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Sant Celoni brinda per la implicació 
de Senys i Negres amb la Festa Major

L’Aparcament de La Forestal 
està tancat al públic des del dia 
3 de setembre ja que en aquest 
espai és on enguany s’ha ubicat la 
Fira. Tornarà a entrar en servei a 
par  r del dia 13 de setembre una 
vegada tots els fi raires hagin des-
muntat les parades i atraccions.

L’aparcament de l’estació (ves-
sant Montnegre) és tancat a par  r 
de les 12 de la nit del dijous 6 de 
setembre i fi ns a ma  nada del di-
mecres 12 de setembre.

SANT CELONI.- Sant Celoni ja 
fa dies que s’ha tenyit de verd i 
negre per sonar la benvinguda a 
la Festa Major que se celebrarà 
entre els dies 7 i 10 de setembre.

El passat 31 d’agost a 
l’Ajuntament es van presentar els 
eixos bàsics de la programació 
fes  va que, un any més  ndrà 
a les Colles dels Senys i dels Ne-
gres compe  nt, de bon rotllo, per 
aconseguir el Corremonts.

La regidora de Cultura, Júlia de 
La Encarnación ha explicat que les 
colles de Senys i Negres con  nua-
ran sent els protagonistes centrals 
de la festa a les quals se’ls valora 
“la fermesa, la implicació i la dis-
posició cap al poble”. Ja fa anys 
que es va optar per aquest model 
de festa i avui “és del tot conso-
lidat”.
De la Encarnación remarca el ves-
sant compe   u de la Festa Major 
però sobretot “les ganes de festa 
i de gaudir-la”. Enguany, hi haurà 
menys proves puntuables i tam-
bé s’ha modifi cat el sistema de 
puntuació i l’indret de celebració 
d’algunes ac  vitats com el Co-
rrexarrups i el “Correxutxes”. 
A més, s’incorpora el ball del Fa-
nalet que serà la prova fi nal a la 
plaça de la Vila. Les altres proves 
puntuables són Dóna sang per a 
la festa, la Rucada, la Cursa de les

ermites i l’Es  rada de corda.

XARXES SOCIALS
La Festa Major d’enguany ha fet 

un pas més cap a la modernització 
i entra de ple en l’ús de les noves 
tecnologies. Tant l’Ajuntament 
amb el hashtag @FMsantcelo-
ni2012, com les colles de #Senys 
i de #Negres u  litzaran el twi  er 
per anar passant informacions de 
la Festa Major.

GRUPS LOCALS
Enguany la Festa Major també 

servirà, entre d’altres, per poten-
ciar els grups de música locals i del

Baix Montseny com L-FUNK, Le 
Pim Pam Pum i Raska (que subs-
 tueix La Gatera) i els Djs Marvin 

i Mark L.

MENYS PRESSUPOST
Malgrat la crisi Júlia De la Encar-

nación diu que es pot presentar 
un programa d’ac  vitats atrac  u, 
encara que s’ha rebaixat el pres-
suposat en un 22%. Dels 170.000 
euros del 2011 s’ha passat als 
140.000 euros d’aquest any 2012. 
En aquest sen  t, s’ha reduït el nú-
mero de pàgines del programa de 
la Festa Major i també s’han elimi-
nat les banderoles que tradicio-
nalment es penjaven dels fanals.

El programa renova 
algunes proves puntuables 
del Corremonts, potencia 
els grups de música locals 
i redueix un 22% 
el pressupost

D’esquerra a dreta: Xavier R. Muntasell (Colla del MontNegres), Júlia de la Encar-
nación (regidora), Srta Muntanyetes (animadora) i Garci (Colla dels MontSenys)

Enguany la Fira 
estarà ubicada a 
l’aparcament de  la 
Forestal

És l’espai on hi ha l’escenari 
dels concerts i les barraques de 
les diferents en  tats. Aquest any 
hi haurà 11 barraques: Casal In-
dependen  sta Quico Sabaté, Ce-
lodance, Club Billar Sant Celoni, 
Club Espor  u Pitres, Club Espor  u 
Sant Celoni, Club Pa   – Hoquei, 
Club Espor  u Sant Celoni, Club 
Pa   – Pa  natge Ar  s  c, Club de 
Rol Alastor, Colla Bastonera Quico 
Sabaté, Colla de Diables de Sant 
Celoni, Dansa Espiritual del Ventre 
i UD Pitres, el Centre Excursionis-
ta Sant Celoni s’encarregarà de la 
barraca de gots i Trup de Nassos 
de la mòbil, que la podreu trobar 
a diferents actes de Festa Major.

Ubicada a la zona de dalt de la 
pl. Comte del Montseny.

