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Amb l’octubre arriba la Tardor Gastronòmica
Una oportunitat per conèixer la cuina del Baix Montseny

obres

sopars-maridatge, xerrades, i 
fi ns i tot una show cooking.

També  es presentarà la cer-
vesa artesa celonina “la Ruca-
da”. L’ac  vitat que s’havia de 
fer demà a la plaça de la Vila, 
El mercat “parc a taula” s’ha 
anul·lat i esfarà el pròxim mes 
de desembre.

LA BIBLIOTECA 
ES POSA EL DAVANTAL
Per viure la Tardor Gastronò-

mica amb un toc literari, a la 
Biblioteca l’Escorxador esa 
troben llibres de poesia per 
degustar en bars i restaurants 
del municipi.

A més, la Biblioteca ha prepa-
rat una guia de lectura de cuina, 
lots de llibres temà  cs i una guia 
virtual dedicada al Montseny i a 
la seva gastronomia.

INSTAGRAM AMB PREMI
Durant aquest mes d’octubre, 

qui vulgui immortalitzar la 

d’aquest corretapes un verita-
ble concurs gastronòmic. En-
tre els par  cipants es sortejarà 
un sopar per a dues persones. 
D’altra banda setze restaurants 
oferiran un menú especial ela-
borats amb productes  pics de 
tardor.

MOSTRA DE TAPES
I PLATETS
La mostra de tapes i de 

platets de tardor es farà a la 
plaça de la Vila el dissabte 
18 d’octubre. Al llarg de tota 
la tarda i fi ns avançada la nit 
les persones que s’acos  n a 
la plaça podran degustar les 
millors tapes de Sant Celoni. 
Per 2,5 euros es podrà tas-
tar una tapa i una beguda.

A més d’aquestes ac  vitats 
principals hi ha programat un 
reguitzell d’ac  vitats al vol-
tant de la gastronomia a fer 
directament als establiments 
par  cipants: cursos, tastos, 

SANT CELONI.- Per quart 
any consecu  u l’Ajuntament 
conjuntament amb Sant Ce-
loni Cuina i els restaurants i 
bars del municipi organitzen la 
Tardor Gastronòmica. Aquest 
esdeveniment, amb ac  vitats 
programades durant tot el 
mes d’octubre, té com a objec-
 u donar a conèixer la qualitat 

de la gastronomia de la zona. 
Inclou entre altres ac  vitats, 
degustacions de tapes, vins i 
platets de tardor, sopars amb 
menús especials amb pro-
ductes de la terra, i diversos 
tallers, concursos, xerrades, 
mostres i degustacions.

CORRETAPES
Com altres anys el Correta-

pes o concurs de tapes es farà 
al llarg de tot el mes. Divuit es-
tabliments oferiran exquisides 
tapes i els comensals es con- 
ver  ran en jurat i podran valo-
rar quines són les millors, fent 

seva par  cipació a les diver-
ses propostes de la Tardor Gas-
tronòmica, poden e  quetar les 
seves fotografi es amb #Tardor-
Gastronòmica i pujar-les a la 
xarxa Instagram. La valoració 
de les fotografi es guanyadores 
del concurs es farà a par  r dels 
vots dels propis usuaris de la 
xarxa Instagram.

La fotografi a que  ngui 
més “m’agrada” o “likes” per 
part dels usuaris de la xarxa 
al moment del recompte serà 
la guanyadora del concurs i el 
seu autor rebrà una experièn-
cia d’aventura amb Daema 
Aventura per a dues persones 
consistent en una ruta en se-
gway i una altra en bicicleta 
elèctrica. 

També es pot opinar i fer 
els comentaris que es creguin 
adients a través de les xarxes 
socials amb el Twi  er. Tots els 
comentaris han de contenir 
#TardorGastronòmica.

