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CALAIX

Vella, vol ser un homenatge
al cuiner per la seva aportació
a la cuina, però també pel seu
compromís intel·lectual, de
ciutadà i recordar-lo com un
“bon amic”, com el defineixen
tots aquells que el coneixien.

RAMON FERRANDIS

HOME DEL MONTSENY
I DEL MONTNEGRE

L’escultura que es va inaugurar diumenge està formada per dues pedres, situada una sobre l’altra, amb diversos símbols i elements referents a Santamaria

Una escultura per al record
Sant Celoni inaugura la peça de Jaume Rodri per recordar Santi Santamaria
Sant Celoni
Laia Coll

El que va ser el millor
ambaixador de Sant Celoni
al món, un cuiner il·lustre
amb set estrelles Michelin
en els seus diferents locals
(3 a Can Fabes, 2 al Santce-

loni de Madrid, 1 a l’Evo de
l’Hospitalet i 1 al Tierra de
Toledo) i també un amant de
la seva terra, Santi Santamaria ja té una escultura a Sant
Celoni per recordar la seva
figura i obra.
Aquest diumenge, la seva
esposa, Àngels Serra; els

seus dos fills, Regina i Pau;
el seu nét –que va néixer
una setmana abans de la
mort sobtada de Santamaria–; l’escultor de Cardedeu i
autor de l’obra, Jaume Rodri;
la periodista de l’Ametlla
Montserrat Ponsa, com una
de les impulsores de l’Asso-

ciació Amics d’en Santi Santamaria, i l’alcalde de Sant
Celoni, Joan Castaño, van
destapar l’obra en presència
d’unes 200 persones.
L’escultura, situada en un
dels costats de la Biblioteca,
entre el carrer Esteve Cardelús i el passeig de la Rectoria

Una tradició ben viva
Els actes clàssics de Sant Martí de Sant Celoni han estat els més concorreguts
Sant Celoni

La trentena d’activitats programades per les festes de
Sant Martí, en honor al patró
de Sant Celoni i que volen
ressaltar especialment la creació local, han fet que la gent
hagi sortir al carrer. Els actes
més clàssics i tradicionals
de la festa, la fira artesana,
el concurs d’allioli i l’esmorzar popular i la cercavila de
gegants han estat els actes
que han aplegat més gent als
carrers del municipi.
Divendres van començar
les festes, coincidint amb la
inauguració de l’exposició
dels projectes de la primera
edició del concurs Museu
Urbà, en què s’hi han presentat una desena d’obres. Portes al Montseny, de l’artista
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Durant la Fira d’Artesans es van fer demostracions de diferents oficis antics

Dilluns, 12 de novembre de 2012

Dues pedres, una de granit
del Montengre d’unes 22
tones, i una de marbre del
Montseny, d’unes 3 tones,
són els materials que Rodri
ha triar per a l’obra, “perquè
en Santi era del Montseny
i el Montnegre”. Les dues
pedres, una sobre l’altra i
unides per un color vermell,
tenen a cada racó coses de la
vida privada i professional
que defineixen Santamaria.
S’hi pot veure, entre d’altres,
una A d’Àngels, la seva dona;
tres creus que simbolitzen
les tres estrelles Michelin
aconseguides al restaurant
Can Fabes; quatre barres per
simbolitzar l’estima del cuiner per la terra i, a la pedra
de dalt, una esquerda que vol
ser una ferida per simbolitzar la mort sobtada de Santamaria a l’edat de 53 anys.
La iniciativa ha estat impulsada per l’Associació d’Amics
d’en Santi Santamaria, “un
grup d’amics que volen continuar gaudint de la vida amb
la grandesa que ho feia en
Santi”, en paraules de Regina
Santamaria. També hi han
contribuït l’Ajuntament
de Sant Celoni i diverses
empreses i particulars. L’associació s’integrarà a la Santi
Santamaria Fundació, que es
posarà en marxa el proper any
amb la voluntat de recuperar
el llegat que va deixar el cuiner i poder-lo compartir.

Josep Plandiura, ha estat la
guanyadora i la que es reproduirà per instal·lar en una
de les entrades del municipi,
concretament al costat del
Pont de Llevant, al final del
carril bici del carrer Bruc.
Dissabte es va presentar el
desè numero de la col·lecció
local Anatomia del Còmic
Celoní, obra de Lluís Molina
Xavi Godoy. A més, els joves
van omplir l’Ateneu per
escoltar la sessió de DJ de
Mark Morales i Marsal Ventura, de Sant Celoni. Diumenge al matí, centenars de nens
van participar a l’Expressart
12 amb tallers de pintures,
creació de mascotes amb diferents materials, jam session o
intentar aconseguir l’espasa
d’en Soler de Vilardell.
Aquest dilluns, un taller
de xapes i globoflèxia i inflables a la plaça de la Vila i la
representació de l’espectacle
musical Arrivederchi, a càrrec d’Els Atrevits de l’Esplai,
a l’Espai de la Gent Gran
tancaran les festes de Sant
Martí.