Zona de Barraques
i Concerts
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Les dues colles preveuen una Festa Major molt par  cipa  va ja quehan notat molt moviment a les paradetes

Montsenys, Montnegres i la Srta Muntanyetes
aposten per gaudir de la Festa Major

colles han coincidit en assenyalar 
que es preveu una Festa Major 
molt par  cipa  va, tant o més que 
la de l’any 2011 tenint en compte 
l’afl uència de gent que des de fa 
dies han passat per les paradetes 
a comprar samarretes o altres 
productes iden  fi ca  us d’un a al-
tre grup.

LA SRTA MUNTANYETES
I entra mig dels dos represen-

tants de les colles, la Srta Muntan-
yetes. Un personatges que per ter-
cer any consecu  u s’encarregarà 
de conduir la festa  amb el seu 
es  l habitual, carinyosa amb els 
pe  ts, provoca  va amb els ho-
mes i melosa amb els avis perquè 
com ella diu “necess  to venir a la 
Festa major de sant Celoni i veure 
als Negres i als Senys i sen  r al-
tra vegada una emoció”. Ella serà 
l’encarregada de donar el tret de 
sor  da al Corremonts el dia 7 de 
setembre i conduirà les proves 
puntuables.

Xavi R. Muntasell, Srta Muntanyetes i Garci FOTO: JPP

Els motors ja són ben escalfats 
i les Colles dels MontSenys i dels 
MontNegres són a punt per viure 
quatre dies intensos de Festa Ma-
jor. També la senyoreta Muntan-
yetes.

Uns i altres estan d’acord en 
què el principal objec  u de la Fes-
ta Major és gaudir-la, sense deixar 
de banda la compe  ció “que és 
lògic que les dues colles volguem 
guanyar el Corremonts”, expli-

perquè en aquests moments de 
crisi de tantes coses els celonins 
treguin el millor de sí mateixos. 

Per la seva banda, des de la 
colla dels Montnegres s’ha anun-
ciat que hi haurà alguna sorpre-
sa en el tema de l’engalanament 
dels carrers i que l’objec  u de 
la colla és “par  cipar de la fes-
ta i que guanyi el millor”, re-
calca Xavier R. Muntasell.

Els dos representants de les

quen, Garci i Xavier R. Muntasell, 
representants de les colles dels 
Montsenys i dels Montnegres, 
respec  vament.

Des de la colla del Senys explica 
que l’objec  u de la colla és passar-
ho bé i que aquest model de festa 
que ja fa molts anys que funciona 
ha estat un gran invent “perquè la 
gent sur   al carrer i no es quedi 
a casa”. Per Garci, els dies de la 
Festa Major són una gran excusa
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L’estelada ja oneja a la plaça de la Vila
de Vallgorguina

VALLGORGUINA.- L’estelada ja oneja a la 
plaça de la Vila de Vall-gorguina des del diu-
menge 2 de setembre. Així, s’ha conver  t en 
un dels primers pobles Baixmontsenyencs 
que disposa de la bandera independen  sta 
de manera fi xa a la plaça de la Vila. Es tracta 
d’una inicia  va de l’Assemblea Territorial de 
l’ANC, formada per tres associacions; la Fe-
 llera, l’Associació Cultural de Vallgorguina i 

l’Associació Vall d’Olzinelles. A més, dintre de 
l’Assemblea també hi ha l’alcalde Joan Mora i 
el regidor Xavier Blanquer.

Cap a 150 persones han par  cipat d’una 
arrossada aquest migdia i havent dinat, més 
de dos-cents veïns han seguit el moment so-
lemne d’hissada de la senyera estelada que 
oneja d’un màs  l de vuit metres col·locat al 
darrera el monòlit i al davant de l’església. Les 
despeses de l’estelada les paga Vallgorguina 
per la Independència i el màs  l l’Ajuntament.
Meque, l’actor televisiu que resideis a Va-
llgorguina des de fa més cinc anys ha estat 
l’encarregat de llegir el manifest indepen-
den  sta i els socis de l’Associació Cultural Va-
llgorguina,  Mercè Pou Batllori i Eduard Bosch 
Alsina, han estat els encarregat d’hissar 
l’estelada. La festa d’avui també ha servit 
per recaptar 500 euros que serviran perquè 
Vallgorguina per la Independència fi nanciï 
els dos autocars que l’11S portarà els mani-
festants vallgorguinencs a la manifestació de 
Barcelona.

Mercè Pou i Eduard Bosch 
en el moment d’hissar 
l’estelada

Ja s’ha celebrat la primera prova 
puntuable pel Corremonts “Dóna 
sang per la festa”. El primer punt 
ha caigut del costat dels Negres 
(168 a 155) però qui ha guanyat 
“és la solidaritat”, han manifes-
tat representants de l’Associació 
de Sang del Vallès Oriental, or-
ganitzadora de l’ac  vitat amb la 
col·laboració de la Creu Roja.