Alguns dels plats que es poden provar en els restauraurants par  cipants a la Tardor Gastronòmica. FOTO: EB
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Prop de 200 voluntaris han fet la 
Gigaenquesta a Sant Celoni

SANT CELONI.- La campanya d’Ara és l’hora per guanyar la con-
sulta del 9 de novembre va tenir un nou impuls a Sant Celoni amb 
la Gigaenquesta amb la par  cipació de prop de 200 voluntaris que 
van respondre a la crida feta l’ANC i Òmnium Cultural, amb la idea 
de fer possible que molta gent del municipi es pugui explicar com 
volen que sigui el futur del país.

Els voluntaris es van aplegar el 4 d’octubre a la sala Bernat Mar-
torell on van recollir el material i les zones del municipi a cobrir. 
L’enquesta, feta casa per casa, constava de sis preguntes com l’ús 
que s’haurien de fer dels 8.000 a 16.000 milions de més que  ndria 
una Catalunya independent, quina és la prioritat dels serveis pú-
blics si fem un país nou, quina és la prioritat de la renovació demo-
crà  ca d’un país nou que par  ria de zero, quina ha de ser la relació 
de Catalunya amb Europa, si el castellà ha de ser un idioma ofi cial 
de Catalunya i si el 9N aniria a votar. En cadascuna de les preguntes 
els enquiestats podien escollir entre diverses alterna  ves.

Voluntaris de la Gigaenquesta. FOTO: JPP

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- El XII Concurs de Paletes de 
Santa Maria de Palautordera que organitza l’Associacio Terracuita de 
Santa Maria de Palautordera i que és una de les ac  vitats més des-
tacdes de l’Aplec del remei ha tornat a estar vinculat al procés de 
transició nacional que es viu a Catalunya i, en aquest cas a la consulta 
del 9-N. Les 10 parelles de paletes que hi van par  cipar van haver de 
construir una urna de forma hexagonal i amb les quatre barres a la 
part frontal. En l’edició de l’any 2012 els concursants ja van haver de 
construir una estelada. La parella guanyadora van serseguits d’Àngel 
Mir i Josep Maria Serra i en tercer lloc Josep Vidal i Miquel Olivart.

Els guanyadors del Concurs de Paletes. FOTO: Ma  y Cortès

Urnes d’obra a Santa Maria de 
Palautordera per votar la consulta del 9N

SANT CELONI.- El pa  natge celoní es va classifi car en cinque-
na posició en el campionat del món de grups xou pe  ts celebrat 
a Reus. L’equip de Sant Celoni va fer una excel·lent actuació i no 
va decebre gens als afeccionats, demostrant que les sensacions 
d’aquesta temporada eren molt bones. I així ho van reconèixer els 
jutges amb les seves puntuacions tant en l’apartat tècnic com ar-
 s  c. Jaume Pons i les pa  nadores Andrea López, Fà  ma Bouamri, 

Aina Mira, Cris  na Codina i Helena Oms interpretant la coreografi a 
“Els meus 40 anys” fi ns a úl  ma hora van tenir opcions d’entrar 
en una de les places del podi amb els seus 126,3 punts (62,5 en 
el tècnic i 63,8 en l’ar  s  c). L’equip campió va ser el Club Division 
d’Itàlia amb la coreografi a “El lent conqueridor”. El subcampionat 
per l’Aldea amb “Jo!” i el bronze per la fundació Blanes.

El pa  natge celoní, cinquè millor del món

TURÓ DE L’HOME.- La Colla Gegantera de Sant Celoni va pujar 
el dissabte 11 d’octubre des de Sant Celoni al Turó de l’Home en 
homenatge a Xavi Novell, el Maasai, en mo  u que ja fa cinc anys 
que ens va deixar en un fa  dic accident de trànsit mentre entre-
nava amb la bicicleta. Des de la Colla de Geganters s’ha qualifi -
cat com una de les fi tes més emo  ves de les moltes que ja han 
aconseguit. Van fer el cim amb pa  ment però gaudint del camí 
“amb il·lusió i amb un gran record. Un gran dia, gran gent, un gran 
sen  ment va per tu Xavi”, expliquen els que van par  cipar de la 
pujada que va sor  t a les 6 del ma   de Sant Celoni. El recorregut 
amb tota la família de gegants es va fer per muntanya amb 17 
quilòmetres i gairebé 1.700 metres de desnivell.

