una pel·lícula dirigida per Einari Paakkanen que 
retrata la passió dels finlandesos pels karaokes, com a remei 
contra la soledat i la fredor del país.  

Cine Club Olot: ’Ninjababy’
Divendres, 2 de desembre, a 2/4 de 10 del vespre, es podrà 
gaudir a la gran pantalla dels Cines Olot del llargmetratge 
Ninjababy, de la directora noruega Yngvild Sve Flikke. El 
film narra la història d’una jove il·lustradora, la vida de la 
qual dona un gir inesperat quan s’adona, massa tard, que 
està embarassada.

L’olotí Lluís Busquets presenta 
‘Embastes i piripius’ a Can Trincheria
Dissabte, dia 3, a les 7 de la tarda, Can Trincheria acollirà la presenta-
ció del darrer llibre de l’olotí Lluís Busquets, Embastes i piripius. Es 
tracta d’un dietari que va des del 1999 fins al 2007, en el qual, a més 
dels espais coneguts de la Garrotxa que conformen el paisatge de 
l’autor, hi són esmentats molts olotins. Intervindran en la presenta-
ció Dolors Figueras, presidenta dels Amics de les Lletres Garrotxines, 
i el professor de la Universitat de Girona Xavier Pla. A més, també 
llegiran alguns fragments del llibre els rapsodes Margarida Arau i 
Josep Casellas, i finalment clourà l’acte l’alcalde Pep Berga.

El garrotxí Joan Vila exposa a l’EME
A partir d’aquesta setmana i fins al mes de febrer, es podrà visitar, 
a l’espai expositiu de l’Escola Municipal d’Expressió, una mostra d’al-
guns dels treballs de l’artista de Sant Jaume de Llierca Joan Vila. Es 
tracta d’una exposició que té 35 obres que ens traslladen directa-
ment a l’univers del dibuixant, ple de colors i simbologies.
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