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L’Ésdansa injecta creativitat en la tradició

aquest cas el diàleg serà amb Mar-
cos Morau, de la companyia La Ve-
ronal. Segons Fosas, en aquest “vi-
atge hipnòtic per l’imaginari basc 
treballen entre l’arrel més popular 
i l’expressió més avantguardista” i 
aporten una interessant reflexió 
“entorn de la tradició”.  

Fosas entén que la dansa d’arrel 
tradicional ha de ser “actual, viva 
i en constant procés de regenera-
ció”, però troba a faltar propostes 

artístiques d’aquesta mena a Cata-
lunya. Tanmateix, en comptes de 
lamentar-se ha decidit impulsar el 
premi Delfí Colomé juntament 
amb la direcció general de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals del departament de Cul-
tura de la Generalitat, la Fira Me-
diterrània de Manresa, el Festival 
Sismògraf d’Olot, la Federació 
d’Ateneus de Catalunya i el Gra-
ner-Centre de Creació del Cos i el 

Moviment. El premi, dotat amb 
10.000 euros i destinat tant al sec-
tor professional com a l’amateur, 
reconeixerà el millor projecte de 
creació i producció en dansa d’ar-
rel tradicional. 

El mestratge de Joan Serra 
A més de les propostes de Kukai 
Dantza, l’Ésdansa també ha disse-
nyat un itinerari al voltant del 
mestratge i el llegat del pedagog i 
coreògraf Joan Serra. Hi haurà es-
pectacles com ara Sols, del ballarí 
Jordi Rubio i l’acordionista Carles 
Belda; Esvorell, de Magí Serra, Jo-
ana Serra i Marçal Ramon, copro-
duït amb la Fira Mediterrània de 
Manresa i Dansàneu, i Tants re-
cords, una col·laboració de l’Esbart 
Sant Cugat amb el cantaor Pere 
Martínez que va en la línia de tro-
bar nous camins que defensa l’És-
dansa, un festival que, com diu Fo-
sas, vol “incentivar la participa-
ció”. “S’ha de ballar perquè la dan-
sa no sigui una cosa arqueològica”, 
afegeix el director d’un festival 
que aquest any té un pressupost de 
180.000 euros (un 15% més que el 
2015), el 60% dels quals són apor-
tacions públiques de l’Ajuntament 
de les Preses, la Diputació de Giro-
na i la Generalitat.   

Pel que fa a la presència inter-
nacional, enguany hi participen 
companyies de Botswana, Moldà-
via, Colòmbia, Burundi i l’Argenti-
na. “És important veure altres ma-
neres de treballar la dansa d’arrel. 
Ens enriqueix moltíssim comen-
çar ballant danses colombianes i 
acabar amb unes corrandes”, diu 
Fosas.e

Oskara, 
l’espectacle de 
Kukai Dantza 
amb Marcos 
Morau, de 
La Veronal. 
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Cesc Gelabert i Marcos Morau col·laboren amb la companyia Kukai Dantza al festival de les Preses

Treballar en xarxa i connectar la 
contemporaneïtat amb la tradició 
són dos dels propòsits de l’Ésdan-
sa, el festival de la dansa d’arrel 
tradicional impulsat pel Cercle de 
Cultura Tradicional i Popular 
Marboleny que se celebra a les 
Preses (Garrotxa) fins al 28 
d’agost. “Volem fer un gir de 180º 
als balls tradicionals per combi-
nar-los amb les propostes més 
trencadores”, diu el director de 
l’Ésdansa, Jordi Fosas. “Som cons-
cients que hi ha uns estereotips so-
bre la dansa d’arrel, però volem 
trencar-los i per això busquem ali-
ats que ens hi ajudin”, afegeix Fo-
sas, que enguany programa gaire-
bé una trentena d’espectacles i  
activitats. 

