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L’emblemàtic hotel de s’Agaró
repassa la seva història en fotos

Els il·lustres
deLaGavina
SÍLVIA OLLER
S’Agaró

E
xpliquen que quan
FrankSinatraesvaas-
sabentar del flirteig
d’Ava Gardner amb el
torero Mario Cabré

durant el rodatge de la pel·lícula
Pandora y el holandés errante, el
1950, livafaltartempsperarribara
l’hostalLaGavinade s’Agaró, l’ho-
tel on s’allotjava l’actriu. “El bàr-
man que va ser aquí ens explicava
l’anècdota que entre dry martini i
drymartinihihaviabufetades ipe-
tons”, expliquen les germanes Ju-
lia, Virginia i CarinaEnsesaViñas,
que, amb el seu germà Josep, són
elsamosd’unestablimentqueesva
inaugurar el 1932 amb 11 habitaci-
ons (ara en són 74) convertit avui
enuna iconade laCostaBrava.
Des que va obrir aquest hotel

gran luxe cinc estrelles, centenars
derostrespopularshantrobataLa
Gavina l’anonimat desitjat. Ara
unaexposiciódefotografiesrecor-
da alguns dels hostes il·lustres de
l’allotjament, impulsat per Josep
Ensesa Gubert, fill d’un industrial
gironíquevacomprarelsterrenysi
que ara dirigeix la quarta genera-
ció familiar. Es tracta d’una vinte-
nad’imatgesque les germanesEn-
sesa han rescatat de l’arxiu foto-
gràfic fetes principalment entre el
1950 i el 1970, quan les estrelles de
Hollywood encara es deixaven fo-
tografiar sensequeixar-se.
Fotos que reflecteixen com la

Costa Brava es va convertir en un
autènticplatóderodatge,especial-
ment als cinquanta, quan el turis-
me de masses encara no havia co-
negut aquest indret. Entre les
imatges d’aquesta època destaca
una jove Elizabeth Taylor, allotja-
daa l’hoteldurant el rodatgedeDe
sobte, l’últim estiu (1959); o Ava
Gardnercorrentambelsseuscom-
panys de repartiment a Pandora,
John Laurie i Nigel Patrick, per la
platja de Sant Pol sensemés edifi-
cacionsdefonsqueLaTavernadel
Mar –ara un restaurant dirigit
tambéperlafamíliaEnsesa–oamb
el torero Mario Cabré, amb qui
també va compartir film i molt
més. El gran cineasta Orson We-

lles, que el 1954 va dirigir Mister
Arkadin, rodada a s’Agaró, o els
actors Dirk Bogarde i Maureen
Swanson, protagonistes d’El jar-
diner espanyol (1956), filmada, en-
tre altres indrets, en punts de Pa-
lamós, són altres celebritats que es

van allotjar a La Gavina. El còmic
PeterSellers; l’actorLexBaker, fa-
mós pel seu paper de Tarzán als
cinquanta,ambquieraaleshoresla
seva dona, Tita Cervera; l’actor de
pel·lícules de l’oest JohnWayne, i
més recentment JackNicholson o
SeanConnery tambévanser il·lus-
treshostes.
L’hostal tambévaatreureperso-

natges de la cultura, com el ballarí

L’escriptor Josep Pla
passava temporades
allotjat a s’Agaró, quan
al seumas de Llofriu
feia fred

rus Rudolf Nuréiev; el músic Xa-
vierCugatamblasevadona;lacan-
tant i actriu americanaAbbeLane,
sobre la qual les germanes Ensesa
recordenqueanava a laplatja amb
dos chihuahues ficats a les butxa-
quesdelbarnús,ol’escriptorJosep
Pla, que hi solia passar els hiverns
quanfeiafredalseumasdeLlofriu.
“Sempre sopava el mateix, sopa
d’allodefarigolaitruitaalafrance-
sa”,recordenlesgermanesEnsesa.
Entre les fotosdestacaunaimat-

gedeDalí iGala (d’esquena), coin-
cidint amb la donació de l’àguila
que l’Ajuntament deValls va fer el
1970 al pintor després que aquest
esreferísalsXiquetsdeVallscoma
inspiradors amb els seus castells
de les torres de Gaudí. La figura
s’havia de situar aPúbol, però és al
Teatre-Museu.
Un resum fotogràfic que Julia,

Virginia i CarinaEnsesa conceben
com un “homenatge als nostres
pares i avis”, que van establir les
bases d’un dels allotjaments més
emblemàticsde laCostaBrava.c

PERE DURAN / NORD MEDIA

1. Cursa. L’actriu Ava
Gardner flanquejada
pels seus companys al
film Pandora, John
Laurie i Nigel Patrick

2. Familiar
Orson Welles, en actitud
afectuosa, amb la petita
Julia Ensesa i la Carmo-
na, la seva mare

3. Estel·lar. L’actriu
britànica Elizabeth Taylor
va ser una de lesmoltes
figures de Hollywood que
van passar per l’hotel

A la dreta, Julia, Virginia
i Carina Ensesa Viñas,
que, amb el seu germà
Josep, porten les regnes
del negoci

4. Surrealista
El geni empordanès
Salvador Dalí, amb
l’àguila que li va donar
l’Ajuntament de Valls

5. Ballarí. Una de
les grans figures de la
dansa del segle XX,
Rudolf Nuréiev, amb
Josep Ensesa Gubert
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