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Rècord de públic del festival Ésdansa: més de 10.000 espectadors
sistents. Enguany entre els grans 
protagonistes hi havia els bascos 
Kukai Dantza, que han col·laborat 
amb Cesc Gelabert a l’espectacle 
Gelajauziak i amb Marcos Morau a 
Oskara. També Tants records, una 
col·laboració de l’Esbart Sant Cugat 
amb el cantaor Pere Martínez; Sols, 
del ballarí Jordi Rubio i l’acordio-
nista Carles Belda, i Esvorell, de 
Magí Serra, Joana Serra i Marçal 
Ramon. La presència internacional 
provenia de països com Botswana, 
Moldàvia, Colòmbia, Burundi i 
l’Argentina. 

Ballar amb ballarins 
Una de les activitats més singulars 
del festival de les Preses (Garrotxa) 

són les Nits Ésdansa, en què el pú-
blic pot ballar acompanyat dels ba-
llarins de les diverses companyies. 
L’afluència de públic a aquesta acti-
vitat participativa ha augmentat un 
13% i s’ha arribat a un total de 2.950 
persones i una mitjana de gairebé 
1.000 assistents per dia.  

El festival va tancar les portes fins 
l’any que ve ahir al vespre amb el 
Dansajove, un espectacle on les 
companyies més joves van mostrar 
“les danses dels seus països, posant 
en relleu el valor de la força de la tra-
dició”. A primera hora del matí un 
grup de 800 persones s’havia endin-
sat al bosc per veure un espectacle de 
música i dansa en què van ressonar 
els tambors sagrats de Burundi.e

Els tambors sagrats de Burundi van ressonar ahir a 
la muntanya per a 800 persones. ÉSDANSA

El 1996 Singer es va trobar amb 
un multimilionari en crisi, que havia 
hagut de vendre diversos dels edifi-
cis que ostentaven el seu cognom. 
Fill d’un empresari del sector immo-
biliari, Donald Trump va fer fortuna 
expandint el negoci del seu pare: ac-
tualment el seu imperi inclou edifi-
cis de luxe, hotels, casinos i camps de 
golf en diversos països, però també 
aerolínies, productes de la llar, arti-
cles de bellesa, revistes, menjar i una 
productora de televisió des de la qual 
oficia el reality show de negocis The 
apprentice. El candidat republicà va-
lora la seva fortuna en 10.000 mili-
ons de dòlars. La revista Forbes, en 
canvi, hi posa un preu més discret: 
4.500 milions.  

L’obsessió per la mida 
A El show de Trump Singer assegura 
que, en el fons, el magnat vol ser Ma-
donna. En comptes de cantar Mate-
rial girl, Trump es dedica a deixar 
anar fatxenderies: “No crec que la 
gent sigui conscient de com és de 
gran la meva empresa –diu–. Per al-
gun motiu tenen notícia de la meva 
celebritat. Però sóc el constructor 
més important de Nova York. I el 
més important en el negoci dels casi-
nos. No està gens malament ser el 
més important en tots dos camps”. El 
periodista el defineix com un “addic-
te a la hipèrbole, que tergiversa les 
coses per diversió i en benefici pro-
pi”, un “adolescent perpetu de disset 
anys que viu en un món de suma ze-
ro, on només hi ha guanyadors i «per-
dedors totals», amics lleials i «autèn-
tics canalles»”. A més de no mosse-
gar-se la llengua a l’hora de fer co-
mentaris masclistes, racistes i 

obscens, Trump també és presentat 
com un controlador obsessiu: “Li 
agradaria que fos una esposa més tra-
dicional –deia la seva segona dona, 
Marla Maples, a finals dels 90–. Li 
agrada que li tingui el sopar a punt a 
les set. I si arriba a casa a quarts de 
set, haig de tenir-lo llavors”. 