De fet, les 323 recollides al llarg 
del divendres 31 d’agost a la tarda 
i tot el dissabte representa un dels 
rècords de donació. Més de 350 
persones van voler donar sang, 39 
de les quals ho feien per primera 
vegada. 

I, des de les colles, s’ha agafat 
amb espor  vitat el resultat. Totes 
dues es feliciten per l’èxit de la do-
nació i per l’esperit solidari del cap

“Dóna sang per la festa”, 
la solidaritat de Senys i Negres

de setmana ja que consideren que 
és una bona manera de começar 
una Festa Major que d’una banda 
i l’altra asseguren que serà espec-
tacular.

Els donants de la colla dels Negres superen als dels 
Senys (168 a 155) en la primera prova puntuable pel 
Corremonts de la Festa Major

Bona Festa Major 2012
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Sant Celoni aporta aigua a Palautordera per pal·liar la sequera
des del moment en què vaig tenir 
coneixement de les difi cultats de 
Santa Maria de Palautordera, els 
hem mostrat la nostra predisposi-
ció a col·laborar en la mesura del 
possible”. 

El primer contacte en relació als 
problemes d’aigua va tenir lloc el 
3 d’agost, “en aquell moment ja 
vaig mostrar la predisposició de 
Sant Celoni, en situació d’urgència 
o necessitat, de subministrar 
temporalment aigua sobrant del 
nostre municipi”. Finalment, el 
20 d’agost Joan Castaño va rebre 
la trucada de l’alcalde de Santa 
Maria de Palautordera en què es 
mostrava preocupat per les reser-
ves d’aigua i assenyalava la urgèn-
cia d’iniciar el traspàs d’aigua des 
de Sant Celoni a Santa Maria de 
Palautordera. 

Sant Celoni assegura també el 
subministrament d’aigua a la po-
blació veïna de Campins.

JORDI PURTÍ

SANT CELONI / SANTA MARIA 
DE PALAUTORDERA.- Sant Celoni 
ha posat temporalment a dispo-
sició de Santa Maria de Palautor-
dera subministrament extraordi-
nari d’aigua procedent de la xarxa 
municipal per pal·liar els efectes 
de la sequera a la població veïna.  
L’alcalde de sant Celoni, Joan Cas-
taño ha recordat que aquest sub-
ministrament d’aigua és possible 
gràcies a la previsió dels governs 
municipals de les dues poblacions, 
ja que “fa uns anys es va fer la con-
nexió per canonada entre els dos 
termes municipals, que fi ns ara no 
s’havia hagut de fer servir. Volíem, 
així, garan  r el traspàs d’aigua en 
cas que un dels dos municipis ho 
requerís”.

Jordi Xena, alcalde de Santa 
Maria de Palautordera, remar-
ca que la solidaritat és un valor 
clau. “D’aquesta manera, des de 
l’Ajuntament de Santa Maria, vo-
lem assegurar el subministrament 
d’aigua als nostres veïns en mo-

ments de difi cultats per la falta de 
precipitacions dels darrers mesos, 
la sequera extrema i la manca de 
recursos hídrics”. El subministra-
ment d’aigua va començar el 21 
d’agost amb un fl ux és de 25.000 
litres per hora.

COL·LABORACIÓ ENTRE 
POBLACIONS VEÏNES
Joan Castaño ha destacat que 

da vant de moments delicats, i la-
manca d’aigua n’és un bon exem-
ple, la col·laboració entre pobla-
cions veïnes és cabdal. “Per això,

REVISTA MENSUAL DEL 
BAIX MONTSENY

DES DEL 1992

Direcció: Jordi Pur  
Redacció i Administració: Esteve Cardelús, 6 - Sant Celoni 
Tel. 93 867 41 36
Publicitat: 687 901 643
info@laviladigital.com
h  p://www.laviladigital.com

Reunió entre els alcaldes de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera FOTO: JT



opinió 8

Sense criteri propi, l’Estat propi 
pinta malament (42)

Són moments crí  cs, podem ser crí  cs, però amb criteri. Les emo-
cions les hem de passar pel sedàs. La vida és excepcional quan hi 

ha correspondència entre les coses que escollim, les realitats que vivim, 
les exigències que portem dins, i la fi ta que esperem. El dret a decidir 
és excepcional, és una experiència excepcional respecte a les relacions 
habituals, és un pensament, o més concretament un judici. El judici, serà 
la comparació entre els criteris del nostre cor i la realitat que ens trobem. 

