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CULTURA I SOCIETAT

Sis companyies de dansa pro-
cedents de quatre continents di-
ferents  i una formació musical s’es-
trenaran al Festival Internacional
de Música i Dansa de les Preses,
l’Ésdansa 2012, que es celebrarà
del 21 al 26 d'agost i que enguany
celebrarà la seva trentena edició. 

Les companyies internacionals
de dansa provenen de l'Índia, Tai-
wan, Argentina, Armènia, Kabar-
dino-Balkària i Belize, països amb
cultures i expressions completa-
ment diverses entre elles i diferent
al que els espectadors poden estar
acostumats a veure habitualment.
A més, en aquesta edició també hi
haurà representació de Portugal,
amb la companyia musical Aquí
ha Baile. 

Cap de setmana intens
El plat fort del Festival comença-
rà el cap de setmana amb les ac-
tuacions més destacades i espe-
rades. El dissabte 25,  a les 10 de la

nit en l’espectacle de Dansa In-
ternacional d'Arrel Tradiciona ac-
tuaran les companyies Danzas
Argentinas que oferiran balls tra-
dicionals i tangos de diferents ter-
ritoris de l’Argentina; Balkària,
amb danses que parlen de la gu-
erra, la natura i l’amor i  Shilpagya,
el grup de Radjastan que posarà la
nota exòtica a la nit. A més, els am-
fitrions, l'Esbart Marboleny,oferi-
rà un fragment del muntatge Com-
te Arnau. 

L’espectacle Dansajove es cele-
brarà el diumenge 26 a les 8 del
vespre, en el Recinte Éndansa, i ac-
tuaran el Ballet Folklòric de la
Companyia Nacional de Dansa
de Belize, que coreografiaran una
mostra dels balls dels païssos cen-
treamericans; Yuho amb un re-
pertori basat en les cultures i tra-
dicions pròpies de dotze tribus
aborígens deTaiwan i Bertamb un
llegat de danses que són com un
viatge per les diferents regions
d’Armènia, on destacarà la inter-

pretació del Gyovnd, un dels balls
més antic. Marboleny Jove i Mar-
boleny Escola, acompanyats pel
grup musical Stukat del Bolet,
completaran el cartell. 

Interacció amb el públic
Les companyies dels quatre con-
tinents també intervindran a les
Nits Ésdansa de la Carpa Ésdansa
i al Festalcarrer, on els balladors in-
teractuaran amb el públic en un
ambient de festa i participació. La
Compañía de Danzas Argentinas
oferirà un recorregut per la histò-
ria del tango en el marc del Cafè del
Festival.

Al llarg de les jornades del Fes-
tival de la Preses a més, es realit-
zaran diverses activitats per pro-
moure la dansa tradicional i l’in-
tercanvi de cultures i diferents ta-
llers com els dedicats a la Jota ara-
gonesa, la de Rondalla o les ma-
llorquines o els dedicats a  les dan-
ses més properes com el contrapàs
i els balls de bastons de Tarragona.
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L’Ésdansa de les Preses
celebra els 30 anys amb
grups internacionals inèdits

Les companyies, de quatre continents diferents, oferiran un repertori
de balls tradicionals propis dels seus països en un intercanvi cultural


El grup internacional de dansa Balkària oferirà un enèrgic ball sobre l’aiguabarreig cultural del Caucas.

ÉSDANSA

L'escriptor i crític d'art australià
Robert Hughes,va morir ahir a
Nova York als 74 anys a causa d'u-
na llarga malaltia. Hughes patia
problemes de salut després de pas-
sar l'any 1999 cinc setmanes en
coma i ser intervingut quirúrgica-
ment una dotzena de vegades com
a conseqüència d'un accident d'au-
tomòbil sofert a Austràlia.

L'autor de llibres com The fatal
shore, classificat entre les cent ob-
res de no ficció més importants en
llengua anglesa escrites des del
1923, era un estudiós del pintor
Francisco de Goya i havia publicat
també llibres sobre l'art, la literatura
i l'arquitectura de Barcelona com
The shock of the new, Barcelona: the
great enchantres o Barcelona, aquest
publicat el 1992. 

L'any 2006 va rebre la creu de
Sant Jordi i el premi El Brusi de li-
teratura i comunicació concedit
per l'Olimpíada Cultural de Barce-
lona. Hughes va començar la seva
carrera com a dibuixant, i després

va passar a ser crític d'art a Sidney,
abans de traslladar-se a Europa i fi-
nalment als Estats Units, on esde-
vindria crític d'art per a la revista
Time. Durant la dècada dels 80 va
treballar a televisió, produint una
sèrie per a la BBC  sobre art mo-
dern, anomenada The shock of the
new.     

També va destacar per el seu co-
neixement sobre Goya qui deia
que se li havia aparegut en somnis
durant el seu estat de coma i al qual
definia com «un dels pocs grans
pintors del dolor físic, les crueltats
i les humiliacions corporals». Del
pintor aragonès va escriure una
biografia i va rodar un documental.  
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L’autor de llibres com
«The fatal Shore» i gran
estudiós de Goya va morir a
causa d’una llarga malaltia 



L’escriptor i crític d’art
australià Robert Hughes
mor al 74 anys a Nova York

El coreògraf català, Cesc Gela-
bert, va demanar ahir una millo-
ra de les lleis de mecenatge perquè
el finançament de la cultura amb
aportacions privades «sigui un
complement» als diners públics,
amb dotacions futures que augu-
ra que seran «problemàtiques».

En declaracions als periodis-
tes a la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), on di-
rigeix un taller de dansa, Gelabert
va opinar que el mecenatge «no és
la solució», però que «s'haurien
d'incentivar les possibilitats» d'a-

questa fórmula de finançament ja
que, segons el seu parer, actual-
ment a Espanya «no hi ha tradició
ni sistema perquè la iniciativa pri-
vada prengui el relleu de la públi-
ca». El coreògraf va demanar in-
centivar un equilibri entre les
aportacions públiques i les priva-
des. «El convenient seria que es fi-
nancés en un 50 per cent-50 per
cent», va assenyalar Gelabert.

El coreògraf va subratllar tam-
bé que la dansa «ha millorat molt
a Espanya» en les últimes dècades,
però va reconèixer que «queda
molt per fer».
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El coreògraf català Cesc
Gelabert aposta per
incentivar el mecenatge 

L’escriptor Robert Hughes.
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