
 

 
CONTACTE 

Andreu Oliveras 
972 27 27 77 / 630 66 55 61  
Andreu.Oliveras@olot.cat 

Agenda d’activitats culturals 

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 20 AL 26 DE SETEMBRE 

 

 
 
 

Concert d’Albert Guinovart i Elisabet Franch, dissabte a la sala El Torín. 
 
Divendres, al Teatre Principal, LAP musical amb Monfortano & Ardito.  

 
   

 

 

LLETRES – HORA DEL CONTE 
CONTES DE LA FARÀNDULA 
A CÀRREC DE LOLA ARQUÉ 
Dilluns 20 de setembre, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 

XERRADES – PAISATGE VÍCTOR CATALÀ 
LA VIDA ÍNTIMA DE VÍCTOR CATALÀ 
AMB MARIA BOHIGAS I ROSA VILANOVA 
Dijous 23 de setembre, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Conversa entre Maria Bohigas i Rosa Vilanova amb motiu de la versió 
íntegra del llibre Mosaic que Club Editor publica aquest setembre. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 

MÚSICA – LAP 
MONFORTANO & ARDITO 
Divendres 24 de setembre, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
La flautista Adriana Montorfano i la compositora Cecilia Ardito formen el 
duo Montorfano & Ardito. 
A l’espectacle Musique concrète, les dues intèrprets manipulen una sèrie 
d’objectes que emeten sons i també projectors de diapositives, i a través 
d’ells creen unes instal·lacions performatives en diàleg amb la tecnologia 
en temps reals. Música, so i disseny d’espais s’organitzen en una partitura i 
formen escenes audiovisuals completes amb mitjans senzills. 
De fet els estris que s’usen a Musique concrète són de segona mà: han 
estat comprats en mercats o s’han rescatat de les escombraries. Això, en 
cap cas, no està relacionat amb un sentiment nostàlgic, sinó amb un acte 
de resistència. Què és obsolet? Què és útil? I qui ho dictamina, això? 
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Aquest projecte forma part d’El Generador d’Ameba (tercera edició) i 
compta amb la col·laboració d’Ameba, la Casa de Cultura de Girona i 
l’Ajuntament de Girona. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 

MÚSICA 
ELISABET FRANCH I ALBERT GUINOVART 
RECITAL DE FLAUTA I PIANO 
Dissabte 25 de setembre, 20 h, Sala El Torín 
Franch plays Franck marca l’inici d’una nova etapa de l’artista, marcada per 
la maduresa i per una gran personalitat musical. Cinc anys separen 
aquesta gravació de l’anterior, temps durant el qual la flautista ha viscut un 
moment de creixement i esplendor en la seva carrera (debut al Carnegie 
Hall de Nova York, una carrera internacional en expansió i quatre anys de 
solista a la Xina, entre d’altres). 
La presència, la musicalitat i la tècnica del gran pianista Albert Guinovart 
afegeixen encara més maduresa, sensibilitat i nivell a aquesta formació, i 
posen en evidència la gran entesa musical, interpretativa i tècnica entre 
els dos músics, que ens proposen un programa molt intens i alhora molt 
delicat, on la conjunció dels dos intèrprets és la clau. 
Preu: 6 euros entrades anticipades i 8 euros taquilla 
 
 
 