Uns aliats de primera són la 
companyia basca Kukai Dantza, 
protagonista d’aquesta 34a edició 
de l’Ésdansa amb dues propostes 
que, com diu Fosas, són “un exem-
ple fantàstic” per visualitzar la 
possibilitat de lligar tradició i cre-
ació contemporània. La compa-
nyia del ballarí i coreògraf Jon Ma-
ia, guanyadora de dos premis Max 
l’any passat, col·labora amb Cesc 
Gelabert a l’espectacle Gelajauzi-
ak, la base del qual són dues dan-
ses populars basques tractades des 
del present. Es podrà veure aquest 
dijous a la plaça Major de les Pre-
ses a partir de les nou de vespre. 
L’altre espectacle de la Kukai 
Dantza, Oskara, serà divendres al 
Centre Cultural, a les 23.30 h. En 
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El cicle Connexions obre 
el diàleg entre músics

darrere, sense una premissa busca-
da”, explica Lladó, que enumera el 
tipus de propostes que acaben for-
mant el gruix de la programació del 
festival: “Hi ha artistes que vénen 
amb una idea molt clara de produc-
ció, d’altres que surten directament 
del festival, que en facilita la troba-
da, i finalment els que ja estan tre-
ballant en un espectacle i que els en-
cabim amb nosaltres”. 

Un dels que ja s’han pogut veure 
a Barcelona –concretament al festi-
val Sónar del 2015–, però que es fa-
rà per primera vegada en una sala de 
la ciutat, serà l’exitosa col·laboració 
entre el Niño de Elche i Los Voluble 
RaVerdial, un compendi d’experi-
mentació sonora amb reivindicació 
política i amb el toc llibertari del 
cantaor. 

L’artista bisbalenc Sanjosex hi 
presentarà Cantut, un projecte con-
junt amb Carles Belda que parteix 
de cançons recollides per la tradició 

Niño de Elche i 
Los Voluble. 
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oral en diferents pobles de les co-
marques gironines i que els dos ar-
tistes han adaptat amb sons més 
contemporanis. La seva actuació, 
que serà el 27 d’octubre al Centre 
Artesà Tradicionàrius, comptarà 
amb la col·laboració de Jordi Casa-
desús (La Iaia) i la violinista Coloma 

Bertran. Serà la primera vegada que 
es representarà a Barcelona després 
de l’estrena a la Fira Mediterrània 
de Manresa pocs dies abans. 

Altres concerts que es podran 
veure a la programació del Conne-
xions són l’estrena del primer llarg 
de Funkystep & The Sey Sisters, 
l’aroma de ponent de la col·labora-
ció entre Renaldo & Clara i Xavier 
Baró, la trobada de la Fundación 
Tony Manero amb l’Original Jazz 
Orquestra Taller de Músics, el pro-
jecte mallorquí Branca Santa i l’es-
pectacle Las idas y las vueltas de 
Fahmi Alqhai & Arcángel & Accade-
mia del Piacere.  

Centrat en dues sales 
Una de les grans novetats d’aques-
ta edició del Connexions serà que 
l’activitat del festival se centrarà en 
dos punts calents: la sala Apolo i el 
nou espai del Taller de Músics del 
carrer Cendra. Mentre que la pro-
gramació més consolidada i profes-
sionalitzada anirà al local del Pa-
ral·lel, les propostes més emergents 
tindran lloc al nou local del Taller de 
Músics, d’on precisament sorgeixen 
algunes de les iniciatives menys co-
negudes d’aquest any.e

Amb la intenció d’anar més enllà 
dels concerts arquetípics en què un 
grup presenta les seves noves can-
çons i no hi passa res de sorprenent, 
la cinquena edició del cicle Conne-
xions continua apostant pel diàleg 
entre músics i cultures sobre l’esce-
nari. Segons explica Marçal Lladó, 
un dels directors, la filosofia del 
Connexions són els “intercanvis de 
propostes que es contaminen entre 
elles, sigui per temes estilístics, ge-
ogràfics o generacionals”. 

Els espectacles que es podran 
veure al Connexions, que comença 
l’1 d’octubre amb Nadando en el ol-
vido, de la Big Ensemble Taller de 
Músics, no són els xous convencio-
nals de cada artista: tots tenen algun 
element que els fa especials. “Cada 
concert té una història diferent al 
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