Els criteris són les exigències del cor, les lleis naturals, els principis es-
tables, les ganes de viure, el desig de felicitat, de veritat, de bellesa, de 
bondat; la fi ta que esperem, que ningú ens pot prendre, però, que nosal-
tres mateixos sí que la podem perdre. Són criteris ben clars gravats en el 
cor, que juntament amb la intel·ligència, són una herència que no podem 
rebutjar, i que els hem de fer servir, els hem d’aplicar sempre i molt més 
en moments crí  cs. Si no les fem servir, si apliquem una altra cosa ens 
alienem, ens borregem, farem servir els criteris de la cultura que ens 
envolta, ens fem esclaus dels criteris dels altres.

Les emocions patriò  ques, espor  ves, amoroses... són reaccions psí-
quiques que han de ser jutjades. Enamorar-se, també és sen  r una 
emoció, que pot ser vertadera i bona, o no. És el cas d’aquell home que 
abandona la dona i la fi lla perquè s’ha enamorat de la secretària. “Us 
heu discu  t?” li pregunten a la dona. No, no, si fi ns i tot ha marxat plo-
rant i lamentant profundament el dolor que ens ha causat; no parava 
de fer petons a la nena, però com va dir: haig de fer-ho perquè “es  c 
enamorat”. 

Aquest és l’emblema de l’emoció erigida en criteri, per actuar sense 
judici. Estàs enamorat de la secretària? Fes el judici: correspon això al de-
signi marcat sobre la meva vida i, per tant, correspon al camí de felicitat, 
o no? No va fer el judici: estàs casat, i tens una fi lla. Aleshores, si abando-
nes a la teva dona, a la teva fi lla, la teva missió... deixes d’estar en el camí 
a la fi ta de l’Estat de felicitat que és el propi. Tot i que et sembla una gran 
felicitat escapar-te amb la secretària, és tot el contrari, és una bogeria.

No tenia descrit el camí, el des  , que pasava per assumir la vocació 
que va escollir, la fi delitat a la missió encomanada, de pare i de marit. 
Hauria signifi cat un gran sacrifi ci, per aquell home renunciar a l’impuls 
d’escapar amb la seva secretària i quedar-se amb la seva dona i la seva fi -
lla... És un sacrifi ci que cal fer fi ns a morir. S’ha de fer fi ns a morir, perquè 
se’ns ha dit “Què en treus d’aconseguir tot el que vols, si et perds tu ma-
teix ?  MT 16,26). Si anem contra les exigències del cor, les fonamentals, 
les que es mantenen sempre, les que indiquen la connexió amb el nostre 
des  , anem contra el Qui les ha posat, contra els seus designis, contra la 
seva voluntat, contra la seva llei, contra el nostre des   de felicitat, que és 
el nostre propi estat. Són moments crí  cs, tenim el dret a decidir, però si 
no tenim criteri propi, l’Estat propi, pinta malament.

Quan les emocions del Ser humà, l’alegria, la por, la tristesa, la 
ràbia… depenen únicament de l’estat emocional del nostre en-

torn i no ens permetem  escoltar el que sen  m, aleshores és quan pot  
començar a afl orar algun desequilibri.

Són moltes les persones que depenen emocionalment de la parella 
i no en són conscients.

Que necessiten algú al seu costat  tot i que moltes vegades és un 
preu elevat el que s’ha de pagar.

El seu benestar personal està en funció de la sa  sfacció que li pro-
dueixi la seva parella, buscarà constantment la seva presència i en 
cas contrari una ruptura es viurà com un gran trauma buscant un 
subs  tut/a a les seves mancances.

No necessàriament ha de ser una dependència de parella, també 
podem dependre d´una altra persona i necessitar la seva aprovació 
per anar portant a terme la nostra vida.

Com podem saber si som dependents o podem arribar a ser-ho en 
algun moment de la nostra vida?

Quan tenim una baixa autoes  ma, arrel d’un conjunt d’experièn-
cies nega  ves al llarg de la vida fent-nos sen  r inferiors.

Davant d’una necessitat excessiva d’aprovació, si els altres aproven 
la nostra conducta i pensaments ens sen  rem bé, en cas contrari ens 
sen  m defraudats i no vàlids.

Posant per davant les necessitats dels altres, una manera de sen  r-
se valorat encara que sigui avantposant les nostres pròpies necessi-
tats, això ens fa valuosos i mereixedors del seu carinyo i amistat.

