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propostes A lA selvA

En el límit geogràfic entre la Selva i Osona, 
i a prop de Sant Hilari Sacalm, el massís de 
les Guilleries està poblat d’alzines i alzines 
sureres i l’aigua és protagonista del seu en-
torn natural, a través dels embassaments de 
Sau i Susqueda, del riu Ter i d’un centenar de 
fonts naturals. La Ruta de les Fonts és una pro-
posta d’excursió per endinsar-se a les Guilleri-
es, que es pot fer en burricleta (bicicleta elèc-
trica), sortint de Sant Hilari Sacalm. Més in-
formació, a www.elracodenserrallonga.cat / 
www.laselvaturisme.com. H

Aigua a les Guilleries
‘BUrrICletA’ 3 SANT HILARI SACALM

Demà divendres, Lloret de Mar inaugurarà la 
segona Fira Internacional de Puntaires en què 
participaran 16 associacions de punta de boi-
xets, una artesania amb una arrelada tradi-
ció a Catalunya i també en països com Rússia, 
França i Bèlgica, que també estaran represen-
tats a Lloret. Fins diumenge, 8, les expertes en 
aquest minuciós art del brodat mostraran les 
seves creacions a les seves parades i, fins al 12 
de setembre, es podrà visitar una exposició de 
les millors puntes de Lloret a la Casa de la Cul-
tura. www.lloret.org. H

Brodat espectacular
pUNtAIres 3 LLORET DE MAR

L’empresari alemany Carl Faust (Hadamar, 
1874 – Blanes 1952), assessorat per eminents 
botànics europeus, va transformar uns ter-
renys de vinya i garriga al costat dels penya-
segats de la muntanya de Sant Joan de Blanes, 
en l’idíl·lic jardí Marimurtra, amb 3.000 espè-
cies de flora procedents de zones subtropicals, 
temperades i de clima mediterrani de diver-
sos països. A l’interès científic de la visita –gui-
en passejades amb reserva prèvia– s’hi suma 
l’atractiu paisatgístic d’aquest racó de la Sel-
va. Més dades, a marimurtra.cat. H

el jardí dels somnis
JArDÍ BotÀNIC 3 BLANES

Rius i rierols, estanys, molins que movien el 
seu engranatge amb la força de l’aigua, ponts 
i rescloses són elements de patrimoni arqui-
tectònic, industrial i natural escampats per 
tota la comarca de la Selva, carregada tam-
bé d’històries de bandolers com el mateix 
Serrallonga. Sota la denominació de Grans ca-
mins de l’Aigua, s’han adequat i senyalitzat 
una sèrie d’itineraris per a la pràctica del sen-
derisme. La publicació que els engloba i deta-
lla el seu seguiment es pot descarregar a la web 
www.laselvaturisme.com. H

terra de bandolers
seNDerIsMe 3 TOTA LA COMARCA
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Masferrer, que la meva àvia ja feia 
des de jove, o una paella a Blanes. Ja 
serem a la platja, per passar la tarda 
i, de nit, entrar a les discoteques Co-
lossos o Hollywood de Lloret. En un 
dia haurem caminat pel bosc, entre 
empremtes històriques, i viscut la 
festa a la costa.

–¿Quins llocs guarden escenes clau 
de la seva història personal i familiar?
–El telèfon de casa, el primer que hi 
va haver al poble, i el meu avi fent la 
primera trucada a la centraleta de 
Girona, davant la mirada d’unes 20 
persones; el castell de Montsoriu, on 

CARME ESCALES
ARBÚCIES

A Quim Masferrer (Sant Feliu de 
Buixalleu, 1971) no li agradava cór-
rer, però ho feia molt bé. No sentia 
atracció per competir, però era ve-
loç i tothom l’animava a inscriure’s 
en carreres. Sense cap ganes de des-
afiar a ningú, ell i les seves cames, 
de manera tan individual, amb set 
anys guanyava medalles en campio-
nats intercomarcals de cros. Moltes 
medalles. Quim Masferrer era l’Or-
zowei de la Selva.

–Per a un nen, viure a la Selva deu 
ser divertit. ¿Ho va ser per a vostè? 
¿Com s’entretenia de petit?
–La meva infància va estar vincula-
da a la naturalesa, jugava a fer ca-
banyes al bosc i ajudava el meu pa-
re a l’hort. Sant Feliu de Buixalleu és 
un poble atípic: 780 habitants en 64 
quilòmetres quadrats. Està dividit 
en parròquies. A la meva, Sant Feliu, 
com que els meus pares tenien un 
restaurant [Can Masferrer, que por-
ta la germana de l’actor], els caps de 
setmana jugava amb altres nens. Si 
no, la resta de l’any els que tenia més 
a prop estaven a 10 quilòmetres.

–¿I el nom de la comarca, la Selva, li 
semblava especial?
–Molt. Em feia molta gràcia sentir-
me Orzowei al bosc. I, encara que 
les carreres de cros no m’agradaven 
gens, m’encantava lluir el dorsal de 
la Selva i haver guanyat la medalla 
d’or. Per a mi no hi havia un altre 
nom de comarca tan xulo.

«El telèfon de casa 
va ser el primer del 
poble. El meu avi 
va fer la primera 
trucada davant 
unes 20 persones»

–I ara que la coneix molt més, ¿Què 
més la fa xula?
–La seva gran diversitat que li dó-
na un punt d’artificialitat al límit 
comarcal. No té res a veure la gent 
de Lloret de Mar amb nosaltres. La 
mateixa capital, Santa Coloma de 
Farners, amb 12.000 habitants, és ca-
pital perquè és el centre geogràfic, ja 

que Lloret i Blanes tenen 50.000 ha-
bitants, a només 35 quilòmetres i 
són tremendament turístiques. No 
hi ha nexes entre Tossa i Anglès.

–En pocs quilòmetres, vivències 
molt diferents. ¿quines suggereix?
–La diversitat et munta una excursió 
plena de contrastos que pot comen-

33 Pur teatre 8 Quim Masferrer, reflectit en un camerino del Teatre Capitol de Barcelona, el 2011.
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«En el cros m’encantava 
lluir el dorsal de la Selva»

QUIM MASFERRER Actor i director de Teatre de Guerrilla, nascut a Sant Feliu de Buixalleu

çar als pobles de l’interior de les Gui-
lleries, terra de bandolers; pujar al 
Montseny, i al més monumental de 
la Selva: el castell de Montsoriu i el 
poble emmurallat d’Hostalric. Tot 
en un matí.

–¿I per menjar?
–Sopa de bolets, plat típic de Can 

pujava amb el sac de dormir a passar 
la nit; l’església on vaig fer d’escolà 
10 anys i mossèn Emili de Blanes, un 
capellà innovador, que interactua-
va amb els feligresos, comentava les 
pel·lícules de La clave (TVE) i cuidava 
la posada en escena de la missa, que 
no deixa de ser una representació, 
les meves primeres actuacions da-
vant el públic.

–I de les primeres, a les últimes, ¿què 
està fent ara?
–Compagino la gira de l’obra El 
temps, amb el rodatge del progra-
ma El foraster, que TV-3 estrenarà a 
l’octubre, en què visito pobles com el 
meu i busco el seu paisatge humà. H


