
En Xavier Ruscalleda i en Salvi Capellà, dues persones molt vinculades a l’Orfeó 
Popular Olotí, van proposar a la Mariapilar Serra i Margalef, presidenta de l’entitat, 
la creació d’una faràndula. L’Orfeó hi posaria el material i uns alumnes de L’Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot farien els caps.

La proposta era que fossin personatges d’en Peret Plana Puig, un artista pintor 
d’Olot, molt vinculat a l’Orfeó. La seva obra es desmarcava del paisatgisme tra-
dicional de l’ “escola olotina” per endinsar-se en una interpretació expressionista 
molt personal del rostre i la figura humana.

En Peret no podia assabentar-se de la fabricació d’aquests cabeçuts, volien que 
fos una sorpresa. Un dels caps havia de ser el seu, i calia proporcionar uns quants 
dibuixos i fotografies amb les expressions exagerades que a ell li agradava fer.

Aquesta idea es va tirar endavant i els cabeçuts es van construir, vuit caps que 
van resultar ser una veritable obra d’art. Ara faltava vestir-los, però el destí va 
jugar una mala passada a la Mariapilar, que es va posar malalta i en cinc setmanes 
va traspassar, i a en Peret, que ho feia quinze dies abans. Tota la il·lusió es va per-
dre i els capgrossos van quedar guardats a l’Orfeó. Això passava el juliol de 2009.  

El diumenge 28 de febrer de 2010 l’Orfeó Popular Olotí va fer una festa en ho-
menatge a la Mariapilar, un dia festiu i molt entranyable. Aquest fou el primer dia 
que van sortir a la llum els cabeçuts a sobre de l’escenari del teatre de l’Orfeó, 
envoltant un bust en terracota de la Mariapilar fet i regalat per l’escultor local Joan 
Ferrés.

A finals d’any, durant la festa de Santa Cecília, patrona de l’entitat, estrenaren 
vestits, cercavila i ball amb música composada per l’Àngel Girona i coreografia d’Al-
ba Soler. Els portadors foren jovent de la casa.

Fins ara, cada any surten per la festa del barri Vell i per Santa Cecília. Aquest any 
però, també han desfilat junt a la faràndula olotina per les festes del Tura.

En les següents pàgines podeu veure’n el procés de creació.
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Procés de creació
Alumnes de L'Escola d'Art

i Superior de Disseny d'Olot

Una proposta de Xavier Ruscalleda i Salvi Capellà



Han intervingut:

 Miquel Alari Gil - Angèlica Arvylàs Torner - Ruth Zary Bernal Rodríguez
 Nahuel Arcadi Forchini Zaragoza - Irina Julià Pons - Clara Pérez Bieto
Sara Montroig Cruset - Henar Rodríguez Costa - Sara Brugas Trèmols

 Ariadna Marin Ortiz - Laura Puyal Hernández - Albert Comerma Bertran
 Adrià Gamero Casellas - Víctor Guixà Saladrigas

 Àfrica Serra Gómez - Josep Subirana Bodro

Sota la direcció de:
Jùlia Cutiller – Núria Ayats - Salvador Capellà

Dibuixos: Peret Plana Puig - Sel·lecció: Mariapilar Serra
Material i vestuari: Orfeó Popular Olotí

Coordinador general: Salvador Capellà






















































































	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45

