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VINYETES HISTÒRIQUES Castellbell i el Vilar va crear el certamen de recreació històrica Resistents per recordar les insubmissions que es
van viure en aquest poble als peus de Montserrat els anys 1714 i 1822. La festa mou uns 300 actors, i torna els dies 12 i 13 de setembre després
de l’èxit assolit en el debut de l’any passat. Ho farà amb una auca que recorda episodis protagonitzats per Francesc Amat i Mansuet Boxó
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El navassenc Jaume Gubianas i el manresà Joan Vilamala signen l’auca

ARXIU PARTICULAR

JOAN VILAMALA I JAUME GUBIANAS

ART AL JARDÍ. El manresà Joaquim Falcó (Manresa, 1958) exposa aquest cap de setmana
en un jardí de Pineda de Bages. La iniciativa és de la família Fornells-Uró, que periòdicament
obre les portes del seu jardí perquè hi exposin artistes locals. En aquesta ocasió, Falcó ha
acceptat sortejar una obra entre tots els visitants que passin per la mostra, que avui és oberta
d’11 a 14 i de 17.30 a 20.30 h. Es tracta d’una obra feta sobre paper fet artesanalment pel
taller ocupacional La Llum d’Ampans. El pintor explica que, fa un parell d’anys, va comprar una
sèrie de papers fets a mà per aquest taller. De fet, va adreçar-s’hi per aconseguir «un perfec-
cionament en el tema de la cola». Ara aquests papers encara els usa per fer petites obres de
pintura i aquarel·la. La que se sorteja és de temàtica manresana, amb un paisatge amb la
basílica de la Seu i el Pont Vell. El sorteig es farà avui, cap a les 8 del vespre, poc abans de
tancar una mostra en la qual destaquen obres de grans dimensions, amb paisatges de ciutats
(Venècia, París...) i també amb roses, clavells i rams florals. No hi falten tampoc temes icono-
gràfics de Falcó, com un molinet de cafè (amb grans de cafè enganxats), bicicletes, cotxes...



Joaquim Falcó sortejarà una obra entre
tots els visitants de l’exposició a Pineda

VALL DE VILARAMÓ

«No us estranyi que fem festa /
recordant els resistents. / Per ser
qui som, quan fa falta, / hem d’es-
tar sempre amatents». D’aquesta
manera es clou la vintena vinyeta
de l’Auca dels Resistents, amb la
qual l’Ajuntament de Castellbell i
el Vilar vol donar valor a la festa ba-
sada en fets històrics locals: la re-
sistència a ultrança del 1714, pro-
tagonitzada pel militar Francesc
Amat; i l’episodi del 1822, corres-
ponent a la revolta del trienni li-
beral, i que ha mitificat al capitost
Mansuet Boxó. Els encarregats de
donar a conèixer la història de

forma àgil i atractiva han estat
l’il·lustrador navassenc Jaume Gu-
bianas i l’escriptor manresà Joan
Vilamala, que, plegats, ja han sig-
nat una vintena d’auques. Vila-
mala, per la seva banda, ja ha fet
unes 200 auques. L’assessorament
ha estat a càrrec de l’historiador lo-
cal Genís Frontera.

Castellbell celebrarà la segona
edició de la Festa dels Resistents els
dies 12 i 13 de setembre, i serà
quan es podrà adquirir l’auca. Gu-
bianas explica que a l’hora de fer
les il·lustracions s’ha basat en les
imatges de la festa de l’any passat.
L’Ajuntament va encarregar el tre-

ball a l’il·lustrador, nascut a Navàs
i que viu a la capital del Bages, des-
prés que l’alcaldessa, Montse Ba-
dia, i el mateix Frontera veiessin la
feina que va fer a l’auca de Sant Ig-
nasi, encarregada per la Cova.

A més, Gubianas pintarà, durant
els dies de la festa i juntament
amb els infants, un mural situat en
una paret al costat del pont del Bu-
rés. S’hi veurà Desvalls portant
presoners borbònics al castell i
un campament de Miquelets. «És
important que la iconografia his-
tòrica, amb els seus colors, arribi
a la gent. S’explicarà la festa de ma-
nera didàctica als nens», explica.

PEPA MAÑÉ | CASTELLBELL I EL VILAR

L’escriptor Joan Vilamala i el
dibuixant Jaume Gubianas
signen l’Auca dels Resistents

Castellbell dóna valor amb aquest treball a la festa basada en episodis
històrics de resistència Es podrà adquirir els dies 12 i 13 de setembre



El vessant artístic de Resistents de Castellbell i el Vilar es completa-
rà enguany el dissabte de la festa amb una trobada d’aficionats al

moviment urban sketcher, amb milers de seguidors arreu del món i que
consisteix a dibuixar a mà alçada de manera ràpida al carrer. La trobada,
organitzada per l’entitat Urban Sketcher Terrassa i l’Ajuntament, es farà al
Burés, centre neuràlgic de la festa, i cada participant rebrà un full per tre-
ballar amb aquarel·la. Més endavant s’exposaran els treballs.
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Trobada del moviment ‘urban sketcher’


