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Cesc Gelabert
estrena a Mérida
una nova versió
de l’espectacle
«Orión»
� Madrid. El ballarí i co-
reògraf Cesc Gelabert,
considerat l’introduc-
tor a l’Estat de la dansa
contemporània, ha re-
visat per a Mérida el seu
espectacle Orión (58’) i
estrenarà dos nous so-
los dins d’aquesta ac-
tuació, que narra el mis-
teri de l’origen de la vi-
da. Aquesta obra, que
s’estrenarà a l’Alcassa-
ba divendres que ve,
consta de tres parts (la
matèria, la vida i l’ésser
humà) la història de
l’evolució, usant, per a
això, algunes «de les
idees científiques del
nostre temps, com són
el big bang, l’evolució
de les espècies de Dar-
win i les neurociències
cognitives». «La versió
que hem preparat per a
Mérida mostra la tragè-
dia i la bellesa que im-
plica aquest procés,
amb un ritme sense in-
terrupcions i a través de
vuit ballarins a l’esce-
nari», va explicar Cesc
Gelabert, que hi afegeix
que Orión no és un do-
cumental, sinó «un estí-
mul, un divertiment que
ofereixi a l’espectador
motius de reflexió».
/ AGÈNCIES

Mor l’escriptor
Carlos Trías als
60 anys
� Barcelona. L’escriptor
Carlos Trías Sagnier,
de 60 anys, ha mort a
Barcelona a conse-
qüència d’un càncer de
pulmó que li van dia-
gnosticar l’any passat,
segons han informat a
l’agència Efe fonts pro-
peres a la família. La
mort es va produir el
diumenge passat a la
matinada i ahir al mig-
dia es va celebrar una
cerimònia laica al tana-
tori de les Corts, a la
qual va assistir, entre
altres personalitats, el
seu germà, el filòsof
Eugeni Trías. Narrador,
assagista i traductor,
Carlos Trías Sagnier és
autor d’El círculo de la
luz (Hiperión, 1985) i
Viaje a Delfos (Tus-
quets, 1994). El 2001
va guanyar el premi
Juan March de novel·la
breu amb El ausente.
Un dels seus últims tre-
balls és l’adaptació per
a Mario Gas de l’obra
La Orestiada. / EL PUNT

� El Festival Internacio-
nal de la Porta Ferrada no
s’ha acabat –l’exposició
sobre Miró es tancarà
diumenge al Monestir de
Sant Feliu i aquest cap de
setmana hi tindrà lloc el
festival de curts gravats
amb mòbil Movie Mobi-
le–, però sí que ho ha fet
l’apartat d’espectacles. I
amb un bon balanç:
22.000 espectadors i un
84% d’ocupació.

El director del degà dels
festivals d’estiu catalans,

Albert Mallol, fa una valo-
ració «molt positiva»
d’aquesta 45a edició, que
per ser un número rodó
s’ha volgut celebrar convi-
dant a Sant Feliu alguns
dels artistes que ja hi van
actuar en edicions ante-
riors, però amb noves pro-
postes i formats. Aquest
va ser el cas dels dos can-
tants que van protagonit-
zar els dos concerts més
multitudinaris a l’envelat
del recuperat Espai Port,
Joe Cocker i Noa, i també
dels dos «pájaros» que

van reunir l’audiència més
massiva del festival –gai-
rebé la meitat dels especta-
dors totals d’aquesta edi-
ció–, els incombustibles
Serrat i Sabina, en un con-
cert al camp de Vilarta-
gues que va ocasionar al-
gunes protestes per les
cues i el col·lapse circula-
tori. «Jo puc estar d’acord
que aquest era un concert
per veure’l assegut, però
van ser els mateixos artis-
tes els que van donar el
vistiplau a aquest espai,
que a més té una potencia-

litat enorme i gairebé úni-
ca a les comarques gironi-
nes, amb la seva capacitat
per a 15.000 persones. La
veritat és que hem rebut
molt poques queixes i, per
contra, se n’ha fet massa
rebombori», diu Mallol.

Pel que fa a l’Espai Port,
l’envelat –adaptable a di-
ferents capacitats, entre
les 900 i les 1.600 locali-
tats– ha estat una bona so-
lució: si més no, va salvar
de la pluja el concert de
Salif Keita i Miquel Gil, i
Mallol reconeix que

l’acústica que té no és
l’òptima per a determinats
espectacles, però que fun-
ciona bé en altres casos.
Pel que fa a la programa-
ció, aposta perquè el teatre
«hi tingui una mica més de
pes», i respecte als espec-
tacles familiars, que en-
guany s’han programat en
tres dies, es volen repartir
més al llarg de tot el festi-
val. I es mostra especial-
ment orgullós per l’equili-
bri aconseguit entre la mú-
sica clàssica i grans figu-
res del pop i el jazz.

