
ÒBIT Mor Tony Scott, director de
«Top Gun», en llançar-se d’un pont
Les autoritats estan investigant la mort del germà del també director
de cinema Ridley Scott com a un suïcidi, segons els testimonis que el
van veure i per una nota que va adreçar a la policia. 38

TEATRE Marc Rosich i Calixto
Bieito ultimen la peça bilingüe
que portaran a Temporada Alta
«Forests», que es veurà a l’Olimpíada Cultu-
ral de Londres, reforja tot de textos de Sha-
kespeare amb el bosc com a lema. 37

Cultura i Societat

dimarts, 21 d’agost de 2012 Diari de Girona 
36

EspEctaclEs | ciència  | tEndènciEs  | tradicions  | FEts i GEnt  | cinEma | tElEvisió

L’Ésdansa, el Festival Interna-
cional de Música i Dansa de les Pre-
ses, fa 30 anys i per celebrar-ho la
localitat garrotxina acollirà amb
orgull des d’aquesta nit fins di-
umenge, la participació rècord de
26 companyies provinents de vuit
països diferents que portaran 400
artistes per mostrar els seus balls i
danses tradicionals, en una ambi-
ciosa aposta que pretén superar els
10.000 espectadors que hi van as-
sistir l’any anterior.

Aquest edició aplega 24 activitats
entre xerrades, tallers, i espectacles
repartides en els cinc espais del fes-
tival i presenta com a novetat des-
tacada l’Ésdansa’T, els tallers de
dansa tradicional per adults que te-
nen com a objectiu «ballar i fer ba-
llar per promoure i difondre la
dansa tradicional», segons va ex-
plicar ahir en roda de premsa, el
seu director, Jordi Fosas. També
s’estrenaran les xerrades-debat
«Parlem de...» que tractaran te-
mes relacionats amb la música i la
dansa tradicional catalana. Tot  i fer
30 anys, el «festival segueix sent
jove, però amb una gran expe-
riència» remarcava l’alcalde de Les
Preses, Pere Vila.

Dansa de reflexió nacional
Una de les novetats incloses pel que
fa a innovació nacional serà el
muntatge «DAD.EXE» (Dret a de-
cidir, executale) de l'Esbart Joa-
quim Ruyra de Blanes i la Cobla Ca-
talana dels Sons Essencials, la pro-
posta més «atrevida» del festival, se-
gons Jordi Fosas. Sota la direcció
musical de Marcel Casellas, el can-
tant Carles Belda i l'actor Francesc
Orella invitaran a l’espectador, a tra-
vés del llenguatge de la dansa tra-
dicional, a reflexionar sobre la
identitat dels Països Catalans i la in-
dependència. 

Internacionalment, hi actuaran
entre d’altres, els grups La Com-

pañía de danzas argentinas, Shil-
pagya, de l’Índia, o Zazaribacoa, de
Veneçuela, que subtituirà a la com-
panyia de Taiwan, Yuho. A més,
també hi actuarà el grup portugu-
ès Aquí ha Baile. A banda de les no-
vetats, el programa seguirà conso-

lidant el Petit Ésdansa, la Trobada
de Cantadors i Sonadors, que en-
gany commemora el vintè aniver-
sari de la creació del Grup de Re-
cerca Folklòrica de la Garrotxa, la
Nit Ésdansa, El Cafè del Festival, el
Festacarrer i els espectacles Dan-

sa Internacional d'Arrel Tradicional
i Dansajove.  

D’altra banda, hi intervindran
també 14 formacions del països ca-
talans com Ramon Vilar o Stukat
del bolet amb qui col·laborarà
l’Esbart Marboleny Jove i Escola.

GIRONA | ROSER ALBERTÍ

ACN/DIARI DE GIRONA

2

30 ANYS FENT BALLAR MÉS QUE MAI. Balkaria, grup de la República de Kabardino, van mostrar a la Fontana
d’Or la única de les seves danses tradicionals en que homes i dones tenen contacte físic. La companyia Shilpagya,
de Radjastan posaran la nota exòtica del festival amb danses com el «Mohiniyattam». El grup català Stukat del
bolet posaran el toc de ball tradicional autòcton a la celebració dels 30 anys. La producció més atrevida del Festival
serà el muntatge «DAD.EXE» (Dret a decidir, Executable) que combina dansa, música i poesia visual. 
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22.00, Carpa Ésdansa (gratuït)
COMPAÑIA DE DANZAS ARGENTINAS - BUENOS AIRES
BAUMA- VIATGE INSTRUMENTAL PER EUROPA

22.00, Carpa Ésdansa (gratuït)
BALLET FOLKLÒRIC DE LA COMPANYIA NACIONAL BELIZE
STUKAT DEL BOLET - CATALUNYA

19.00, Espai de Dansa d’Arrel... (gratuït)
PARLEM DE...-EL BAGES. CANÇONS, TONADES...

22.00, carpa Ésdansa (gratuït)
TROBADA DE CANTADORS I SONADORS

19.00, Espai Dansa d’Arrel... (gratuït)
PARLEM DE... - DAD.EXE 

22.00, Recinte Ésdansa (8 euros)
DAD:EXE (DRET A DECIDIR, EXECUTABLE)

00.00, Carpa Ésdansa 
SHILPAGYA - ÍNDIA
AQUÍ HA BAILE - PORTUGAL

18.00, Carpa Ésdansa (gratuït)
EL CAFÉ DEL FESTIVAL - DE JOTA EN JOTA

19.00, SORTIDA DE LA CARPA ÉSDANSA
FESTACARRER - BALKARIA, BERT, SHILPAGYA....

22.00, RECINTE ÉSDANSA (12 EUROS)
BALHARIA - REPÚBLICA DE KABARDINO-BALKÈRIA
COMPAÑIA DE DANZAS ARGENTINAS - BUENOS AIRES
SHILPAGYA - ÍNDIA
ESBART MARBOLENY DE LES PRESES - COMTE ARNAU

00.00, CARPA ÉSDANSA
BERT - ARMÈNIA
MALAKATON - CATALUNYA

20.00, RECINTE ÉSDANSA
BALLET FOLKLÒRIC DE LA COMPANYIA NACIONAL BELI-
ZE

ZAZARIBACOA - VENEÇUELA
BERT - ARMÈNIA
ESBART MARBOLENY ESCOLA I JOVE AMB STUKAT DEL
BOLET

DIUMENGE 26 D’AGOST

DIMARTS 21 D’AGOST

DIJOUS 23 D’AGOST

DIVENDRES 24 D’AGOST

DIMECRES 22 D’AGOST

g ESPECTACLES PROGRAMATS

El Festival de les Preses «Ésdansa» celebra 30 anys
En aquesta edició hi haurà la participació rècord de 26 companyies de vuit països i s’espera superar els 10.000 espectadors 

EL FESTIVAL

 LLOC: Les Preses.
� DIES: Del 21 al 26
d’agost 
� PARTICIPANTS: 26

companyies de dansa. � ORGANITZA: Cercle
de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.

ÉSDANSA LES PRESES
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DISSABTE 25 D’AGOST