Els Geganters de Sant Celoni al Turó de l’Home. FOTO: Òscar Aldama 

La Colla Gegantera de Sant Celoni puja al 
Turó de l’Home en record de Xavi Novell
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Nous punts de venda de la les targetes T10 i S1 per bus, tren i metro a Palautordera

ES LLOGA LOCAL A SANT CELONI
Al carrer Santa Fe, 9 (Baixos)

- Molt Cèntric
- Per comerços, bo  gues, ofi cines...

- Abstenir-se sector de la restauració i oci
Tel.  647 908 966

Els gestors de l’estanc Molà i de l’Administració de Loteries que actualment venen els  tols integrats del bus, tren i metro. Foto: JPP

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.-  Des d’aquest mes 
d’octubre els veïns de Santa 
Maria de Palautordera dispo-
sen d’un nou de venda de les 
targetes integrades  pus T10, 
S1 i 30/50 per bus, tren i me-
tro ja que s’hi ha afegit l’Estanc 
Molà de la plaça de les Olles. 

Ara ja són dos els llocs on 
es poden adquirir els  tols del 
transport públic de viatgers ja

que des de fa temps es podien 
comprar a l’Administració de 
Loteries del carrer Major. 

L’Ajuntament de Palau està 
treballant per incen  var els 
veïns a u  litzar el transport pú-
blic i a impulsar inicia  ves per 
facilitar-els-hi la compra dels 
bitllets i més, tenint en comp-
te  que a l’estació no es poden 
comprar bitllets i, per aquest 
mo  u no es descarta que en

el futur immediat hi hagi nous 
establiments del poble que 
també s’afegeixin com a punts 
de venda, com és el cas de la 

benzinera Punt del Montseny 
que ja ha comunicat el seu 
interès i s’ampliï el servei  ac-
tual.
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“Detectem els bloquejos energè  cs i emocionals ”
Ernest Aldama, kinesiòleg

Cuidar-nos, mimar-nos, és vital pel nostre benestar, pels que ens envolten i per la societat en 
general. Heràclit ja ho deia: “La salut humana és un refl ex de la salut de la terra”. 

Al viure des de l´essència estem fent un te amb el terapeuta holís  c Ernest Aldama, Kine-
siòleg i psicoterapeuta holís  c, fl ors de bach, nutrició cel·lular i quiropràc  c entre d´altres tècniques 
naturals.

GM.- Amb ella podem detectar 
qualsevol problema de compor-
tament?

EA.- Sí, a més de tractar els 
símptomes, també donem molta 
importància a trobar les causes 
que han originat les simptomato-
logies.

GM.- Quins elements terapèu-
 cs u  litzeu en les teràpies?

EA.- Mol  ssims, hi ha un ventall 
molt ampli d’elements terapèu  cs 
com: Elixirs fl orals de Bach, reiki, 
homeopa  a, shiatsu, acupuntura, 
psicoteràpia, tècniques de relaxa-
ció, suplements nutricionals, die-
tè  ca i nutrició... 
GM.- En resum podríem dir 

doncs que la Kinesiologia ofereix 
un sistema terapèu  c natural per 
tractar a les persones en tota la 
seva globalitat.
EA.- Això mateix Glòria, des d’un 

tot.
GM.- Com és una sessió pràc-
 ca de Kinesiologia Holís  ca?

EA.- Durant una sessió, el pa-
cient roman es  rat a la llitera 
mentre el terapeuta li prac  ca 
el test muscular, que serveix per 
establir la comunicació amb el sis-
tema bioinformà  c de la persona

salut: estrés, ansietat, depressió, 
qualsevol dolor, tensions muscu-
lars, insomni, cansament crònic, 
fi bromiàlgia, hipertensió, obesi-
tat, colesterol, anorèxia, anèmia, 
problemes de memòria, aprenen-
tatge i molts altres problemes de 
salut i personals.

