
22 | EL PUNT AVUI

DIMARTS, 6 D’AGOST DEL 2019

Cultura i Espectacles
Nova etapa del Festival Ésdansa

Ésdansa connecta amb el
desert gràcies a la invita-
ció de la companyia de
dansa d’Oman. Com ja és
habitual, el festival (del
19 al 25 d’agost) preveu
algunes actuacions que
permetin conèixer el dia a
dia i la cultura dels artistes
que hi intervenen. I el cas
més gràfic és la possibilitat
de viure una experiència
beduïna amb el grup Dan-
ses Al-bar’ah, en el marc
de les Preses, a la Garrot-
xa. Sense desert, però

amb la consciència de can-
viar contínuament d’em-
plaçament. Núria Feixas
substitueix Jordi Fosas
(que n’ha estat el director
els últims 20 anys) i insis-
teix en les accions expe-
riència. Aquest any, per
primer cop, també hi hau-
rà flexibilitat per assistir
als tallers, fet que perme-
trà ampliar-hi (presumi-
blement) la participació,
que en els darrers anys
ha tocat sostre, amb unes
10.000 persones, segons
fonts de l’organització.

Per Feixas, la clau del
festival és la presència de

companyies internacio-
nals. Aquest any s’hi po-
dran veure les danses de
tres països encara inèdits
dins de l’esdeveniment:
Guatemala, Tanzània i
Oman, els quals, junta-
ment amb l’Equador, Co-
rea del Sud i Armènia,
compartiran protagonis-
me en una edició en què
les danses indígenes de
l’Amèrica del Sud i les
cultures més desconegu-
des d’Orient prendran el
protagonisme.

El festival, que comple-
mentava l’internacional
de música de Cantonigròs

(que va deixar de fer-se
després de 35 edicions, el
2018), s’ha guanyat el re-
coneixement com a punt
de trobada ideal per tre-
ballar i explicar la dansa
d’arrel i també com a refe-
rent per al sector i per al
mateix Departament de
Cultura, segons explicava
fa uns dies la directora
general de Cultura Popu-
lar i Associacionisme Cul-
tural, Àngels Blasco.

Dins del format expe-
riència, hi haurà Espero
meravelles, de Mirna Vi-
lasís, Xavi Múrcia i l’Es-
bart Sant Martí de Barce-

lona. El duet de Tralla
(que va fent projectes pa-
ral·lels com ara el grup
de música d’arrel familiar
Samfaina de Colors, així
com d’altres de perso-
nals) presenta la música i
la poesia a la petita esglé-
sia de Sant Martí del Corb.
En aquesta mateixa línia
de diàleg amb el paisatge,
la Festa al Parc continua-
rà omplint de música i ball
el parc de la Pedra Tosca,
on tothom qui vulgui po-
drà descobrir danses tra-
dicionals d’arreu del món
en un entorn únic.

Segons la directora, la

intenció de l’Ésdansa és
insistir per a la incorpo-
ració de noves propostes
contemporànies que tre-
ballin a partir de la dansa
d’arrel. N’és un exemple
l’espectacle Socarrel,
creat pel coreògraf Rober-
to Olivan, el ballarí Magí
Serra, l’artista electrònic
Victor Ha i el quartet de
veus occitanes Vox Biger-
ri. Un projecte de fusió
que commou per l’austeri-
tat i un cert primitivisme.

Delfí Colomé 2018
Com ja és habitual, l’És-
dansa marca l’estrena del

Beduïns a la Garrotxa
J. Bordes
BARCELONA / LES PRESES

El canvi de direcció en el festival de dansa tradicional, que continua apropant cultures
llunyanes, coincideix amb un augment de la flexibilitat per apuntar-se als tallers

Núria Hontecillas, en un instant de la
presentació de l’Ésdansa d’enguany, fa
uns dies, a Barcelona ■ MARTÍ ALBESA
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El fotògraf que
no s’estava quiet

L’APUNT per tres, per quatre. Era a tot arreu. L’any passat, l’Ar-
xiu Fotogràfic de Barcelona, que conserva el seu fons
sencer, de 60.000 negatius, li va dedicar una magnífi-
ca exposició. A ell, ja el va enxampar delicat de salut.
Nascut a la capital catalana el 1948, va morir dimarts
passat, però els seus amics i seguidors no defalliran
fins a fer el seu llegat etern.Maria Palau

Eduard Olivella es va dedicar a la fotografia per poder
viure intensament la seva passió: la cultura. Quan el
país es va despertar del malson de la dictadura, va
sortir als carrers i va entrar als teatres, a les sales de
concerts, als museus, a les galeries d’art, als rodatges
de les pel·lícules i als antres que fes falta per docu-
mentar tot el que hi passava. Va fer la feina per dos,

premi Delfí Colomé 2018:
Àer, de Laia Santanach, la
proposta guanyadora de
la tercera edició del premi
Delfí Colomé. La peça re-
visa el ball tradicional del
contrapàs, origen de la
sardana, amb la contem-
porània i la música elec-
trònica. Una altra de les
propostes que s’estrena-
ran és NU(e)S, de l’Esbart
Maragall de Barcelona,
projecte finalista del Delfí
Colomé.

Un altre dels processos
creatius que passaran
pel festival és l’espectacle
La resclosa, de la ballari-
na Núria Hontecillas i el
músic Roger Andorrà.

