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Blanes: cinquanta anys de cobla |  
La presència del pare Joaquim Alqueza 
al col·legi de Santa Maria de Blanes va 
significar la posada en pràctica d’una 
idea que va revolucionar la història de 
les cobles de les nostres contrades. El 
religiós de la congregació del pare Ma-
nyanet va començar a ensenyar músi-
ca a la mainada i, sobretot, la va ani-
mar a tocar diversos instruments. No 
va trigar gaire a formar la primera co-
bla. Aquella formació infantil o juvenil 
va impactar i va donar la pauta per 
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repetir l’experiència en altres llocs. No 
solament hi ha, avui, cobles juvenils 
arreu, sinó que d’aquestes n’ha sortit 
un planter de músics excel·lents que 
ha nodrit les files de les cobles grans, 
abans faltades d’intèrprets i, sovint, 
preocupades per la renovació de la 
plantilla. De la fundació de la cobla ja 
en fa cinquanta anys. El pare Alqueza, 
traslladat a d’altres centres de la con-
gregació, ha seguit amb la seva dèria i 
ha fundat altres conjunts. Això demos-
tra la importància que pot tenir una 
persona en el desplegament artístic 
d’un país. Llavors es temia per la man-
ca de músics. Ara es tem per la man-
ca de sardanistes. Quin pare Alqueza 
convindria per resoldre l’enigma del 
futur de la dansa?

Santa Coloma de Farners: el Ressò 
i l’Arxiu | Fent honor al seu nom, la 
revista mensual local de la capital de 
la Selva, Ressò, que, a poc a poc, es va 
acostant ja als 450 números publicats, 
ha dedicat un d’aquests darrers núme-
ros de l’any a una àmplia informació 
de com va anar l’1-O a la ciutat. Les 
fotografies parlen per si mateixes i re-
cullen múltiples aspectes d’aquell dia 
especial del referèndum. En el futur, i 
més si aquest esdevenidor es desplega 
a voluntat de la majoria, aquests repor-
tatges tindran un gran valor testimoni-
al. Conscient d’aquesta realitat, l’Arxiu 
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Comarcal de la Selva ha fet una crida 
a tots els veïns a fi de recollir el mà-
xim d’imatges i vídeos d’aquesta diada 
per tal que, el dia de demà, hi hagi un 
bon material aplegat per il·lustrar els 
comentaris i els llibres que parlaran 
d’aquests temps que poden haver es-
tat decisius per a la història del nostre 
país, sobretot, evidentment, si les co-
ses acaben bé, com tothom desitja. 

Lloret: canvi de rector | Després 
d’haver estat deu anys al capdavant de 
la parròquia de Sant Romà de Lloret, 
el fins ara rector Mn. Josep Maria Cas-
tellà i Marcet, que era fill de Malgrat, 
ha estat traslladat, a petició pròpia, a 
Anglès, població que no té l’activitat 
ni, sobretot, els problemes de Lloret i 
on, per tant, el clergue presumeix que 
podrà conjugar millor les obligacions 
de la vida quotidiana amb la seva edat, 
ja respectable.
 En realitat, s’ha portat a terme una 
permuta, perquè el sacerdot que l’ha 
substituït com a rector és el que fins 
ara ho era d’Anglès. Es tracta del ba-
nyolí Mn. Martirià Brugada, més jove i 
amb notables energies, molt conegut, 
entre altres coses, pel coneixement 
que té de la vida dels sants. De mo-
ment, la seva especialitat s’ha posat 
ja de manifest en el full parroquial, 
on, cada setmana, insereix la biografia 
d’un sant destacat de la setmana.

regiren el cenobi, i també posar en 
relleu el paper social i econòmic (molt 
desconegut) de la dona altmedieval a la 
Catalunya d’aleshores.
 L’organització vol que aquesta 
commemoració tingui continuïtat 
en el temps. Amb aquest objectiu es 
promou que els centres educatius 
de la vila treballin el tema tractat al 
simposi des de l’àmbit pedagògic que 
creguin més oportú i adient perquè els 
alumnes coneguin la nostra història 
més propera.
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Ara ja fa tres anys que vam haver de marxar a Nova 
Zelanda per motius laborals del meu marit. Ell, jo i les 
nostres dues filles, de tres i set anys.
 Marxar quan tens nens petits té unes implicacions 
diferents de quan ets tu sol que decideixes emigrar, de 
bon grat o per força. Evidentment, té la part positiva 
que sempre estàs acompanyat, però les responsabili-
tats i la  logística es compliquen força. I més quan no 
domines l’idioma, com en el meu cas. De cop et sents 
un altre. Les teves habilitats socials desapareixen i co-
mences a recordar els pares immigrants de la teva es-
cola. No hi ha res com experimentar de primera mà la 
vulnerabilitat per solidaritzar-te amb la gent de fora. 
Per sort, la meva feina i passió és pintar, i en això el fet 
de saber anglès no canvia res. Poder ensenyar que tens 
una professió, que pots fer alguna cosa, és quelcom que 

molts metges, advocats, farmacèutics, economistes o 
periodistes d’arreu del món que he conegut aquí, tam-
bé sense un bon nivell d’anglès, no poden fer. I és frus-
trant. Però, tot aprenent l’idioma, m’he adonat, també, 
que quan hi ha ganes de comunicar-se, les barreres 
idiomàtiques desapareixen. He fet amistats coreanes, 
xineses, russes, alemanyes… i malgrat no entendre’ns 
del tot, puc afirmar que he sentit l’escalf i la comprensió 
pròpia dels amics de sempre.
 Descobrint Nova Zelanda m’he trobat valorant i 
enyorant com mai les nostres tradicions i la nostra gas-
tronomia. Em sap greu que les meves filles es perdin les 
Fires, els Reis, la Setmana Santa, Sant Jordi, la revetlla 
de Sant Joan… Tenim una gran riquesa cultural, però 
potser només ens adonem que és extraordinària quan 
ens n’allunyem.