GM.- Ernest, estem parlant de 
diferents  pus de patologies.
EA.- Sí, però totes tenen en comú 

que parteixen de l’estat emocio-
nal.

GM.- Podríem dir que la kine-
siologia Holís  ca va adreçada a 
totes les persones que vulguin 
millorar el seu estat de salut 
o necessi   tractar qualsevol 
malal  a o ma-lestar personal?

EA.- Sí, també és de gran u  litat 
per persones que desitgin fer-se 
una revisió general a nivell de pre-
venció. La kinesiologia pot detec-
tar els bloquejos que té la persona 
a nivell energè  c i emocional, el 
que ens permet evitar que puguin 
acabar produint certes malal  es.

GM.- Amb quina freqüència 
s’han d’anar fent les sessions de 
kinesiologia?

EA.- La freqüència dependrà 
de la par  cularitat i gravetat dels 
símptomes de cada persona. El 
més recomanable és fer el més 
aviat possible les proves neces-
sàries per abordar els temes prin-
cipals per tal que la persona no   
canvis posi  us el més aviat pos-
sible. Una vegada s´ha pogut fer 
la revisió dels temes prioritaris, 
es deixa passar un temps perquè 
els tractaments puguin fer el seu 
efecte i després es pot fer alguna 
sessió per evitar que  puguin ha-
ver-hi recaigudes.

GM.- Quan de temps necessi-
tem per aconseguir bons resul-
tats terapèu  cs?

EA.- La millora dependrà en 
primer lloc de que la persona faci 
correctament els tractaments in-
dicats. I en segon lloc, depenent 
de la gravetat i cronicitat dels 
símptomes que pateixi la persona.

GM.- Suposo que l’ac  tud del 
pacient és un ingredient molt 
important alhora de l’efec  vitat i 
evolució del tractament.

EA.- Sí Glòria. En general les 
persones que  decideixen assis  r a 
un terapeuta de medicina natural, 
busquen solucionar els seus pro-
blemes de salut evitant el consum 
de medicaments farmacèu  cs, 
perquè o no els ha funcionat o els

Glòria Montasell.- Ernest, ben-
vingut al Viure des de l´essència.

Ernest Aldama.- Moltes gràcies 
Glòria, molt content d´estar avui 
aquí amb tu per poder compar  r 
coneixements.

GM.- Des de l´any 1992 que et 
dediques professionalment a les 
teràpies naturals. Com va néixer 
aquesta necessitat?

EA.- A mi Glòria, el que 
m´interessa especialment, és 
ajudar a les persones a ser més 
conscients en la cura de la seva 
salut; així com de la importància 
de revisar i transformar les seves 
creences i models de vida.

GM.- Un camí ampli i llarg
EA.- Molt ampli i interessant
GM.- Avui ens parlaràs de la 

Kinesiologia, una tècnica que 
probablement moltes persones 
desconeixen.  En què es basa la 
kinesiologia Holís  ca?

EA.- És un sistema terapèu  c 
natural, que ofereix la possibilitat 
de realitzar una revisió general 
de la persona per tal de detectar 
i tractar amb diferents teràpies, 
possibles alteracions a nivell  sic, 
orgànic, emocional, mental i ener-
gè  c.

(sistema nerviós). Gràcies a aquest 
sorprenent i al mateix temps sen-
zill sistema de biocomunicació, 
els kinesiòlegs podem comunicar 
amb tots els sistemes orgànics 
per saber com estant funcionant 
i si cal també apliquem les tècni-
ques necessàries per corregir les 
tensions o desequilibris que es 
presen  n.
GM.- Què més podem detectar 

amb el test muscular?
EA.- A part de detectar els des-

equilibris o disfuncions , també 
podem saber quins tractaments 
són els mes adequats per cadas-
cuna de les problemà  ques que 
presenta la persona. Al fi nal de 
cada sessió el client podrà saber 
quins tractaments o productes 
haurà de fer servir per millorar la 
seva salut.
GM.- Sembla complex...
EA.- En absolut, tot el nostre cos 

