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LA SELVA
Text > Joan domènech

XIII Nit de la Cultura Lloretenca | El 
passat mes d’abril va tornar a ser el 
moment propici per a la gran vetllada 
dedicada a la literatura que, tradicio-
nalment, organitza cada any la Regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament de 
Lloret. Amb la intervenció dels perso-
natges televisius Llucià Ferrer i Anna 
Bertran, el primer com a presentador 
i la segona com a actriu humorística, 
la vetllada va començar amb un acte 
amb tots els escriptors lloretencs que, 
al llarg de l’any, havien publicat algun 
llibre, els quals van rebre un artístic re-
cord. Després es van lliurar els premis 
del concurs de literatura de viatges, en 
la categoria d’alumnes de secundària, 
repartits entre alumnes dels diversos 
instituts, i en la categoria d’adults, amb 
alguns guardonats de fora del munici-
pi. El guardó Sa Gavina es va atorgar a 
l’Associació de Dones L’Aurora per la 
seva tasca a favor de les arts i les lletres. 
També s’entregà el premi Joan Llave-
rias de contes infantils il·lustrats. Foren 
homenatjats els membres de la penya 
Xino Xano Melcior Puigvert i Jordi Bal-
trons, traspassats recentment. I la nit 
tingué una actuació estel·lar: la de l’ar-
tista Didi Rodan, que manipulant sorra 
de mar damunt d’un vidre va traslladar 
a la pantalla imatges de gran bellesa.

Tossa: recuperant patrimoni | Des 
de fa uns mesos, han aixecat expec-
tació  les excavacions que l’Obreria de 
Sant Isidre de la Capella de Sant Benet 
de Tossa ha impulsat a la recerca de les 
restes d’una esglesiola que podria ha-
ver presidit un poblat medieval situat 
a l’interior, anomenat, per aquesta raó, 
Vilademont. Tot i que Tossa ja ha tingut 
sempre dos santuaris destacats (Sant 
Grau i Sant Benet) que s’afegeixen al 
ric patrimoni arqueològic tossenc, en 
temps pretèrits encara disposava d’al-
tres monuments que han desaparegut. 
Fa uns anys, l’alcalde Telm Zaragoza 
reivindicava l’ermita de la Mare de Déu 
de Gràcia, que els francesos van des-
truir i de la qual resten alguns murs 
en el camí entre Tossa i Sant Grau. Se 
sospita, també, l’existència d’un es-
glesiola dedicada a Sant Lionç. Ara les 
excavacions recents a Vilademont han 
permès descobrir les ruïnes d’un absis 

LA CERDANYA
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Els catalans universals de Pilarín 
Bayés, a Bolvir | El darrer 13 d’abril 
es va inaugurar l’exposició «Catalans 
universals», de Pilarín Bayés, a l’Espai 
Ceretània, de Bolvir. L’acte va comptar 
amb la presència de l’autora, que es va 
mostrar sorpresa per la història que 

amb la base de la taula de l’altar i parets 
d’uns 90 cm.  Caldrà esperar alguna al-
tra campanya per veure si es poden ob-
tenir més dades.  

Blanes: els Premis Recull | Els Pre-
mis Recull són un clàssic dintre del ca-
lendari d’esdeveniments culturals de 
la vila de Joaquim Ruyra. Fa cinquan-
ta-cinc anys que existeixen i la revista 
que els promou celebrarà l’any vinent 
el centenari de la seva fundació. La sor-
presa de l’edició d’aquest any va ser que 
el premi de narració Joaquim Ruyra va 
quedar desert. El Benet Ribas de poe-
sia el va guanyar Joan Carles Gonzá-
lez Pujalte, de Mataró. El barceloní Jan 
Vilanova va obtenir el premi Ametller 
de teatre. El Salvador Reynaldos de pe-
riodisme fou per a Carlus Gay Puigvert 
i Víctor Gay Frias, de Girona. Miquel 
Martí i Serra, de Begur, guanyà el Ra-
fael Cornellà - Joaquim Abril de retrat 
literari, i el Joan Petit de conte infantil el 
va obtenir Teresa Barba, de Barcelona. 

>> Portada de la revista Recull. (Font: Recull)

conserva el Museu Arqueològic del 
Castellot de Bolvir i va voler regalar als 
nens de l’escola municipal un dibuix 
d’un elefant en record del pas d’Aníbal 
per la comarca.
 Als murs de l’Espai Ceretània, es 
poden veure els dibuixos originals de 
deu de les Petites històries publicades 
per l’Editorial Mediterrània. Entre els 
centenars de personatges i escenaris 
hi trobareu els protagonistes: Pompeu 
Fabra, Pau Casals, Josep Pla, Salvador 
Dalí, l’abat Oliba, Antoni Gaudí, Mer-
cè Rodoreda, Josep M. Subirachs i les 
reines Maria de Luna i Margarida de 
Prades. Les làmines permeten veure 
en directe el traç i la coloració dels di-
buixos i també les modificacions apor-
tades abans de publicar-se.
 El 3 d’agost, Pilarín Bayés torna a visi-
tar l’Espai Ceretània per dedicar i signar 
els llibres dels més menuts de la casa. 
L’exposició tancarà el 24 de setembre.  

>> Pilarín Bayés, acompanyada de Roser 
Caselles, regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Bolvir, en la inauguració de l’exposició 
«Catalans universals».

La Cerdanya, escenari audiovi-
sual | L’abril passat, la Cerdanya Film 
Comission i el Grup de Recerca de Cer-
danya van fer públic un directori de lo-
calitzacions per tal d’estimular la pro-
ducció audiovisual a la Cerdanya. En 
el web filmcerdanya.cat s’enumeren 
diferents espais de la comarca per pro-
moure l’arribada de productores que 
vulguin enregistrar pel·lícules, espots 
publicitaris, sèries o documentals.
 Amb una estètica molt acurada, el 
web presenta espais urbans i paisatges 
de la vall cerdana per inspirar creadors 
audiovisuals que vulguin sortir dels 
escenaris habituals. En aquest inven-
tari s’hi poden trobar imatges que ens 


