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joan domènech

Capella lloretenca centenària  | El 
23 de juliol de 1916 es va inaugurar, 
com a part de la reforma modernista 
de l’església parroquial de Lloret, la 
nova capella del Santíssim, anomena-
da també «la capella fonda», situada a 
migdia del temple. El seu aspecte una 
mica bizantí i la policromia de la seva 
teulada, junt amb altres elements es-
pectaculars, li han donat un protago-
nisme especial, i constitueix un dels ra-
cons urbans més fotografiats de la vila. 
Fou erigida per l’arquitecte Bonaven-
tura Conill Montobbio, (1876-1946), 
d’ascendència lloretenca i seguidor de 
Gaudí, i fou pagada íntegrament pel 
banquer Narcís Gelats i Durall, (1845-
1929), resident a l’Havana, en memò-
ria de la seva dona, Cristina Botet i 
Surís. Antoni Vilà i Domènech, antic 
capità de vaixell, llavors ja jubilat, molt 
aficionat als monuments, en tingué 
cura de la supervisió constant, per en-
càrrec del seu germà, el canonge de la 
seu gironina Agustí Vilà i Domènech 
(1874-1924), impulsor del projecte. 
Devia assistir a la inauguració el bis-

be de Girona Francesc de Paula Mas i 
Oliver, ja que consta que l’endemà, de 
bon matí, va presidir també la proces-
só marítima de Santa Cristina, un dels 
actes clau de la Festa Major. Enguany, 
per commemorar l’esdeveniment, s’ha 
inaugurat un plafó ceràmic en l’espai 
que abans havia ocupat una làpida 
de marbre que recordava en llatí el 
benefactor Gelats. Ara hi ha unes ma-
jòliques dedicades a la Mare de Déu 
de Montserrat, dissenyades pel pintor 
Josep M. Barba i executades pel cera-
mista Joan Bernat Montero. Va beneir 
la nova obra artística l’actual bisbe de 
Girona, Mn. Francesc Pardo.

El castell de Montsoriu  | L’època 
estival és la més idònia per acostar-se 
al castell de Montsoriu, en el terme 
municipal d’Arbúcies, i que corona 
altivament un puig de 650 m d’altitud 
i permet, des del terrat de la impressi-
onant torre de l’homenatge, dominar 
una vista excepcional. Aquest castell 
gòtic, «un dels bells e nobles del món», 
segons escrivia el cronista Bernat 
Desclot en el segle xiii, és molt visi-
tat durant tot l’any i, en especial, en la 
temporada canicular. En el decurs del 
temps s’hi han fet obres d’excavació, 
neteja, consolidació i restauració que 
atrauen molta gent de la contrada i 

de fora. Ara s’està actuant a la façana 
oest i nord del castell, es recuperen els 
passos de ronda i s’estan habilitant i 
millorant els accessos de vianants per 
facilitar aquesta afluència de visitants 
interessats a què fèiem referència.

Els focs de Blanes  | La setmana de la 
festa major de la vila marinera —és a 
dir, del 22 al 26 de juliol— Blanes s’ha 
engalanat de manera especial per con-
vertir-se, una vegada més, en seu del 
Concurs Internacional de Focs d’Arti-
fici de la Costa Brava, un certamen que 
ja ha arribat enguany a la 46a edició, 
amb importants premis, i que ha revo-
lucionat, amb el temps, les vesprades 
pacífiques de l’esmentada població 
durant aquests dies. Si bé alguns vi-
latans es queixen dels obstacles que 
suposa aquesta manifestació pirotèc-
nica —tancament de carrers al trànsit, 
espais acotats a la platja, etc.— s’ha de 
reconèixer que aquella idea, que en els 
seus inicis va sorprendre i fins i tot va 
fer dubtar propis i estranys, ha quallat, 
i dóna un autèntic prestigi per la seva 
singularitat. Els focs d’enguany no han 
estat una excepció, i els guanyadors 
han sumat el seu nom a la ja llarga llis-
ta d’empreses guardonades que han 
presentat prodigis de llum i color, pre-
senciats per una veritable multitud.
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Hong Kong | Fa dos anys que visc a Hong Kong i m’he rendit 
a l’estrany encant d’aquesta ciutat futurista i ancestral a parts 
iguals. Hi sóc una mileurista exiliada de la crisi europea. Sòcia 
del primer dia de l’Associació de Catalans a la Xina. Voluntària el 
9-N al local d’ACC10, on hi ha només dues gironines. Els catalans 
som pocs però actius: junts celebrem la Diada, Sant Jordi, una 
calçotada la revetlla de Sant Joan, la Castanyada i una festa de 
Nadal amb tió i tot. Fem pinya. Aquí no tot és ciment o vidre. El 40 
% del sòl és parc natural protegit. Es treballa de dilluns a dissabte. 
L’atur és de l’1,4 %. Dues llengües oficials: l’anglès i el cantonès. 
La revolució dels paraigües encara ressona. Classisme i racisme 
són molt presents. Solidaritat i compromís també. Hong Kong és 
una contradicció feta ciutat. L’ancestral té les arrels a mar, navega 
en sampan, menja dim-sum, juga al mahjong, s’enfila per les bas-
tides de bambú i fa ballar dracs. Tot és provisional, tot és possible. 
Mai no para, HK. Em manté alerta i viva.