esta interrelacionat, tot és més 
senzill, però hem de parar a escol-
tar-nos.
GM.- En quines patologies o 

malal  es ens pot ajudar la kine-
siologia Holís  ca?
EA.- Ens pot servir d´ajuda en 

qualsevol d’aquests problemes de

Glòria Montasell amb Ernest Aldama. Foto: Òscar Aldama
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“Ens pot servir 
d´ajuda en 
qualsevol d’aquests 
problemes de salut: 
estrés, ansietat, 
depressió, qualse-
vol dolor, tensions 
musculars, insomni, 
cansament crònic, 
fi bromiàlgia, 
hipertensió, 
obesitat, colesterol, 
anorèxia, anèmia, 
problemes de 
memòria, 
aprenentatge i 
molts altres 
problemes de 
salut i personals.”

és més sorprenent que el propi 
cos pugui saber quina teràpia es la 
mes adequada.

GM.- I com podem resoldre 
aquest dubte?

EA.- És per aquesta raó que realit-
zo conferències sobre Kinesiologia, 
per informar sobre aquesta discipli-
na i sobretot per fer demostracions 
amb alguns dels assistents. En pocs 
minuts puc saber quins desequili-
bris estan afectant a la persona que 
s´ha ofert voluntària.

GM.- Vols dir que aviat faràs 
una conferència a Sant Celoni?

EA.- Sí, ho  nc previst abans de 
fi nal d´any.

GM.- Molt interessant Ernest, 
doncs ja ens  ndràs informats. 
Moltes gràcies per compar  r co-
neixements per el nostre benes-
tar, ja no tenim excusa...

EA- Agraït de poder-ho compar  r.
Com deia el fi lòsof grec Teo-

frast: “Si es detecta una part del 
cos malalta, s´ha de buscar la 
causa que provoca la dolència i 
no només els efectes externs que 
genera”

GLÒRIA MONTASELL

ha produït efectes secundaris. 
També és cert que cada vegada 
hi ha més persones que trien les 
teràpies naturals. Els terapeutes 
apliquem els coneixements i les 
tècniques que hem après, però 
necessitem que les persones es-
 guin disposades no només a fer 

els tractaments que els proposem, 
sinó que també, es  guin disposa-
des a realitzar els canvis que siguin 
necessaris, per corregir les causes 
que han provocat els símptomes.

GM.- Avui hi haurà persones 
que hauran descobert la kine

siologia, d’altres que reforçaran 
els seus coneixements, però-
de ben segur, que també sor-
giran molts dubtes en relació 
de com pot ser que el cos. Amb 
tot, només amb un test de ki-
nesiologia ob  ndrem mol  ssi-
ma informació del nostre estat.

EA.- Doncs sí i no és la prime-
ra vegada que algú em planteja 
aquesta pregunta. És cert que cos-
ta imaginar com és possible que 
amb un simple test de Kinesiolo-
gia, puguem tenir accés a tanta 
informació de l’organisme i encara

“En general les persones que  decideixen assis  r a un terapeuta de medicina natural, busquen 
solucionar els seus problemes de salut evitant el consum de medicaments farmacèu  cs”

FOTO: Òscar Aldama
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ES BUSCA FINCA RURAL
Associació sense ànim de lucre busca fi nca rural per a projecte 
social i mediambiental. Cessió a llarg termini o lloguer amb 
opció a compra. verdakoro2013@gmail.com  
Tel. 977 638 665 h  p://verdakoroahora.blogspot.com.es/
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La “postmodernitat”, un mot, va copsar tots els diagnòs  cs de la dè-
cada dels noranta i principis del mil·lenni. Però n’han aparegut molts 
més, de liberals, ecologistes, progressistes, modernitat avançada i da-