Aquests dos artistes, que
van fer estada en residèn-
cia l’any passat a l’Ésdan-
sa, ara hi presentaran el
resultat de la seva cerca
amb l’electrogralla. En-
guany, en residència, hi
haurà Miquel Barcelona
amb Kórps, una proposta
multidisciplinària que
beu de la tradició popular
per parlar del món terre-
nal i del món espiritual a
través de la mort i els seus
rituals. Aquest projecte,
encara embrionari, es po-
drà veure en una trobada
amb els creadors.

L’Ésdansa’T, la línia for-
mativa del festival, oferirà
gairebé 200 hores de for-
mació i canvia el seu siste-
ma d’inscripcions per ofe-
rir la possibilitat d’assistir
a tallers concrets sense ha-
ver-se d’inscriure a un iti-
nerari sencer. En aquesta
edició, l’organització ha
volgut donar protagonis-
me a les danses dels segui-
cis de Tarragona i Reus,
que, amb la imatgeria i els
elements festius, compar-
tiran tallers i espai amb els
balls internacionals. ■

Ésdansa canvia de direcció.
Núria Feixas substitueix Jordi
Fosas, pràcticament des que
es va anunciar que seria el
nou director de Fira Mediter-
rània (el gener passat). L’en-
trada de Fosas a la fira estra-
tègica de cultura popular,
després dels set anys de Da-
vid Ibáñez, suposa un relleu
aparentment plàcid. Tot i que
Fosas hagi tingut poc temps
per bastir el seu nou projecte,
molt probablement es man-
tindrà el gros de la filosofia
d’una Fira Mediterrània que
havia aconseguit eliminar les
fronteres entre disciplines
com ara el circ, la música i la
dansa i que mirava d’atansar-
se a la gent del carrer al mà-
xim. L’objectiu d’Ibáñez era
donar la màxima amplitud
a la referència popular (de la
gent), més enllà de l’accepció
inicial, molt arrelada als grups
de tradició catalana. El Delfí
Colomé va vincular els dos
festivals, a més del Sismògraf
i el Mercat de les Flors.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

De Jordi Fosas a

Núria Feixas al

comandament

S’hi estrena
l’electrogralla
i s’ofereix
residència a un
projecte entre
vius i morts

Les festes populars que
se solen celebrar per tot
el territori tenen origen,
segons explica Jaume Gu-
bianas, autor del llibre il-
lustrat Vine a la festa!
(Barcanova Editorial), en
la recollida dels fruits de la
terra. Normalment, la ce-
lebració s’encetava amb
un esdeveniment religiós,
una processó que, quan
finalitzava, obria pas a
la festa més disbauxada,
amb la desfilada de dracs,
diables i danses, que és
el que ha quedat actual-
ment de tota aquesta tra-
dició popular.

Gubianas ha pres totes
aquestes celebracions con-
temporànies i n’ha fet il-
lustracions representati-
ves de les singularitats de
cada població. Així, el lli-
bre s’enceta amb la Festa
de la Llum, que se celebra

a Manresa el 21 de febrer.
La festa té origen en l’edat
mitjana, quan un raig de
llum que venia de Mont-
serrat va entrar a l’església
del Carme de Manresa. El
fet es va considerar d’ori-
gen diví. La Fira de l’Aixa-
da, que se celebra en el
context de la Fira de la
Llum, recrea el fet que da-
vant aquest senyal llumi-
nós el bisbe de Vic va acce-
dir a deixar passar per les

terres el canal de la séquia
que els manresans esta-
ven construint.

Una altra de les celebra-
cions populars que mostra
el llibre, i que té lloc el cap
de setmana posterior a
l’1 de maig a Ripoll, és la
Festa de la Llana, una de-
mostració de com s’esqui-
laven antigament les ove-
lles, i el Casament a Pagès,
que representa la unió
d’un hereu i una pubilla.

No hi falta la cèlebre
Festa de la Mare de Déu
del Carme a Palamós, on
la processó es fa per mar.
Desenes de vaixells de to-
tes les mides recorren la
badia de Palamós amb la
Mare de Déu en una de
les barques. Aquesta festa
també se celebra a l’Esca-
la, a Llançà, a l’Estartit i a
Empuriabrava.

I de l’aigua, al foc. No hi
podia faltar la Patum de
Berga, que té lloc la set-
mana de Corpus i que ha

esdevingut una de les fes-
tes més conegudes de tot
Catalunya.

El passat medieval de
Móra d’Ebre, on van con-
viure les cultures jueva,
musulmana i cristiana, es
recrea el primer cap de set-
mana de juliol en la fira La
Móra Morisca.

Arran d’un pacífic en-
frontament el juliol del
1897 entre en Rayo i l’he-
reu Maynou, dos rajolers
que es van posar a prova
per veure quin dels dos era
capaç de fer més rajoles en
una hora, va néixer a Gra-
nollers la Festa Major de
Blancs i Blaus, que pren el
nom dels partidaris d’en
Rayo, els blancs, i els d’en
Maynou, els blaus.

El llibre inclou festes de
Lleida, Tàrrega, Sant Feliu
de Pallarols, Valls, Reus,
Terrassa, Premià de Mar,
Tortosa, Mataró, Amer, Vi-
lanova i la Geltrú i l’Arboç,
entre altres poblacions. ■

Un llibre il·lustrat recull les festes populars de pobles
i ciutats de Catalunya que s’han conservat fins ara

Fires i festes
Jaume Vidal
BARCELONA

Il·lustració de la Festa de la Llana, que se celebra cada any a Ripoll i en la qual s’esquilen ovelles ■ BARCANOVA

El llibre ‘Vine a
la festa!’ recull
30 celebracions
dibuixades amb
tots els seus trets
característics
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