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ROSANA VIDAL

Katia 

La marsellesa Katia Ferrandi i la seva família pas-
sen uns dies de vacances a Roses, on tenen una casa
des de fa anys. Assegura que la vila està molt més
bonica i neta ara que abans i, malgrat que al llarg
d’aquest temps no hi ha fet amics, sí que coneix per-
fectament la gastronomia i el paisatge.  

És el primer cop que ve de vacances a la Costa Bra-
va? 

No, ni molt menys. Ja venia de petita a Roses amb
els meus pares, perquè hi tenim una casa. I mira, con-
tinuo venint ara de gran, amb els meus fills i la meva
pròpia família. 

Què és el que més li agrada de la zona? 
La tranquil·litat i el fet que els preus són baixos. 

Amb tants anys passant les vacances aquí, supo-
so que haurà vist evolucionar el poble... 

Sí, ha experimentat molts canvis. 

Cap a millor o cap a pitjor? 
Cap a millor, sens dubte. Roses és molt més bonic

ara que no pas anys enrere. Sobretot, perquè tot ple-
gat està molt més net, especialment el mar i la sorra.
Es nota que en tenen molta més cura.  

Creuen que ara hi ha massa turistes? 
A mi no m’ho sembla... això sí, pensa que nosaltres

només venim al juliol. A l’agost, que potser és quan està
més ple, nosaltres no hi som. 

Què fan durant els dies de vacances? 
Anar a la platja, de compres, menjar... bàsicament,

aturar per uns dies la rutina diària. 

És un bon lloc per venir amb criatures?  
Sí. Ells només volen platja, platja i platja. 

Han fet amics aquí, al llarg dels anys? 
No. Potser és perquè venim tan poc... 

I ja coneixen la gastronomia local? 
Sí, i tant! M’encanta la fideuà, les tapes, la sangria,

el mojito... 

Recomana als seus amics que vinguin? 
Sí, sens dubte. R
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LA KATIA
FERRANDI
PASSA ELS
ESTIUS A
ROSES DES
QUE ERA
PETITA.
PRIMER VENIA
AMB ELS SEUS
PARES, EN
CANVI ARA
ELLA ÉS LA
MARE I HI
PORTA ELS
SEUS FILLS I EL
SEU MARIT.

«El mar i la platja de
Roses estan molt
més nets ara que
anys enrere»

Origen: 
França

Estiueja a: 
Roses
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El Festival de Torroella de Montgrí ha iniciat
aquest estiu el primer Festival de Jazz de l’Es-
tartit, que oferirà cinc concerts de música jazz i
altres actes paral·lels com «jam sessions» i cer-
caviles que se celebraran amb les Illes Medes com
a taló de fons. Aquest nou projecte arrencarà
aquesta nit amb l’actuació de Preservation Hall
Jazz Band, una formació creada el 1961, que va
adoptar el nom d’un dels locals de jazz més clàs-
sics i cèlebres de Nova Orleans. A la banda, lide-
rada per Ben Jaffre, fill del fundador, hi conviuen
diverses generacions de músics amb edats que
oscil·len entre els 29 i el 88 anys. A més, al Fes-

tival, que tindrà lloc cada dimecres fins al 20 d’a-
gost, hi actuaran també la banda The Excite-
ments; Avishai Cohen Trio, Young Lions & Llibert
Fortuny Quartet i Jerry González & Perico Sam-
beat & Javier Colina, que clausuraran el certamen.



L’Estartit Primer Festival de Jazz
ACTIVITATS

 LLOC: L’Estartit
� HORARI:  A les 22 h. 
 PREU: Entre 30 i 40 euros
 ADREÇA: Plaça Llevantina
INFORMACIÓ: www.festivaldetorroella.cat

CONCERT DE PRESERVATION HALL JAZZ BAND

La formació Preservation Hall Jazz Band.
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CARLES COLOMER

El correfoc a càrrec de la colla de diables Sa Forcanera de Blanes va donar, dilluns passat a la nit, el tret de sortida
oficial a la Festa Major de Lloret de Mar. El recorregut es va iniciar al Museu del Mar i entre foc, petards i música van
anar en cercavila pels carrers de la localitat fins al passeig Manel Bernat, a la Roca d’en Maig. Dins els actes de la
Festa Major, que s’allargarà fins al pròxim 27 de juliol, hi haurà aquesta nit l’actuació d’Els Bucs d’El Puntet. 



El correfoc enceta la Festa Major de Lloret de Mar

Les Converses de Barraca a Ta-
mariu, organitzades aquest estiu
per la Biblioteca de Palafrugell es
reprendran avui a les nou del ves-
pre a la barraca dels Liris, on es
tractarà sobre sardanes-flamenco,
dancing, night clubs i sales de fes-
ta dels anys 60.

Durant aquesta primera con-
versa s’intentarà donar a conèixer
com eren i quina programació hi
havia a les sales d’esbarjo durant
els darrers anys del franquisme, on
es presentaven espectacles folk-
lòrics dirigits bàsicament al públic
estranger (barreja de l’Espanya

flamenca i la música tradicional
catalana). 

En aquesta trobada hi partici-
paran com a ponents Maria Grà-
cia Sabater, gestora de l’establiment
Night Club Los Almendros a Pa-
lafrugell; Josep Bofill, periodista i
usuari durant els anys 60 d’aquests
locals; Josep Joli, músic i el perio-
dista Xavier Castillón. Després de

l’activitat, tindrà lloc una sardi-
nada i un cremar popular.  

Amb un format similar al de l’a-
ny passat, aquesta proposta té
com a objectiu donar a conèixer
aquest espai tamariuenc i, sobre-
tot, estimular la memòria oral de
la gent gran de la població. 

Per a l’organització de les con-
verses,   es compta amb la col·la-
boració de molts veïns de Tamariu
i amb la implicació dels volunta-
ris de l’Associació de Veïns i Amics
de Tamariu i de l’Associació Gas-
tronòmica i Cultural Els Liris, que
cedeix l’espai per poder fer l’acti-
vitat.

TAMARIU | DdG

La Costa Brava dels anys 60, a les
Converses de Barraca de Tamariu

La xerrada d’avui tractarà
sobre les sardanes-flamenco,
dancing, night clubs i sales 
de festa dels anys 60  
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