rrerament es parla de la post-post-modernitat. No trobem el nom, i això vol 
dir que encara anem amb bolquers, i tot i que ens pesi no som capaços de 
captar la veritat. Cada època presenta ombres i llums, es projecten obres 
meravelloses, s’inventen coses espectaculars, però també s’hi mouen pro-
ductes d’escassa o d’ínfi ma qualitat. Ens falta perspec  va per poder discernir 
què quedarà d’allò que ara estan creant, allò que s’està projectant. Hem de 
destriar el gra de la palla i fer apostes, per arriscades que siguin. No podem 
amagar el cap sota l’ala, i fugint de prejudicis acceptar el diagnòs  c i buscar 
el tractament. Llegint a Francesc Torralba, un bon amic de Mn Ignasi Fuster, a 
l’italià Bruno Forte, trobo aquest diagnòs  c que em cal revisar. Veuen clara-
ment l’esperit de la nostra època marcat sobretot per la indiferència: el refús 
d’horitzons forts i totalitzadors de la ideologia es tradueix per a molts en la 
renúncia a plantejar-te la pregunta sobre el sen  t i fi ns i tot en la pèrdua del 
gust per cercar las raons úl  mes de la vida i de la mort dels homes. Un retrat 
que aparenta la “nit del món”. No a causa de la falta de Déu, sinó al fet que 
els homes ja no pateixen per aquesta mancança; la malal  a mortal és la 
indiferència. La pèrdua del gust per cercar les raons úl  mes per les quals val 
la pena viure i morir. I afegia: Tot conspira per portar els homes a no pensar 
més, a defugir l’esforç i la passió d’allò que és verdader, per abandonar-se 
a allò que es pot fruir immediatament, allò que es pot calcular mitjançant 
l’únic interès del consum immediat. És el triomf de la màscara davant la ve-
ritat: és el nihilisme, la renúncia, on els homes escapen del dolor infi nit de 
l’evidència del no res i fabriquen màscares per amagar la tragèdia del buit. 
En el clima de decaden  sme, fi ns i tot l’amor es converteix en màscara i els 
valors es redueixen a cobertures que cal fer onejar per amagar l’absència de 
signifi cats i de passions veritables: l’home es resol en una passió inú  l. 

Però el repte és avançar i la fi ta la Victòria... siguem un esperit sempre 
nou com la tardor que comença donant un nou encant a la natura... Com 
les branques i les fulles del bosc que el sol banya, i els dóna, uns colors com 
d’or... Com les roques, que la força del mar no es pot emportar... Així, sempre 
nou, bonic i ferm, l’Amor ha de ser.  

“La nit del món” necessita un esperit 
sempre nou com la tardor que comença 
donant un nou encant a la natura...( 62)

Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t

Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

Confi ança en un mateix

Valen  a, Valor, Viure
Hi ha moltes frases 

mo  vadores, que fan 
aquesta funció quan ens trobem 
deprimits. Mo  var-nos, com: 

La valen  a més gran del ser 
humà es mantenir-se dret tot i 
que ens es  guem trencant a boci-
nets per dins ”...sigues tu i els boci-
nets s’aniran recol·locant”.

Conquerir les nostres pors és un 
dels actes més grans de valor, ens 
ajuda a sen  r-nos realitzats i orgu-
llosos de nosaltres mateixos. Què 
passaria si  nguéssim la valen  a 
de mirar-nos una mica per dintre? 
Ens espantaríem? No ens reconei-
xeríem? Potser no ens agradaria el 
que veiem? No passa res, no ens 
jutgem, som alumnes d´un llarg 
camí. Alumnes d´un trajecte en el 
que cadascú té el seu castell, és 
rígid i ferm però té les portes espe-
rant a ser obertes.  Atrevim-nos a

conquerir la nostra parcel·la des 
de la valen  a, el valor i les ganes 
de viure. No  entrem en el  judici, 
sinó ens jutgem a nosaltres ma-
teixos, no ho farem amb els altres. 
És una vibració massa baixa, de 
bloqueig i contaminant. Tingues 
un valor autèn  c, un coratge que 
sur   de tu mateix, sense necessi-
tat de tenir un entorn que reforci 
les teves accions i paraules. 

