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Cultura i Societat  

n El procés de construcció de les 
peces de la faràndula i les seves 
rèpliques centren la nova exposi-
ció del Museu de la Garrotxa. Del 
taller al carrer. La faràndula olo-
tina, repassa els elements de la fa-
ràndula històrica de la ciutat, 
aquella que guarda una relació 
estreta amb els tallers de sants, 
que té un alt valor artístic i que ha 
situat Olot al mapa festiu. 

Comissariada per Adán Perea 
i Sergi Plana, l’exposició presen-
ta una línia cronològica que situa 
la creació dels diferents elements 
del bestiari popular i els Gegants 

d’Olot al llarg de la història, mos-
trant per exemple els antics ves-
tits que portaven el Gegant i la 
Gegantesa i que es conserven al 
magatzem dels museus d’Olot. 
L’Àliga, el Drac, el Pollastre, el Co-
nill o el Gat són presents a l’expo-
sició, que es fixa en les peces que 
tenen vinculació amb els tallers 
de sants, sigui perquè es van cre-
ar allà o pertanyien a algun taller. 

La mostra també posa el focus 
en el taller on els artistes creen les 
diferents peces de la faràndula i 
on es fan les rèpliques per alleu-
gerir-ne el pes.  

A la Sala Oberta s’hi pot veure 

una reproducció a mida original 
de la Gegantessa d’Olot que ha fet 
Sergi Plana, seguint el model ori-
ginal de Celestí Devesa.La figura, 
que no sortirà mai a ballar, s’ha 
construït perquè els olotins vegin 
com lluïa ara fa cent anys la Ge-
gantessa de la ciutat. Carles Solé 
Quiles ha reproduït el vestit que 
va portar entre el 1889 i el 1915.  

Coincidint amb el Dia Intera-
cional dels Museus, l’equipament 
ha organitzat aquest cap de set-
mana la Festa de la Faràndula-
amb tallers per a la mainada.  

La mostra és oberta fins el 15 
d’agost. 

u Repassa els elements festius que hi ha hagut a Olot al llarg de la 
història i es fixa en el procés de construcció de les peces i les rèpliques

La faràndula, en una mostra 
al Museu de la Garrotxa

DdG. OLOT

Un dels espais de l’exposició «Del taller al carrer. La faràndula olotina». OLOT CULTURA

n Amb les entrades exhaurides 
de fa dies, Estopa va reunir ahir 
unes 25.000 persones al Parc del 
Fòrum de Barcelona, en el primer 
concert multitudinari dels ger-
mans Muñoz a l’aire lliure a la ca-
pital catalana.  

La Gira Fuego d’Estopa també 
farà parada a la ciutat Girona el 3 
de juny al pavelló de Fontajau i el 
21 d’agost al festival de la Porta 
Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. 
El duo de Cornellà tancarà la sei-
xantena edició del certamen gan-
xó i a més, serà l’última oportuni-
tat de veure’ls aquest estiu a Ca-
talunya.  

Aquesta gira estava prevista 
inicialment per la primavera i es-
tiu del 2020, però la pandèmia va 
obligar el grup a ajornar-la fins 
aquest any. 

Estopa reuneix 25.000 
persones al parc del Fòrum

DdG. BARCELONA

El concert d’Estopa al parc del Fòrum de Barcelona. ENRIC FONTCUBERTA/EFE

u NOVA SEU DEL FESTIVAL PÍNDOLES. Sant Feliu de Guíxols va acollir 
divendres i ahir el primer tast del festival Píndoles, que ofereix obres de 
teatre breu inèdites en espais no convencionals. La cita, que fins ara se 
celebrava només a Barcelona, ha estrenat Sant Feliu com a nova seu amb 
la programació de nou obres de teatre breu amagades en espais singulars 
i dirigides a un reduït nombre d’espectadors. Divendres la programació 
estava dedicada a alumnes d’institut i ahir al públic general. 

Dosis de teatre breu a Sant Feliu
SERGI PANIZO

u ELS PREMIS D’ARQUITECTURA S’ESCAMPEN. Les obres seleccionades 
dels Premis d’Arquitectura 2022 arriben per primer cop els carrers de 
totes les capitals de comarca gironines. La Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha instal·lat als carrers més 
emblemàtics de totes les capitals de comarca, i també a la ciutat de 
Blanes, unes estructures efímeres en forma de lletra L en les quals s’hi 
reprodueixen els projectes que opten als guardons que es lliuen el dia 27. 

Arquitectura de premi al carrer
COAC GIRONA

u HAVANERES PELS MÉS PETITS. Uns 300 alumnes gironins de cinquè 
de primària van participar ahir al matí en la primera Cantadeta 
d’Havaneres a l’Auditori de Girona, el resultat d’un projecte escolar que 
acosta als més menuts les havaneres. Simulant la tradicional cantada de 
Calella, els petits cantors van actuar amb el grup Port Bo en un concert 
que simulava una conversa entre un net i un avi i que girava al voltant de 
les cançons de mariners i pescadors.   

Cantadeta d’havaneres a l’Auditori
ANIOL RESCLOSA