Realment és necessari que l’amor ens vingui de l’exterior, per sen-
 r-nos mereixedor d´ell…

Respira… sent com batega el teu cor i desprès respon…
Es  ma’t!
Mai ningú podrà estar tant  a prop teu  com tu mateix.
Mai ningú podrà sen  r el que tu sents.
“SIGUES TU MATEIX”  Aleshores coneixeràs l’amor verdader…

GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES 

Glòria
Montasell

Andreu
ArenasLa dependència emocional

PUBLICITAT 
687 901 643

SANT CELONI.- La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Xarxa de 
Llibreries Acreditades, compta amb la col·laboració de les llibreries pri-
vades per difondre i comercialitzar el seu fons editorial. En aquestes lli-
breries s’hi poden trobar les publicacions editades per la Generalitat de 
Catalunya i, en el cas de no trobar-ne un  tol concret, ja que es tracta 
d’un fons prou extens, aquesta llibreria el pot demanar al distribuïdor 
ofi cial comercial per tal de poder-vos-el subministrar.

Actualment, han estat acreditades com a membres d’aquesta xarxa 
quinze llibreries de Catalunya i entre elles la Llibreria Alguerset de Sant 
Celoni, la qual va rebre el passat dia 19 de juliol, la visita del director ge-
neral de l’En  tat Autònoma del Diari Ofi cial i de Publicacions, Jordi Miró 
i Meix per signar el corresponent conveni de col·laboració. /R

Alguer7, llibreria acreditada per la 
Generalitat de Catalunya

De fi t a fi t, la conversa de profi t“Viure des de l’essència”
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Bernat Martorell  i el context  pictòric

Acabarem aquestes aproxi-
macions a l’època de 

Bernat Martorell amb el tema 
en  el qual ell era mestre; la 
pintura.  Durant molts anys, la 
seva producció va ésser refe-
renciada per l’excel·lència d’una 
obra que li va encarregar la Ge-
neralitat: El St.Jordi.  Aquest fet 
era propi d’un temps en què els 
pintors estaven sota l’aixopluc 
de l’anonimat, eren només ar-
tesans; en els tallers hi havia els 
mestres, alguns d’ells nominats 
amb un gen  lici.
Si ens endinsem en el Romà-

nic i les seves pintures, els frescs, 
sempre presents en les esglésies, 
sense més requisit que presidir el 
silenci tot esperant un relat doc-
trinal, l’espai reservat a l’autoria 
de l’obra és nul, no n’hi ha. La 
mateixa sort té l’art de Bizanci, 
que, esplendorós a Ravena, no va 
més enllà, pel que fa a les auto-
ries dels artesans, que recollir el 
nom de la ciutat com a gen  lici.

En el llarg llistat de pintors 
anònims  n’hi ha un, al segle XIII, 
que impregna la llista amb un 
nom en lletres majúscules: GIO-
TTO 1266-1337. Els seus frescs no 
passen desapercebuts; la pintura 
plana i de colors pàl·lids de les 
èpoques anteriors és subs  tuïda  
per una altra en què els colors pu-
gen de croma  citat i la perspec  - 
va comença a donar volum. Però 
passaran encara uns anys fi ns que

reina Violant, deixa petja en ban-
deres, policromies d’escultures... 
però, on aboca el seu art és als re-
taules que, pintats al tremp sobre 
plafons de fusta enguixada, ves-
teixen les catedrals i les capelles.

La pintura de Bernat Martorell 
va ser introductora, a la pintura 
catalana, de la llum com efecte 
pictòric, amb una interpretació 
més realista i traspuant els per-
sonatges unes expressions  de 
sen  ments que, pocs anys des-
prés, perfeccionarà, de manera 
magistral, un altre mestre amb el 
”rictus” de la Gioconda, assolint 
una fi ta en el camí de refl ec  r les 
emocions.         

L’obra de Bernat Martorell man-
té un interès narra  u que ens per-
met, per exemple, en el Retaule de 
St. Jordi, seguir la coneguda ron-
dalla iden  fi cant-ne els elements 
representats; el patró, la princesa, 
el rei, el poble, la cort, la cova, el 
bé, el mal, la por, l’esperança, la 
lluita, el sacrifi ci, la valen  a... José 
Gudiol* ens diu que les anatomies 
martorellianes són d’una fi nesa 
espiritual indescrip  ble: ”En són 
un exemple El Judici de St. Jordi, El 
mar  ri de Sta. Eulàlia”... En canvi, 
Georges Duby, amb una perspec 
 va més profana referint-se a l’art 

de l’Edat Mitja, ens diu ”...si es té 
en compte la sollícita tendresa 
amb la què els pintors tracten, en 
els panells dels retaules, la carn de 
les joves santes mar  ritzades, cal

Esteve Rodoreda i Fiol
Òmnium Cultural Baix Montseny

els artesans deixin l’anonimat per 
passar a ser ar  stes.

