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Poques vegades als Ser-
veis Territorials de Cultu-
ra de Girona hi haurà ha-
gut tanta exultació com
ahir, quan acabada la for-
malitat de la roda informa-
tiva de presentació de l’És-

dansa es van retirar qua-
tre cadires i va irromopre
a la sala la companyia Ka-
sama, de Zàmbia, per fer
una demostració dels balls
tradicionals que interpre-
taran aquesta setmana a
les Preses, junt amb onze
companyies més convida-
des a la 32a edició del festi-

val. No era només el repi-
cament incessant dels
tambors, ni els cants festi-
us amb què els acompa-
nyaven, ni el frenesí sen-
sual de pelvis, malucs i me-
lic, ni l’energia desbordant
que desprenia cada un
dels moviments dels balla-
rins, sinó que el riure, un

riure esclatant, feréstec,
obsessiu, també formava
part indispensable del
ball. Va ser la millor invita-
ció a acudir a aquest festi-
val internacional de músi-
ca i dansa que potencia ca-
da vegada més el seu ves-
sant participatiu. De fet,
als tallers sols del Petit És-

dansa, en què les compa-
nyies internacionals com-
parteixen els seus conei-
xements amb mainada
d’entre 3 i 12 anys, s’espe-
ra igualar les 600 inscrip-
cions de rècord de l’any
passat, una tendència a
l’alça que previsiblement
també es confirmarà en

les classes destinades al
públic adult, l’Esdansa’t,
en què els inscrits poden
aprendre des de tècniques
de relaxació del cos a ba-
llar merengue, la jota o els
passos de Corpus.

En total, el Cercle de
Cultura Popular i Tradi-
cional Marboleny, organit-
zador de la trobada, confia
a superar els 8.000 espec-
tadors de l’edició passada.
Jordi Fosas, president de
l’entitat, va afegir argu-
ments a aquestes bones
expectatives: 22 propos-
tes per triar i remenar
concentrades en sis dies,
des d’avui fins diumenge,
amb onze companyies
convidades –a part de
l’amfitriona, l’Esbart Mar-
boleny–, set de les quals
són estrangeres i és el pri-
mer cop que vénen a les
Preses. Fosas va destacar
la presència, a més de
l’exòtica companyia Kasa-
ma de Zàmbia, de grups
provinents de Mèxic, Bolí-
via, Sibèria i la República
Dominicana, a més de
dues agrupacions, una de
polonesa i una altra de búl-
gara, formades amb alum-
nes d’escoles de primària i
secundària. Entre les ac-
tuacions destaca, però, tal
com ja es va anunciar dies
enrere, l’espectacle que di-
vendres, dia 22 (22 h, 10
euros), reunirà el músic
Kepa Junkera, acompa-
nyat del grup de cantants i
percussionistes basques
Sorginak, i la formació ri-
pollesa Tururut Bonaigua,
interpretant les cançons
que havia recollit Amadeu
Rosell a Beget. No hi falta-
ran els Festacarrer tant de
dia com de nit, ni l’espai
Dansajove ni les Nits És-
dansa, als quals aquest
any s’afegeixen també
dues tertúlies: sobre el
centre de producció cultu-
ral La Casa dels Entreme-
sos de Barcelona, i sobre
Rafel Patxot i el cançoner
popular català. ■

a El festival de les Preses arrenca avui potenciant els tallers i les activitats obertes a la implicació
del públic a Entre els set grups estrangers invitats, n’hi ha de Zàmbia, Sibèria, Mèxic i Bolívia

Eva Vàzquez
GIRONA

L’Ésdansa posa un ritme
frenètic a la participació

Els ballarins del grup Kasama, de Zàmbia, van interpretar danses tradicionals del seu país en un final de roda de premsa inesperadament festiu ■ LLUÍS SERRAT

Al llarg d’aquesta setmana
s’executaran obres de millora
de la calçada del tram final
dels carrers del Pare Roca i de
Pere Llosas d’Olot. Els treballs
obligaran a tallar aquests dos
carrers i també una part del
de Bernat Vilà, dijous i diven-
dres. La resta de dies l’afecta-
ció del trànsit serà intermi-
tent, segons ha anunciat
l’Ajuntament. ■ R. E.
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Obres al carrer
del Pare Roca
d’Olot

La bicicletada popular de
Mieres arribarà aquest
dissabte a la desena edició.
La sortida s’ha previst per
les onze del matí a l’escola,
mentre que l’arribada serà
al pavelló.

La marxa ciclista forma
part del programa de la
festa major, que se cele-
brarà de divendres a di-

lluns. Per divendres a la
nit s’ha previst la repre-
sentació de Noies de ca-
lendari, a càrrec de la
companyia teatral local
(21.15 h, al pavelló, 3 eu-
ros). Entre altres propos-
tes, la festa inclou un es-
pectacle infantil (dissabte
a la tarda), un sopar popu-
lar a la plaça Major (dis-
sabte a la nit) i un joc
d’aventura (dilluns a la
tarda). ■
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La bicicletada de
Mieres fa deu anys