“Seria profundament injust dir 
que Trump menteix sempre –escriu 
Singer al segon retrat–. Mai m’atre-
viria a suggerir que menteix quan 
dorm. D’altra banda, se sap que no-
més dorm quatre hores al dia”. Quan 
va publicar el primer retrat el 2005, 
Singer va veure com les vendes del 
seu llibre es van disparar després 
que el magnat escrigués una carta al 
New York Times en què el deixava 
verd. Va decidir enviar-li un xec de 
37,82 dòlars per mostrar-li la seva 
“immensa gratitud”. I Trump li va 
contestar dient-li que era un “perde-
dor total”. Però va cobrar el xec de 
37,82 dòlars.e

Trump durant un dels actes electorals de la setmana passada, celebrat a Austin.  
CARLO ALLEGRI / REUTERS

Donald Trump,  
un espectacle  
també literari
El candidat republicà a presidir els Estats 
Units motiva diversos retrats i assajos 

El 8 de novembre Donald Trump po-
dria ser el nou president dels Estats 
Units. El magnat mou quantitats de 
diners immenses, no només a través 
dels seus negocis, sinó també a partir 
de la controvèrsia que aixeca la seva 
figura. Només aquest estiu han apa-
regut al mercat americà una desena 
de novetats relacionades amb el can-
didat republicà, com recorreguts a la 
seva trajectòria  –Trump Nation, de 
Timothy L. O’Brien, i The truth about 
Trump, de Michael d’Antonio–, re-
culls de les seves frases –Trump talk, 
de George Beahm–, antologies de vi-
nyetes –Yuge!, de Garry B. Trudeau– 
i fins i tot un llibre per acolorir.  

Aquí el llibre que s’ha avançat a la 
petita allau de novetats al voltant de 
Trump prevista per a aquest setem-
bre és El show de Trump, del perio-
dista de la revista The New Yorker 
Mark Singer. Publicat per Debate, 
recull dos retrats, un del 1996 i un al-
tre fet el 2015. “Des de la nostra pri-
mera trobada a la Trump Tower vaig 
entendre que, al marge del que 
Trump em pogués semblar fins a 
aquell moment, abans de res i sobre-
tot és un artista de la performance 
–escriu Singer–. Les aparences no 
deixen de ser, fins a cert punt, un ar-
tifici. El meu objectiu era distingir la 
persona del personatge”. El perio-
dista no ho va tenir fàcil. Què s’ama-
ga rere l’home que diu que només es-
tà interessat en el “luxe, el superlu-
xe i el supersuperluxe” i que consi-
dera que la “companyia ideal” és un 
“bon cul”? 
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Dues novetats que 
arriben al setembre
“No ens demanem si Trump 
és imbècil o no. En aquest 
apartat hi ha un ampli con-
sens. Així i tot, per a molts 
dels seus seguidors la imbe-
cil·litat de Trump és la clau 
del seu èxit”. Aaron James 
donarà aquesta visió de l’em-
presari a Trump: ensayo sobre 
la imbecilidad, que Malpaso 
publicarà al setembre, el ma-
teix mes que n’arribarà una 
altra visió crítica, Trump, el 
león del circo (El paseo), de 
Francisco Reyero. Qui vulgui 
endinsar-se en un dels bestse-
llers sobre Trump també ho 
podrà fer: Planeta li publica 
Nunca tires la toalla.

La 34a edició de l’Ésdansa va tancar 
ahir la cita anual superant les xifres 
del 2015: hi han passat més de 
10.000 espectadors –rècord abso-
lut– i, segons l’organització, es con-
solida “com un dels festivals de dan-
sa d’arrel tradicional més destacats 
del panorama actual”. 

Treballar en xarxa i connectar la 
contemporaneïtat amb la tradició 
eren dos dels propòsits de l’última 
edició del festival. El seu director, 
Jordi Fosas, considera que “la cre-
ació i la innovació dins la progra-
mació” han motivat l’augment d’as-
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