22.000 espectadors a Porta Ferrada
X.C. / Sant Feliu de Guíxols

La 25a edició de l’Ésdansa
es va presentar ahir al Cen-
tre Cultural de Caixa Giro-
na Fontana d’Or, amb l’as-
sistència del director dels
serveis territorials de Cul-
tura a Girona, Miquel Sit-
jar; l’alcaldessa de les Pre-
ses, Esther Pagès, i el pre-
sident del Marboleny i co-
ordinador de l’Ésdansa,
Jordi Fosas. I com és habi-
tual en les rodes de premsa
de l’Ésdansa, la sala d’ac-
tes de la Fontana d’Or es
va convertir en escenari
d’una petita però impres-
sionant demostració d’un
dels espectacles que es po-
dran veure aquest cap de
setmana a les Preses: el de
la companyia japonesa
Akutagawa Taiko, una de
les més famoses en el
camp del taiko, una espec-
tacular forma de percussió
tradicional. Els músics ja-
ponesos, que van arribar
ahir a les Preses i conviu-
ran durant tota la setmana
amb els veïns del poble
garrotxí, oferiran dissabte
a la tarda a la vela Ésdansa
(18 h, gratuït) una sessió
monogràfica dedicada a
les percussions i comparti-
da amb el grup Batimbo de
Burundi, que s’inspira en
un ritual en què els tam-
bors, col·locats al cap dels
balladors, serveixen per
renovar els vincles entre
els humans i la naturalesa i
per demanar prosperitat
per als ramats i els camps.

L’altra sessió monogrà-
fica tindrà lloc diumenge,
als mateixos lloc i hora, i

estarà dedicada a la tradi-
ció de les fanfàrries occita-
nes, representades per
Banda Sagana, que utilitza
també percussions brasile-
res, africanes i orientals i
que, després, farà una cer-
cavila fins al recinte És-
dansa, on començaran a
les 8 del vespre les actua-
cions del Dansajove (10
euros), a càrrec d’Akuta-
gawa Taiko, el Ballet
Folklórico de Veracruz
(Mèxic), les danses majo-
ritàriament guerreres de
Shevardeni (Geòrgia), Co-
lla de Vila (Eivissa) i l’Es-

bart Marboleny Escola i
Jove, amb un centenar de
dansaires de 4 a 16 anys
que formen les seccions
més joves del Marboleny.

L’acte central de l’És-
dansa tindrà lloc el dia
abans, dissabte al vespre,
amb la Dansa Internacio-
nal d’Arrel Tradicional
que mostrarà al recinte És-
dansa (22 h, 12 euros) els
espectacles de Pilmay-
quen (Argentina), Batim-
bo, Ambakaila (Antigua i
Barbuda) –que substitueix
un grup de Nepal, anunciat
en alguns programes, però

que finalment no ha pogut
aconseguir el visat–, Enosi
Pontion Polichnis (Grè-
cia) i l’Esbart Marboleny.
Prèviament, tots aquests
grups aniran de la plaça
Major al recinte Ésdansa,
en un autèntic «mosaic de
cultures pels carrers de les
Preses».

El Marboleny organitza
l’Ésdansa amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de
les Preses, la Diputació de
Girona, la Generalitat de
Catalunya i Caixa Girona.
Web del festival garrotxí:
www.esdansa.cat.

Tretze companyies de nou països
actuaran en el 25è festival Ésdansa

Aquest cap de setmana estrenarà la seva primera producció pròpia, dedicada a Joaquim Serra

Akutagawa Taiko, ahir al Centre Cultural de Caixa Girona Fontana d’Or. / X.C.

� Tretze companyies de música i dansa tradi-
cionals, provinents d’Antigua i Barbuda, Bu-
rundi, Grècia, Argentina, Japó, Mèxic, Geòr-
gia, Occitània i els Països Catalans, actuaran

� Ésdansa representa un
esforç important per a un
poble de 1.700 habitants
com les Preses, que grà-
cies a aquesta iniciativa ha
aconseguit una important
projecció internacional. El
que va començar fa 25
anys com una petita mos-
tra de grups del país, s’ha
anat ampliant fins a rebre
aquest any un total de vuit
companyies d’arreu del
món. A més, Jordi Fosas
va destacar la voluntat de
convertir l’Ésdansa en una
plataforma de creació:
aquest any estrena per pri-
mera vegada una produc-
ció pròpia, La difícil senzi-
llesa. Univers musical de
Joaquim Serra, que l’Es-
bart Marboleny i la Cobla
Ciutat de Girona van pre-
estrenar al Festival Castell
de Peralada i que es podrà
veure aquest divendres al
recinte Ésdansa (22 h, 8
euros), on hi haurà també
una exposició sobre el
compositor. L’Ésdansa
s’inaugurarà dijous amb la
Trobada de Cantadors i
Sonadors, que tindrà com
a protagonista El Pont
d’Arcalís (22 h, gratuït)
pel seu recull de cançons
tradicionals del Ripollès i
la Garrotxa. Divendres i
dissabte, la festa continua-
rà a partir de la mitjanit a
l’envelat amb actuacions
gratuïtes de grups com ara
Rauxa.

XAVIER CASTILLÓN / Les Preses entre dijous i diumenge d’aquesta setmana en
la 25a edició del Festival Internacional de Mú-
sica i Dansa de les Preses, Ésdansa 2007, orga-
nitzat pel Centre de Cultura Tradicional i Po-
pular Marboleny. Uns 400 balladors i músics

participaran durant quatre dies en un festival
que és possible en bona part gràcies a la feina
d’uns 200 voluntaris. El festival estrena la seva
primera producció pròpia, La difícil senzillesa,
dedicada a Joaquim Serra en el seu centenari.

Un motor de
creativitat




