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Tot i haver produït una extensa obra i ser molt conegut al municipi, Marià Vigas no havia fet mai cap exposició

La Rectoria Vella acull la primera mostra de Marià Vigas, mestre del dibuix i la perspectiva

Sant Celoni homenatja Vigas

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Rectoria Vella de Sant 
Celoni ret homenatge 
aquests dies a  Marià Vigas 
(Sant Celoni, 1932), un gran 
mestre en l’art del dibuix i la 
perspectiva, a través d’una 
exposició antològica, “Marià 
Vigas. L’encís del dibuix”, 
que repassa la seva intensa 
i reconeguda trajectòria. 
L’interès que ha despertat 
la mostra queda demostrat 
amb la xifra de visitants, amb 
més de 700 persones durant 
les tres primeres setmanes 
d’obertura. 

Vigas, conegut per molts 
com el pintor de Sant Celoni, 
és poc amic dels reconeixe-
ments i fins ara no havia fet 
cap exposició. Tot i això, la 
tasca docent que va fer fins a 
la seva jubilació fent classes 
de dibuix a molts veïns i tota 
l’obra feta al llarg de la seva 
trajectòria li han donat una 
fama molt merescuda. Amb 
aquesta primera exposició 
l’Ajuntament ha volgut retre 
un sentit homenatge a Vigas 
i mostrar al municipi el seu 
treball artístic. Algunes de 
les obres que formen part de 
l’exposició s’han portat de 
diferents famílies de Sant 
Celoni, i també de Barcelona. 

Vigas havia tingut sempre 

traça amb el llapis i el dibuix, 
però no va ser fins als 13 
anys, quan va visitar amb 
el seu pare l’obra de Josep 
Maria Sert a la catedral de 
Vic, que se li va despertar 
la vocació artística. El seu 
primer mestre de dibuix a 
Sant Celoni va ser Joan Rou-
ra. Després es va formar a 
l’escola d’arts i oficis, on va 
aprendre el procediment del 

dibuix i el color, les tècni-
ques de les arts decoratives 
i va descobrir els secrets de 
la perspectiva i el dibuix 
tècnic. També va anar a l’aca-
dèmia del pintor Francisco 
Sainz de la Maza. Acabada la 
formació, va treballar en la 
decoració mural de diverses 
esglésies sota la direcció dels 
salesians.

El gruix de la producció 

de Vigas es va produir entre 
l’any 1956 i els inicis de la 
dècada dels 70. Va comen-
çar amb la decoració mural 
d’algunes capelles com la 
del Col·legi Cor de Maria 
de Sant Celoni (1957) o l’al-
tar major de l’esglesiola de 
Sant Miquel de Montpol, 
al municipi de Lladues, al 
Solsonès. Al mateix temps, i 
seguint la tècnica de Sert, va 

elaborar pintures sobre tela 
que li encarregaven amics i 
coneguts, i també obres per a 
Barcelona i Girona. 

Acostumava a fer com-
posicions de gran format, 
amb molts personatges i 
molt detalls, treballats amb 
colors sèpies sobre pa d’or. 
En els darrers anys, però, va 
relegar els fons daurats per 
reproduir la realitat de tots 
els colors.

Moltes obres tenen 
temes bíblics però 
també d’inspiració 
literària i 
al·legòrics

La majoria dels temes 
que treballava Vigas eren 
bíblics però també d’inspi-
ració literària i de significat 
al·legòric. La característica 
comuna de totes les pintures 
era que estaven elaborades 
lentament, equilibrant les 
composicions i destacant 
els elements principals  tal 
com feien els mestres clàs-
sics. Abans de fer qualsevol 
dibuix ho estudiava tot amb 
detall, per fer-ho el més ver-
semblant possible i adient a 
l’època que representa.

Marià Vigas també és autor 
de les portades dels progra-
mes de festa major entre 
els anys 1957 i 1962, amb 
propostes de gran qualitat i 
un segell molt personal. Més 
endavant també va dissenyar 
els cartells de la festa.

Ester Roma, de Sant 
Celoni, porta ‘Hivern’ 
al Versus Teatre de 
Barcelona
L’obra es podrà veure fins al 2 de novembre
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Ester Roma, aquest divendres a Sant Celoni, on hi viu des de fa tres anys

Sant Celoni

Laia Coll

La directora Ester Roma, 
de Sant Celoni, presenta 
aquest dimecres al Versus 
Teatre de Barcelona, Hivern 
(2000) de l’autor noruec Jon 
Fosse. L’obra, que ha estat 
traduïda per ella mateixa de 
l’alemany, es podrà veure de 
dimecres a diumenge fins al 
pròxim 2 de novembre. 
“Estic molt nerviosa i alhora 
excitada perquè és la primera 
vegada que presento alguna 
cosa amb suport mediàtic 
i que vindrà més gent, més 
enllà dels amics i la família. 
Gent que vindrà i que ho 
valorarà sense pèls a la llen-
gua”, assegura Roma a pocs 
dies de l’estrena. Aquesta 
serà la tercera vegada que 
Roma dirigirà Hivern, des-
prés d’haver-la presentat a 
l’Institut del Teatre (2009) 

i d’haver-la portat també al 
Porta 4 de Gràcia (2010). 

L’obra és “intimista, parla 
de com ens comuniquem les 
persones i com es creen les 
relacions”, explica Roma, i 
només hi ha dos actors: un 
noi (Ramon Bonvehí) i una 
noia (Bàrbara Roig). El dis-
seny escenogràfic és senzill, i 
se n’ha fet càrrec la celonina, 
igual que la il·luminació i 
el vestuari. Sobre l’autor de 
l’obra es mostra sorpresa que 
aquí ningú el conegui: “S’han 
fet més de 900 produccions 
al món de Fosse, té més de 
30 obres, ha estat traduït a 
40 idiomes, ha sonat diverses 
vegades com a premi Nobel 
de Literatura i aquí ni exis-
teix la traducció!”.

Roma es mostra confiada 
que presentar Hivern al Ver-
sus suposarà un gir i que a 
partir d’aquest projecte en 
vindran més. Admet que té 

algunes idees per començar 
a treballar en els propers 
mesos i no es tanca per res 
a tornar a pujar a dalt d’un 
escenari com a actriu. “El fet 
que em posés a dirigir va ser 
una mica circumstancial”, 
diu. De fet, a Hivern farà de 
dona en dues de les funcions. 
“La Barbarà té uns compro-
misos i vam pensar que ho 
podia fer jo perquè m’ho 
conec de dalt a baix”, diu.

Després d’estudiar Edu-

cació Social i amb 23 anys, 
Roma va decidir anar a for-
mar-se com a actriu a Alema-
nya. Va fer un curs de peda-
gogia del teatre a Bremen 
i després va fer la carrera 
d’Art Dramàtic a Berlín. Un 
cop acabats els estudis i deu 
anys després d’haver fet les 
maletes, la van seleccionar 
en dues audicions, però ella 
volia tornar a casa. Aquí la 
crisi ja havia començat i no 
va tenir més opció que ser 

acomodadora de teatre. Allà 
va conèixer Bonvehí, l’actor 
d’Hivern, que li va demanar 
que dirigís el seu projecte, i 
també el de la Bàrbara Roig, 
a l’Institut del Teatre. Així es 
va iniciar Roma a la direcció. 
“Ja havia fet alguns cursos i 
no em desagradava”, diu. El 
2009 va néixer Hivern a par-
tir de la seva pròpia traduc-
ció i ara quatre anys després, 
arriba el premi de dirigir 
l’obra al Versus. 