És en el Gò  c Internacional, 
procedent de la Cort de Borgonya 
i que s’estén per tot Europa simul-
tàniament, quan es comença a 
posar nom als artesans. A Itàlia, 
Gen  le da Fabriano,1370-1425 
passa a ser el pintor emblemà  c 
del Gò  c Internacional, juntament 
amb Pisanello (1395-1455) que es 
va consagrar com a medallista. Al 
mateix temps, també a Itàlia, va 
prenent forma un moviment cul-
tural amb arrels al segle anterior: 
Dante, Petrarca, Boccacio, Gio-
 o... aquest moviment cultural 

desembocarà en el Renaixement.
Aquí, a Catalunya, aquesta co-

rrent cultural vindrà més tard. 
El Gò  c Internacional va fer en-
trada de la mà de Lluís Borrassà, 
1380-1425, i va donar un nom-
brós seguit d’ar  stes: Bernat 
Despuig, Pere i Jaume Serra, Ra-
mon de Mur, Bernat Martorell, 
Lluís Dalmau, Jaume Huguet ...

Quan apareix, a fi nals del segle 
XIV, el Gò  c Internacional intro-
dueix  una nova riquesa represen-
ta  va del paisatge, els animals, la 
ves  menta, defugint el sistema 
intel·lectual i abarcant tots els 
àmbits de l’Art. El mateix Bernat 
Martorell, a més de la pintura, 
abasta les il.luminacions -comen-
taris als Usatges de Barcelona-, 
dibuixa vidrieres, al 1434 pinta 
escuts  a les robes imperials de la   

suposar al-
guns avenços 
en l’àmbit de 
l’ero  sme... El 
nu era un nou 
element que 
s’incorporava a l’expressió ar  s  -
ca”.

Bernat Martorell està en el  
sostre del Gò  c, el Renaixement 
empeny amb una nova manera de 
sen  r, expressar, valorar, pensar... 
la pintura deixa la immobilitat del 
retaule i pren la tela per plasmar 
una nova tècnica; l’oli i el cava-
llet són els elements airosos que 
alliberen l’art de pintar amb unes 
noves perspec  ves: al 1478 Bo  -
celli introdueix el tema al•legòric 
La Primavera i al 1485 el tema mi-
tològic  del Naixement de Venus, 
després venen L. da Vinci amb el 
retrat La Dama i l’ermini 1493,  
Durero amb Autoretrat amb fl or 
de card,  1499  L. da Vinci El Sant 
Sopar ...

Trobem, doncs, situat Bernat 
Martorell entre el Romànic i el 
Renaixement, concretament, en 
el segon Gò  c Internacional, molt 
fruc  fer a Catalunya, i, en aquest 
segon Gò  c Internacional, cal dir, 
una vegada més, que Bernat Mar-
torell és al cim.

*José Gudiol i San  ago Alcolea i 
Blanch són dos coneixedors de l’obra 
de B. Martorell -per a tots aquells que 
vulguin gaudir de la seva obra-.

honestedat, exempt de prejudicis i de correcció polí  ca. Amb un exercici 
d’introspecció que no és de saló, ni de tertúlia literària, sinó prenyat de 
passió vital, llepant-se les ferides però plantant cara. I certament, aques-
ta ac  tud és molt d’agrair.

Transitant per questes pàgines et pots reconèixer o no, però sempre es 
pot descobrir l’home, les seves pors, inconformismes, certeses o dubtes 
eterns, l’home a punt de naufragar i l’home-gegant victoriós que tor-
na a treure cap, l’home succionat per la foscor que retroba l’esperança 
en temps de rebaixes, la passió amorosa en trànsit del cel a l’infern, i 
tornar-hi. L’home que renega a estones de tot mentre mira de reüll cada 
pista que deixen els fi ls que  ren de la vida. L’home que accepta sense 
rubor moltes febleses pròpies o alienes, però que es revira sobtat contra 
qualsevol manifestació d’arrogància o d’estupidesa humana. Hi ha coses 
amb les que no és possible combregar i Pau Gener els hi passa la navalla 
sense retòrica, zis-zas.

Passeu senyores, senyors, joves i grans, us convido a llegir aquest lli-
bre, a enfonsar-vos-hi per sor  r-ne crescuts i gegants, perquè avui és 
també un bon dia per recomençar. Endinsar-vos en un univers sense co-
 lles ni complexes, sense carrils marcats, sense pòlisses d’assegurances, 

sense airbags que t’ofeguen quan et salven.
Imagino en llegir aquest llibre, en Pau Gener a la porta del mas, asse-

gut al banc de pedra amb la gossa als peus. Ella, es-
colta incrèdula aquesta conversa d’una sola direcció, 
soliloqui sincer, com d’una ànima amb espardenyes.

