
1. TORROELLA

DE MONTGRÍ

22.00 h

DE 22 A 25 EUROS

2. CAP ROIG

22.00 h

DES DE 30 EUROS

LAURA FANALS L’ESTARTIT 

■ La Therese i l’Alois són una
parella holandesa que des de fa
cinc anys senten una gran pas-
sió per l’Estartit, on passen les
vacances. Els trobem mentre
caminen amb el seu gos pel
passeig marítim a primera hora
del matí. 

PPer què fa cinc anys que ve-
nen a passar les vacances a
l’Estartit? 

REns agrada molt el lloc. Està
al costat de la platja, la gent és
molt amable i al centre del po-
ble hi ha bons restaurants. A
més, està envoltat de natura i
ens agrada poder caminar pel
passeig. Té tot el que podem de-
manar per a vacances i més. Hi
estem molt a gust. 
PQuant de temps es queden? 
RAquesta vegada, dues setma-
nes. Enguany hem llogat un
apartament, en canvi els anys

anteriors havíem anat de càm-
ping. 
P Què fan durant les vacan-
ces?
R Bàsicament relaxar-nos.
L’any passat vam venir al maig i
vam aproitar per pujar al
Montgrí i fer una mica d’esport,
però ara ja fa massa calor. Per
tant, bàsicament anem a pren-
dre el sol a la platja i a nedar una
mica.
PLa Costa Brava és una bona
destinació per venir amb la
mascota?
RSí, i tant. 
PQuè és el millor de la Costa
Brava?
RLa varietat. Aquí hi ha moltes
coses per fer, molts llocs on

anar, i activitats per a tots els pú-
blics. 
P I el pitjor? 
R [S’ho pensen] En realitat res.
Estem de vacances, o sigui que
bàsicament ens sembla tot bé.
PLa Costa Brava és cara? 
RGens ni mica. Vine a Holan-
da, allà sí que és car! Hi ha molta
diferència. 
PHan provat la gastronomia
local? 
RSí. Hem menjat tapas, paella,
i ahir vam provar una mica de
sangria. Estava tot molt bo. 
PTenen previst, doncs, tornar
en un futur? 
R Segur que sí. Ja sabem que
l’Estartit ens agrada i no veiem
raó per canviar. 

1. TORROELLA DE MONTGRÍ

Jens Franke i Jørgen Skogmo dediquen
un concert de guitarra a Ernest Lluch
 El Festival de Torroella recupera la

integral dels duos per a guitarres de
Ferrer i Esteve que, en qualitat d'estrena

en l'època contemporània, interpretaran
els joves guitarristes Jens Franke,

alemany, i Jørgen Skogmo, noruec.
Aquest concert de recuperació de

patrimoni musical català està dedicat a la
memòria d'Ernest Lluch. Franke va

trobar el manuscrit que contenia els duos
de guitarres a la biblioteca de la Royal

Academy of Music de Londres.

2. CAP ROIG

Els Amics de les Arts presenten 
«Un estrany poder»

Els Amics de des Arts segueixen apos-
tant per cada projecte en el que s’embar-

quen, fent un salt endavant amb cada
disc. Però aquest cop és majúscul. El 
és ja una nova era per a la banda, que pre-

MARC MARTÍ

FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ

senta el seu nou disc, Un estrany poder.
De nou i per quarta vegada, Els Amics de

les Arts pujaran a l’escenari de Cap Roig
per interpretar temes com El seu gran hit

o Les coses.

3. GIRONA

Tricia Boutté acompanya la Jove Big
Band Girona al Festival Tempo

 La cita amb la Jove Big Band és un dels
clàssics de Tempo. Aquesta formació, que
traspua talent i energia a parts iguals, vin-
drà acompanyada enguany per la cantant

de Nova Orleans Tricia Boutté. Diuen d'ella
que ja cantava molt abans de parlar i que el

llinatge musical li ve de lluny. Tricia Sista
Teedy, com és coneguda familiarment, és
neboda de la també cantant de jazz Lilian

Boutté. La seva veu transportarà el públic a
principis del segle XX.

Tres estils musicals en
tres festivals gironins

Therese i Alois
HOLANDA

DE VACANCES A:

L’ESTARTIT

«La Costa Brava no

és cara... vine a

Holanda i veuràs! »

3. GIRONA

22.00 h
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