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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 25 AL 31 D’OCTUBRE 

 

 
 
 

María Belmonte presenta el seu llibre a la Biblioteca 
 
Dijous, El que sé i el meu avi no sabia, al Teatre Principal d’Olot 
 
Diumenge, concert de Didier Laloy i Adrien Tyberghein, a la sala El Torín 
 
Dissabte, lliurament de les Ales a la Cultura i inauguració de l’exposició 
de la UE Olot. L’exposició es presentarà divendres en roda de premsa. 

 
   

 

 

LLETRES 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘EN TIERRA DE DIONISIO’ 
MARÍA BELMONTE I CARME SIMON 
Dijous 28 d’octubre, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
María Belmonte, coneguda pels seus recorreguts literaris pel Mediterrani, 
en aquesta ocasió trepitja la regió grega de Macedònia, en un relat 
extraordinari entre la història, els viatges, l’antropologia i la literatura. 
Belmonte és llicenciada en Història i doctora en Antropologia Social amb 
una tesi sobre la història de les religions. Traductora i intèrpret, com a 
autora ha publicat Peregrinos de la belleza. Viajeros por Italia y 
Grecia (2015), Los senderos del mar. Un viaje a pie (2017) i En tierra de 
Dionisio (2021). L’acompanyarà Carme Simon, antiga directora de la 
Biblioteca Marià Vayreda i del Festival MOT, al qual Belmonte va assistir a 
l’edició del 2019, dedicada precisament al Mediterrani. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada. 
 
 

TEATRE - LAP 
EL QUE SÉ (I EL MEU AVI NO SABIA) 
OBJECTORA 
Dijous 28 d’octubre, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Barcelona, 1939. Derrotat després de la Guerra Civil, en Paco comença el 
seu viatge com a refugiat deixant enrere la seva família. 
Barcelona, 2011. La implicació de la Sònia en el moviment del 15-M genera 
tensions a la seva família, la qual encara carrega les ferides de l’exili d’un 
misteriós besavi, en Paco. 
El que sé (i el meu avi no sabia) explora el viatge emocional d’aquests dos 
personatges connectats pel trauma intergeneracional. Microcinema, titella 
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contemporània i teatre físic interactuen amb l’ús de la narració i el 
monòleg creant imatges de records fugissers i fantasies que omplen els 
buits de la història en aquesta exploració de narratives interconnectades. 
A través de l’ús d’imatges evocatives i teatre visual, aquesta 
commovedora història sobre dol i superació es converteix en una 
celebració de la joventut i del creixement personal, i ens recorda la 
importància de ser les narradores de la nostra pròpia història. 
Preu: 10 euros 
 
 

EXPOSICIONS 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “L’OLOT. CENT ANYS D’UN CLUB DE 
FUTBOL” 
Dissabte 30 d’octubre, 12 h, Sala Oberta del Museu de la Garrotxa 
Olot Futbol Club, Unión Deportiva Olot i Unió Esportiva Olot són els noms 
oficials que ha tingut al llarg del temps l’Olot, el club de futbol que, amb 
aquesta denominació popular —prenent la part pel tot—, sintetitza els 
anys de persistència i el seu arrelament a la ciutat d’Olot. 
Com la de qualsevol entitat o institució, la història d’aquest club centenari 
és un reflex dels canvis en la nostra societat. Més enllà d’evolucionar en la 
pràctica del futbol, l’Olot ha estat un club que ha maldat per encaixar en 
el seu entorn en cadascun d’aquests cent anys.  
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada. 
 
 

ALTRES 
LLIURAMENT DE LES ALES A LA CULTURA 
ALS HERMANOS LUQUE 
Dissabte 30 d’octubre, 18.30 h, Teatre Principal d’Olot 
L’Ajuntament d’Olot lliurarà les Ales a les Cultura 2021 als Hermanos Luque. 
Són en José, en Juan, en Manuel, en Francisco i en Miguel Angel Luque 
Sanchez. Nascuts a Villanueva de Algaidas (Màlaga), van arribar a Olot 
l’any 1968 i es van establir al barri de Sant Roc. L’any 1992 van crear la Casa 
Cultural de Andalucía de la Garrotxa i en José va ser-ne el primer 
president. Actualment és en Manuel qui presideix l’entitat. 
L’Ajuntament d’Olot ha volgut reconèixer-los-hi el foment de la cultura 
andalusa a la ciutat i la col·laboració activa amb diferents actes culturals 
de la capital de la Garrotxa, fent la cultura andalusa i la catalana vagin de 
la mà. De la mà de la Casa Cultural de Andalucía han participat a l’ofrena 
de les Festes del Tura, la Batalla de les Flors, el Carnaval, la Fira de Sant 
Lluc, etc. També han promogut la creació de grups de ball i del coro 
rociero, que han actuat a diferents ciutats de Catalunya. Els Hermanos 
Luque han participat de la construcció del local de la Casa Cultural de 
Andalusia. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada. 
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MÚSICA 
DIDIER LALOY I ADRIEN TYBERGHEIN 
DYAD 
Diumenge 31 d’octubre, 18.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Didier Laloy i Adrien Tyberghein, dos músics destacats, formen un duo 
que neix del desig de combinar dos universos aparentment oposats: la 
música anomenada “seriosa” i la música coneguda com a “lleugera”. 
El seu duo trenca els límits estilístics barrejant música tradicional, música 
clàssica, rock i música electrònica. El seu repertori consisteix en música 
original que mostra tota la riquesa d’aquesta col·laboració. Des de ritmes 
esbojarrats fins a melodies expressives, aquestes composicions porten el 
públic a la cruïlla de diferents mons. 
Preu: 6 euros anticipada; 8 euros a taquilla. 
 
 