Carles Colomo
Selva (Mallorca)
Agost 2012

HOME A L’AIGUA

Una ànima amb espardenyes
En Pau Gener és un traginat jove adult, un poeta rocker, un pagès 

d’hora baixa i torrada al caliu, un urbanita tavernari, loquaç o melancòlic, 
tendre, esperonat, però sempre intens, sempre escodrinyant sota les fal-
dilles de l’innegable (sota les faldilles de l’existència, en paraules seves).

Filtra el que mira pel darrere de vàries trinxeres: la gorra de visera 
llarga, que tamisa sobre el ulls només la lluminositat necessària, unes 
ulleres de miop que mai abandona, delimiten territori i sovint emmar-
quen uns ulls que es fan pe  ts acompanyats alhora d’una insinuació de 
somriure sorneguer. Si el sorprens en aquesta ac  tud és que alguna idea 
enginyosa i/o mordaç li dansa pel còrtex.

Coneix el món des de dins. Fora més propi dir que n’ha viscut molts. 
Pa  nt-los i disfrutant-los alhora intensament, i això, queda palès en la 
seva literatura.

Avui ens toca enfonsar-nos en el seu darrer llibre “Home a l’aigua”. 
Novel·la, llibre de narracions breus, poesia narrada? A qui l’interessa 
l’e  queta? No és l’e  queta el que ens emociona, sinó el que conté. Si 
el què diu és fresc, innovador, sub  l, ben tramat i ben travat, ja tenim el 
llibre. El bon llibre. I aquest ho és sens dubte. Una alenada de llibertat, 
d’honestedat i d’ofi ci. Perquè marinant tot el que hem dit, en Pau Gener 
mai descuida el llenguatge, acarona les paraules i les encaixa amb esperit 
de rellotger.

Des de les primeres planes d’aquest llibre es fa evident que l’autor està 
disposat a donar-nos unes bones garbellades de la pròpia existència, amb
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Voluntaris olímpics es retroben 20 anys després a Sant Celoni
Sant Celoni i els Gegants de la po-
blació també van par  cipar en els 
Jocs Paralímpics que també es van 
celebrar a Barcelona.

Hi havia més voluntaris com 
Diego de La Torre i Josep Que-
ralt que va ser el responsable 
de coordinar els 575 voluntaris 
que hi va haver a la subseu de 
Granollers.

que controlava les sor  des nul·les 
i Miquel Àngel Lombarte, situat al 
gimnàs de pesos. El sisè voluntari 
olímpic, Jordi Serra, es trobava a la 
subseu de Granollers.

El Grup Dansa Sant Celoni va 
par  cipar en la cerimònia inau-
gural dels Jocs Olímpics, formant 
part de la coreografi a que al·ludia 
a la Mediterrània. El Grup Dansa

SANT CELONI.- El passat 25 de 
juliol va fer 20 anys de la inaugu-
ració dels Jocs Olímpics de Barce-
lona’92. Hi ha molts celonins que 
ho recoden amb nostàlgia, a més 
d’un gran esdeveniment espor  u, 
social i també polí  c.

Sant Celoni, com la resta del 
Baix Montseny, van aportar-hi una 
representació i alguns amb cert 
protagonisme. Sis jutges àrbitres 
d’atle  sme, sis voluntaris olímpics 
i el Grup Dansa Sant Celoni van 
viure amb intensitat els jocs de 
Barcelona’92 entre el 25 de juliol 
i el 9 d’agost.

Pel que fa als jutges àrbitres 
Joan Arenas i Jesús Masferrer es 
van fer càrrec de la circulació d’at-

letes per l’Estadi Olímpic de Mon-
tjuïc; Joan Castaño controlava 
les curves en les curses llargues; 
Ferran Muntasell (q.e.d.) i Roser 
Renau es situaven a la zona de 
llançaments i Maria Antònia Cas-
taño s’encarregava de la cambra 
de requeriments.

Per altra banda, el C. A. Sant 
Ce loni va aportar cinc volunta-
ris olímpics, els germans Andreu 
i Cèsar Gómez, que es situaven 
a la zona d’escalfament dels 
atletes dintre de l’Estadi Olím-
pic, Josep Maria Tura, a la zona 
d’escalfament fora de l’estadi, 
Xavier àngel Batalla, que mani-
pulava una de les nou càmeres 
de video que controlava les sor-

Una bona no  cia 
empresarial, sempre 
va bé. Ja tenim en-
tre nosaltres, la nova 
empresa informà  -
ca +aplicacions, que 
pertany al grup Mun-
talt Consul  ng SL,

totes dues de Sant 
Celoni.

