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LA SELVA
joan domènech

Lloret i l’orgue parroquial | A la vila 
marinera s’ha creat l’associació «Amics 
de la música», amb la intenció d’aconse-
guir la restauració de l’orgue de l’església 
parroquial de Sant Romà. Es tracta d’un 
orgue construït a Collbató l’any 1930 per 
la fàbrica Nuestra Señora de Montserrat, 
de l’empresari Joan Rogent i l’orguener 
italià Silvio Puggina. És d’estil post-ro-
màntic i un dels dos únics orgues de sis-
tema pneumàtic existents a Catalunya. 
Per tant, és una autèntica peça de mu-
seu. Consta de més de 1.400 tubs, repar-
tits dins del moble de dos cossos corres-
ponent a cadascun dels tres teclats (dos 
de mans i un de peus) que configuren la 
consola, i conté cap a 2.000 petites vàlvu-

les i membranes de pells i uns 1.500 me-
tres de finíssims conductes de plom. El 

pas dels anys l’ha deteriorat, i ara s’està 
treballant per a la seva restauració. S’ha 
fet una gran campanya d’apadrinament 
de tubs i recollida d’aportacions, però 
encara queda una ingent feina a fer i 
molts diners per recollir. Els Amics de la 
Música tenen, a més, la intenció d’inci-
dir també en altres camps que portin a 
recuperar la música antiga de composi-
tors vinculats a la població.

Blanes i El Mirall. | Els blanencs ce-
lebren els trenta anys d’existència del 
grup de teatre El Mirall que, el curs 
1985-1986, va sorgir d’un taller escolar 
per a alumnes de 11 i 12 anys celebrat 
en el centre escolar Joaquim Ruyra. En 
el decurs d’aquestes tres dècades el col-
lectiu ha sabut anar creixent i evoluci-
onant i ha anat celebrant els diversos 
aniversaris —sobretot els deu anys, els 

vint i els vint-i-cinc— amb muntatges 
que han deixat una autèntica petja. En 
aquesta línia, doncs, ara es treballa en 
tres muntatges: un de titulat Guanta-
namera, un altre que es diu Plou a Bar-
celona, de Pau Miró, i un tercer, amb el 
títol Els boscos de Williams, que s’està 
preparant en col·laboració amb el grup 
lloretenc Quantus Teatre. Hi ha previst, 
encara, un taller de dramatúrgia, una 
exposició a la Biblioteca Comarcal, tu-
tories amb tres directors professionals 
de la talla de Cristina Cervià, Ester Na-
dal i Sergi Gibert, i altres activitats in-
teressants.

Santa Coloma i la Guerra dels Sega-
dors  | La capital selvatana, a través del 
seu Casal Independentista 1640, segueix 
organitzant cada any l’evocació dels fets 
de la Guerra dels Segadors, durant la 
qual van entrar a la ciutat els tercios cas-
tellans que van fer desaparèixer la vila 
medieval. L’última edició portava per 
títol «La X Revolta», i va estar marcada 
per tres dies plens d’activitats per a tots 
els públics: una conferència, una trabu-
cada a càrrec dels Trabucaires d’en Ser-
rallonga, el sopar de la Revolta, la pro-
jecció d’un curtmetratge, un concert, un 
mercat d’artesans i tallers, uns jocs per a 
infants, visites guiades amb carruatge, 
un campament, actuació de castellers, 
la recreació històrica de l’arribada de la 
Guàrdia Reial de Don Felipe de Gueva-
ra, balls tradicionals, una taula rodona, 
un concert i un correfoc. Una pedagogia 
bona per mantenir un record que avui 
ens pot ajudar a pensar.

>> Orgue de l’església parroquial de Sant Romà de Lloret de Mar.

El triplet internacional de Girona | A principis de 
juny, la ciutat de Girona semblava a punt de marcar el 
seu triplet internacional, «l’èxit planetari de la marca Gi-
rona» (Vanguardia dixit): el re-triomf dels germans Roca, 
la filmació de Joc de Trons a Girona i l’ascens del Girona 
FC a primera. Tret d’aquest darrer, frustrat, els altres dos 
s’han confirmat.

M’agradava, com tants altres gironins, encarregar 
taula al Celler amb motiu d’alguna celebració especial 
—quan t’ho podies permetre—, però des de la seva as-

censió fulgurant, aconseguir-hi tanda és com superar 
oposicions a notari. I què passarà quan Sant Pere de Ga-
lligants, la catedral o la vall de Sant Daniel facin d’esce-
nari de la sèrie d’HBO? Si portals turístics com e-Dreams 
ofereixen paquets a les localitzacions dels trons en joc, 
potser acabarem com Dubrovnik a l’agost, on guàrdies 
de trànsit ordenen les riuades de vianants. Una altra Bar-
celona no, sisplau. Diuen que els directius de la sèrie són 
secretistes i gelosos. Algú d’entre el miler de figurants pot 
piular algun spoiler? Daenerys es casarà amb el drac?

GIRONINS A L’EXTERIOR                       josep pujol
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