Som sers complerts, ens unim 
per sumar però no per subs  tuir.

“No és valent aquell que no té 
por, sinó el que el sap conquerir”

NELSON MANDELA

SANT CELONI.- L’exposició antològica de Marià Vigas que es pot veure 
fi ns el 2 de novembre a la Rectoria Vella ha generat una gran expectació. 
Durant les primeres tres setmanes, més de 700 persones ja la van visitar 
i l’interès ha con  nuat. L’exposició és una oportunitat única per gaudir 
de l’obra pictòrica d’aquest celoní a qui la seva tasca docent i les seves 
obres li han donat una fama merescuda:  molta gent el coneix com el 
pintor de Sant Celoni.

La vocació ar  s  ca de Marià Vigas, nascut al carrer Major de Sant Ce-
loni el 1932, se li va despertar quan als 13 anys va visitar les pintures mu-
rals de Josep M. Sert a la catedral de Vic. Joan Roura va ser el seu primer 
mestre par  cular de dibuix a Sant Celoni. En acabar el col·legi, es va for-
mar amb els Salesians de Sarrià, a l’escola arts i ofi cis, on va aprendre els 
procediments del dibuix i el color, les tècniques de les arts decora  ves i 
va descobrir els secrets de la perspec  va i el dibuix tècnic. També va anar 
a l’acadèmia del pintor Francisco Sainz de la Maza, per perfeccionar les 
seves dots i habilitats ar  s  ques i aprofundir en la pintura a l’oli. En aca-
bar la formació, va treballar en la decoració mural de diverses esglésies. 
El gruix de la producció pictòrica pròpia la va desenvolupar entre 1956 
i els inicis de la dècada dels 70: es va encarregar de la decoració mural 
d’algunes capelles com la del Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni (1957), 
o l’altar major de l’esglesiola de Sant Miquel de Montpol (municipi de 
Lladurs, Solsonès, 1958). 

Paral·lelament, seguint la tècnica de Josep M. Sert, va elaborar pintu-
res sobre tela per encàrrec d’amics i coneguts. Són composicions de gran 
format (de més d’un metre d’alçada per dos metres d’amplada), farcides 
de personatges i amb mul  tud de detalls, treballades amb colors sèpies 
sobre pa d’or. El dibuix, molt ben meditat i elaborat, és sempre la base 
de les pintures. En els darrers anys les seves pintures presenten un canvi 
destacat, i és que releguen els fons daurats per reproduir la realitat en 
tots els colors.  Bona part de les obres responen a temes bíblics però 
també n’hi ha d’inspiració literària i de signifi cat al·legòric. Totes, però, 
mostren el talent d’en Marià com a esplèndid il·lustrador. 

Entre 1957 i 1962 Marià Vigas s’encarrega de fer, desinteressadament, 
les portades dels programes de festa major de Sant Celoni, amb propos-
tes de gran qualitat i un segell personalíssim. Més endavant també va 
dissenyar els cartells de la festa, que gràcies a la fàbrica de Josep Pàmias, 
es van estampar sobre paper i roba (1973-1980), en un format i una qua-
litat que només es troba a les gran ciutats. Els programes i els cartells són 
les obres de Marià Vigas que han  ngut més difusió.

A par  r dels anys 70 va deixant de pintar per dedicar-se a fer classes 
de pintura i dibuix tècnic, tasca a la qual s’ha dedicat amb vocació fi ns a 
la jubilació. Com a bon mestre, ha encomanat als alumnes el seu amor 
pel dibuix, la perspec  va, la geometria... en defi ni  va: per l’obra ben 
feta. 

Èxit de visitants a l’exposició de pintures 
de Marià Vigas a la Rectoria Vella
L’exposició del conegut com “el pintor de 
Sant Celoni” es pot veure fi ns el 2 de novembre

Marià Vigas davant d’un dels seus quadres. Foto: Aj Sant Celoni
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