+aplicacions, està 
formada per una part de la plan  lla de l’an  ga AIV-aplicacions i que 
s’han fet càrrec de la part produc  va d’aquesta.

+aplicacions, ha nascut per con  nuar amb tots els serveis
i productes que durant aquets més de 27 anys, tenien els clients
de l’an  ga AIV/aplicacions i mirant de donar mes(+) i millorar en 

tot inclús en el preu.
+aplicacions arriba amb l’objec  u de ser un referent de les empre-

ses TIC, a la comarca i Catalunya.

+aplicacions de So  ware i Serveis, la nova 
empresa informà  ca per autònoms i par  culars
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ES BUSCA 
COMERCIAL DE 
PUBLICITAT PEL 
BAIX MONTSENY

- Pagament a Comissió

Interessats enviar CV amb 
dades de contacte al correu 

electrònic publicitatbm@gmail.com

en divendres i trobar el Consolat de 
Rússia a Barcelona tancat fi ns tot el 
cap de setmana, es van ac  var tota 
una sèrie de protocols, ja que no te-
nien cap mena de docu mentació ni 
diners.

En primer lloc Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Sant Celoni 
els va donar dinar el divendres i 
la Creu Roja de seguida va trobar 
l’alterna  va de la base de socors 
perquè poguéssin passar la nit. En 
el decurs d’aquests dies no van estar 
sols en cap moment ja que volunta-
ris de Creu Roja els van acompanyar 
a tot arreu i el mossos d’esquadra 
a tothora es van preocupar pel seu 
cas, de la mateixa manera que des 
de l’Ajuntament van estar pendents 
per si els calia alguna ajuda. Tampoc 
podien tornar cap a casa perquè en 
no ser ciutadans de l’espai Schen-
gen no tenien possibilitat de creuar 
la frontera.
El dimarts 14 d’agost al ma  , ja van 
rebret el primer gir de diners que 
els van enviar des de Rússia i van 
decidir quedar-se uns quants dies 
més de vacances pel Baix Montseny 
en agraïment al tracte rebut durant 
aquests dies. /JP

Els roben 12.000 euros a l’AP7 i han de 
ser acollits per la Creu Roja de Sant 
Celoni i Baix Montseny

SANT CELONI.- La base de socors 
de la Creu Roja Sant Celoni i Baix 
Montseny, situada al peu de la ca-
rretera C35 en el terme municipal 
de Sant Celoni, Va servir perquè un 
matrimoni rus i el seu fi ll de setze 
anys hi poguessin passar les nits del 
10 al 13 d’agost a conseqüència del 
robatori que van pa  r, el divendres 
10 d’agost al ma  , a l’autopista AP7 
a l’alçada de Massanet de la Selva. 
Els lladres van aconseguir endur-se 
9.000 euros en efec  u, més mone-
da russa i polonesa que en total su-
mava al voltant dels 12.000 euros. 
També els van robar tota la docu-
mentació.

La família, encapçalada per A. 
B. -un enginyer jubilat de l’exèrcit- 
havia sor  t amb el seu cotxe de  
la ciutat russa de Kaliningrad, en-
tre Polònia i les Repúbliques Bàl-
 ques, dies enrere i es dirigien a 

Altafulla i Oropesa per passar uns 
quants dies de vacances, cosa que 
no van poder fer per culpa del ro-
batori. Els mossos d’esquadra van 
recollir la família russa i els van 
traslladar a la comissaria de Sant 
Celoni on van posat la denúncia 
corresponent, però en escaures

Al voltant de la bandera la família russa, acompanyada per mossos d’esquadra 
i voluntaris de la Creu Roja FOTO: JPP

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Un grup de cigonyes que van pas-
sar per Sant Celoni el 12 d’agost en fer-se fosc van buscar un lloc per 
reposar, dues d’elles van voler-ho fer en una torre d’electricitat del barri 
de Moixerigues (Santa Maria de Palautordera), on van trobar la mort, 
una  estava anellada a Alemanya i ja s’ha informat donant les dades, als 
responsables.

Antoni Armengol, de l’empresa Anura Montseny, dedicada al control 
de plagues, va recollir els exemplars morts i els va guardar en un conge-
lador perquè els biòlegs responsables les poguessin recollir i fer-ne els 
estudis i anàlisis corresponents.

Armengol explica que cal fer difusió d’aquests casos per prendre, si 
cal, “mesures correctores per evitar aquests accidents. Som nosaltres els 
que hem posat les torres i nosaltres hem de posar-hi solució al proble-
ma”. El 13 d’agost el grup va reprendre el vol i el seu camí migratori. /LV

Dues cigonyes moren electrocutades 
a Moixerigues

Les dues cigontes electrocutades. FOTO: Antoni Armengol




