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Abadesses s’han afegit a les activitats 
per commemorar el fet amb la projec-
ció de Nit i boira, pel·lícula francesa 
estrenada l’any 1955, obra del director 
Alain Resnais, autor d’obres tan con-
cloents com Hiroshima mon amour, El 
año pasado en Marienbad o Providence. 
Joan M. Calvo, historiador i membre de 
la junta de l’entitat Amical Mauthausen, 
va conduir la xerrada, que va commou-
re els assistents. Hi ha persones a les 
quals la recuperació de la memòria his-
tòrica provoca esgarrifances, i hi ha qui 
s’ho pren a la lleugera, però encara hi 
ha qui vol conèixer millor aquest passat 
que, ho vulguem o no, ens configura.

LA SELVA
joan domènech

Vies braves | Tossa s’ha afegit al pro-
jecte que porta aquest nom, promogut 
pel Patronat de Turisme de la Costa 
Brava, i que té per objectiu oferir una 
xarxa pública d’itineraris marins que 
permeten la pràctica d’activitats es-
portives, lúdiques i pedagògiques. El 
traçat tossenc, que va des de la Plat-
ja Gran fins a la des Codolar voltant 
precisament l’anomenat cap de Tossa  
—on s’assenta el far en el que antiga-
ment era conegut com el Mont Guar-
dí—, té un recorregut de 872 metres i 
discorre paral·lel al camí de ronda. Té, 
per als nedadors, una dificultat mitjana, 
segons els entesos, i es pot fer en uns 
quinze minuts. L’Ajuntament tossenc 

creu que això significarà un al·licient 
més per als turistes en un dels indrets 
més emblemàtics de la nostra costa.

L’Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes | 
En la darrera assemblea extraordinària 
de socis, acaba de trencar la tradició 
de molts anys i, per primera vegada, la 
direcció del col·lectiu ha passat a mans 
femenines. N’han estat elegides presi-
denta Anna Turon, tresorera Alícia Ro-
mano i secretària Antònia Borràs. Els 
presidents de l’entitat, d’altra banda, 
s’havien caracteritzat sempre per una 
llarga etapa en el càrrec. Al llarg dels 52 
anys d’existència de l’Esbart Joaquim 
Ruyra, una de les institucions més pres-
tigioses i actives de Blanes, només hi 
havia hagut dos presidents: Jesús Crous 
Cullell i Lluís Pascual. Aquest darrer, 

en acomiadar-se, va subratllar l’estabili-
tat que l’esbart té ara pràcticament asse-
gurada, i va recomanar saber adaptar-se 
als temps per poder tirar endavant dins 
del món cultural. Ara s’enceta, doncs, 

una altra època amb renovada empenta 
i esperançadores il·lusions.

Can Buc, de Lloret | Can Buc és una de 
les velles masies del terme municipal, 
ja esmentada el segle xiii, segons sem-
bla. Situada no excessivament lluny del 
nucli urbà, és susceptible, doncs, de ser 
visitada de forma fàcil. Una colla de llo-
retencs sensibles a la història del món 
agrícola local (l’Associació Recull Rural i 
Artesà i l’Associació de Veïns del Rieral) 
hi ha posat els ulls, i recomanen als res-
ponsables de l’Ajuntament que l’edifici, 
que és de titularitat municipal, sigui de-
dicat a museu del camp i aplegui tots els 
testimonis (atuells, eines, aparells, vehi-
cles, etc.) que s’han pogut reunir i altres 
que es poden obtenir en endavant. De 
moment ja hi ha 2.800 elements inven-
tariats. La iniciativa és molt ben vista al 
municipi, i convindria que el nou Con-
sistori la fes seva de veritat i, en principi, 
restaurés la masia abans que sigui ex-
cessivament tard.

Saïd de Maçanet  | No es nota, però en la nova edició del 
Mar i Cel, Saïd canta en gironí. Roger Berruezo, de Maça-
net de la Selva, és el nou protagonista del musical català 
amb més èxit de la història, i s’afegeix a la nòmina d’actors 
gironins que han col·laborat i col·laboren amb Dagoll Da-
gom, com Ferran Frauca o com Pep Cruz, qui, per cert, re-
torna al vaixell per brodar el pirata Janot. Format a Barce-
lona, però també a La Gatzara de Santa Coloma —segons 
informa la Viquipèdia en castellà, l’única on apareix— a 

Berruezo no el tenim gaire vist per les comarques giro-
nines. És d’aquests actors amb vocació nòmada que ha 
assumit que el món és global i comestible. Va començar 
a cruspir-se’l guanyant el «Canta si vols» a Maçanet ma-
teix, però el 2008 Àngel Llàcer va pescar aquell jove mo-
del-cantant-actor embolicant-lo per als musicals. Aviat ja 
protagonitzava Cop de rock, però també Hoy no me puedo 
levantar, i es passejava per Águila roja i Gavilanes. Quan 
canta en català, sembla nascut a TV3.

GIRONINS A L’EXTERIOR                       josep pujol

a
r

xiu vies b
r

a
ves

>> Nedadors a les Vies braves.


