Tavi Algueró i Àngel Rigall, pregoners de les Festes del
Tura
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Ajuntament d'Olot

L?il·lustrador Tavi Algueró i el pintor i escultor Àngel Rigall seran els pregoners de les Festes del
Tura. L?Alcalde d?Olot, Pep Berga, que els hi ha fet l?encàrrec d?obrir la Festa Major, ho ha
anunciat aquest matí al Saló de Sessions de l?Ajuntament d?Olot. Berga ha subratllat ?la il·lusió
que ens fa poder anunciar el primer actes de les Festes amb les que podrem recuperar el format
habitual i encarregar el pregó als autors de bona part de les figueres de la faràndula?.
L?Alcalde Pep Berga ha explicat que ?per la importància que té la faràndula per la ciutat i per tot
el que representa hem volgut encarregar el pregó a dues persones que fa més de 30 anys creen,
recuperen i renoven peces del bestiari?. Berga ha afegit que ?serà l?oportunitat de continuar
reivindicant la nostra faràndula i també els seus creadors, balladors i a tothom que s?hi dedica?.
Tavi Algueró i Àngel Rigall són els autors de prop d?una vuitantena de figures de la faràndula.
Algueró, il·lustrador, i Rigall, pintor i escultor, van crear a principis de la dècada dels 90 el primer
element de la faràndula. Va ser el Porc i el Xai, per encàrrec de la Penya AOAPIX, que es va
estrenar el setembre de 1994. La rèplica de la geganta Talena i dos capgrossos de Sant Jaume de
Llierca han estat l?última creació dels dos artistes que tenen en el seu currículum la Cabreta del
Cornamusam, la rèplica del Pollastre, de l?àliga nova de Sant Ferriol o la del Conill, a més dels
Ratolins de Bonavista, els gegants de Sant Cristòfor i Mas Bernat, el Santonegro... entre moltes
altres figures.
El proper dimecres 7 de setembre al balcó de l?Ajuntament d?Olot, Tavi Algueró i Àngel Rigall
donaran el tret de sortida a les Festes del Tura que duraran fins al diumenge 11. Aquests dies
s?està ultimant la programació de les Festes que recuperaran el format habitual d?activitats
gratuïtes al centre de la ciutat.
Properament es donaran a conèixer els detalls de les Festes. El primer que es descobrirà és el
cartell en una presentació que tindrà lloc el proper dijous 4 d?agost a les 7h de la tarda a l?Hospici.
Dos artistes, il·lustradors i professors de l?EME Olot
Nascut a Castellfollit de la Roca l?any 1963 i alcalde pedani de Batet de la Serra des del 2009,
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Tavi Algueró s?ha focalitzat en la diversificació artística; incidint en diversos àmbits creatius. Des
de les il·lustracions de contes pedagògics i la divulgació, passant per la publicitat, la creació de
personatges per plataformes digitals, decoracions d?espais, tallers i xerrades sobre il·lustració o
còmic, exposicions, disseny o la construcció de figures de gran format. Unes aptituds que han
permès ampliar i potenciar el coneixement de les tècniques, material a través de l?Escola
Municipal d?Expressió d?Olot de la qual Algueró és director.
Àngel Rigall és professor de l?Escola Municipal d?Expressió d?Olot. Nascut el 1963, des de ben
jove es va apuntar a classes de dibuix i escultura a l?escola de Belles Arts d?Olot. Va formar-se a
la Llotja de Barcelona i a l?actual Escola d?Art d?Olot on va titular-se com a Tècnic Superior amb
Arts Aplicades a l?Escultura. Des del carbó, fins a pintura acrílica, olis, fang, fusta i pedra i la
utilització de fibra de vidre o ciment, es va focalitzar en les figures i ha exposat des del 1989 a Vic,
Girona, Barcelona, Mallorca, Perpinyà o Stuttgart. Obres seves també són l?homenatge als pesca
llunes de Sant Feliu de Pallerols; l?escultura de bronze ?El porc i el xai? o la construcció d?una
vuitantena de figures, gegants, cavallets, capgrossos i bestiari variat de la Garrotxa conjuntament
amb en Tavi Algueró.
El pregó de les Festes del Tura
Les persones que han fet el pregó de les Festes | festesdeltura.olot.cat

1966 | Josep Munteis
1967 | Carles Sentís
1968 | Esteve Bassols
1969 | Joan Teixidor
1970 | Andreu Avel·lí Artís Gener ?Sempronio?
1971 | Antoni Noguera Massa
1972 | Martí Bassols
1973 | Lluís Miravitlles
1974 | Joan Gich
1975 | Xavier Montsalvatge
1976 | Albert Dou
1977 | Martirià Llosas
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1978 | Ramon Mulleras
1979 | Miquel de Garganta
1980 | Ramon Pla i Coral
1981 | Esteve Puigmal
1982 | Maria del Tura Bolòs
1983 | Alexandre Cuéllar
1984 | Josep Faulí
1985 | Eduard de Balle
1986 | Jordi Vendrell - Quim Monzó
1987 | Joan Casulà
1988 | Salvador Alsius
1989 | Miquel Calzada
1990 | Joan Grau
1991 | La Farinera
1992 | Martí Bassols
1993 | Joan Barril

1994 | Joan M. Pujals
1995 | Josep Puigbó
1996 | Joan Hortalà
1997 | Pere Planella
1998 | Jaume Llagostera
1999 | Toni Soler
2000 | Joan Fageda
2001 | Quadre de veus de Ràdio Olot
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2002 | Xavier Casas
2003 | Jordi Oliveras
2004 | Domènec Moli
2005 | Margarida Casacuberta
2006 | Jordi Pujiula
2007 | Déu n?hi duo
2008 | Cristóbal Colon
2009 | Gaspar Hernàndez
2010 | Pim Pam Pum Foc
2011 | Club Patinatge Artístic Olot
2012 | Òmnium Garrotxa
2013 | Manuel Faus
2014 | AOAPIX
2015 | Pep Nogué
2016 | Les veïnes d'Olot amb el nom de Tura
2017 | Pere Ribes
2018 | La Carnavalesca
2019 | Joan Soler
2020 |
2021 | Unió Esportiva Olot
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