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DdGGIRONA

■Ni balls tribals, ni danses mil·le-
nàries ni companyies exòtiques.
El Festival Ésdansa s’adaptarà
aquest any a la situació d’excep-
cionalitat sanitària per mantenir
una 38a edició que estarà marca-
da pels artistes «km 0». Amb re-
ducció d’aforament però més fun-
cions d’alguns espectacles, el cer-
tamen de dansa d’arrel tradicio-
nal se celebrarà a les Preses del 20
al 23 d’agost, segons ha informat
l’organització en un comunicat. 

Malgrat els condicionants, la
directora del festival, Núria Feixas,
assegura que continuen apostant
pel binomi dansa i paisatge, per la
creació, la divulgació i per les Nits
Ésdansa. La potenciació dels ar-
tistes de casa no deixa enrere una
mirada «més enllà de Catalunya»,
com la proposta del grup basc Elai
Alai per endinsar-se en danses de
diferents regions d’Euskal Herria.

Des del Cercle de Cultura Tra-
dicional i Popular Marboleny, el
president de l’entitat, Roger Casal-
prim, assegura que el festival s’ha
adaptat a la situació amb totes les
mesures de seguretat requerides
per les administracions públi-
ques. «Gràcies al suport dels asso-
ciats, públic i l’entorn serà possi-
ble mantenir viva l’espurna de la
cultura popular, símbol d’identi-
tat del país», manifesta.

Les entrades per als espectacles
de pagament es posen a la venda
aquest dilluns, tot i que per als
gratuïts caldrà fer una reserva prè-
via «pel control exhaustiu dels as-
sistents que requereix el context»,
destaca l’organització del festival,
que fa unes setmanes ja va anun-
ciar que s’estava treballant inten-

sament per poder fer realitat l’edi-
ció d’enguany, tot i la situació.

Produccions molt locals

El festival s’iniciarà el dijous 20
d’agost amb l’escola l’Esbart Ro-
casagna de Gelida. Divendres 21
l’Esbart Manresà estrenarà Totes,
una mirada a través de la dansa
del moviment feminista. Aquest
és un dels casos en què es faran
dos passis per compensar la re-
ducció d’aforament.

El Duet Daura, que vol donar a
conèixer alguns dels instruments
i danses tradicionals del territori

pirinenc, presentarà el Bagul de la
música Tradicional a la plaça Ma-
jor de les Preses. Aquest any, a
causa de la pandèmia, el públic no
podrà descobrir les cultures que
visitaven el festival cada any. No
obstant això, l’organització es pro-
posa una mirada més enllà de Ca-
talunya i amb una «Nit de dansa
basca» que tindrà lloc al Recinte
Ésdansa amb la companyia Elai
Alai de Portugalete (Biscaia).

L’Esbart Ciutat Comtal i Jordi
Molina Quartet presentaràBaula,
un espectacle on música i dansa
es connecten i creen múltiples
formes plàstiques en el temps i
l’espai. La Festa al Parc continuarà
omplint de música i dansa l’em-
blemàtic Parc de Pedra Tosca,
aquest any amb diverses seccions

de l’Esbart Marboleny.
Pel que fa a les propostes de

creació, es veurà Vengo!, de Sara
Cano, que a partir d’una cançó de
tradició oral castellana fa un tribut
al folklore vist des d’avui. En co-
producció entre el Mercat de les
Flors, Fira Mediterrània i Ésdansa
es farà la preestrena de TRA, TRA,
TRA, Tradició, una proposta d’Ex-
plica Dansa, que consisteix en
una conferència ballada amb
connexions via streaming.

Idi Begi, de la companyia basca
Proyecto Larrua, que s’havia de
veure al Sismògraf d’Olot, arribarà
a l’Ésdansa. A més de projeccions
de pel·lícules i presentacions de
llibres ballades, s’han reconvertit
les tradicionals Nits Ésdansa en
uns concerts de petit format.

L’Ésdansa de les Preses tindrà una
edició reduïda i de proximitat
Les companyies i produccions pròpies seran les protagonistes del certamen de dansa d’arrel
tradicional, que se celebrarà del 20 al 23 d’agost, adaptant-se al context actual i limitant l’aforament

Imatge de l’espectacle «Vengo!»,
que la creadora Sara Cano
presentarà al festival. ÉSDANSA

DdGGIRONA

■L’associació ARC, que agrupa el
80% de representants, mànagers i
promotors musicals de Catalunya,
exigeix que es depurin responsa-
bilitats al Procicat «per la seva
erràtica, vergonyosa i incoherent
gestió en l’àmbit de la cultura». En
un comunicat, l’associació acusa
l’organisme –depenent del Go-
vern– que aprova les mesures con-
tra la covid-19 de «partir d’un des-
coneixement total del sector» i el
fan responsable de «la incertesa
del públic» i «la cancel·lació inne-
cessària d’activitats culturals». 

Des d’ARC demanen un reco-
neixement explícit per part de la
Generalitat i del Procicat, «de la se-
guretat en els concerts on es res-
pecten escrupolosament totes les
mesures i protocols decretats, i
l’evidència que no hi ha cap indici
de contagis per covid-19 als con-
certs i actes culturals, segons afir-
men públicament diversos ex-
perts». També exigeixen una «co-
municació directa i efectiva» entre
Govern i ajuntaments per resoldre
aquestes qüestions.

En qualsevol cas, reclamen que
s’obri una investigació interna  a fi
d’aclarir «les presumptes recoma-
nacions fetes a diversos ajunta-
ments de Catalunya, aconsellant
anul·lar concerts, festivals i festes
majors senceres previstes com a
mesura de prudència, quan ja
existeix una normativa per realit-
zar totes aquestes activitats, que
s’està complint des de fa temps.

A més, reclamen un «rescat
econòmic urgent i suficient de to-
tes les empreses dedicades a la
música en viu» que s’han vist per-
judicades per les anul·lacions, a fi
d’evitar «la fallida generalitzada
d’empreses» que preveuen per a
les pròximes setmanes. 

Els promotors
musicals demanen
que s’investigui 
la «vergonyosa»
gestió del Procicat

ACN/DdGBARCELONA

■La futura directora artística del
TNC, Carme Portaceli, ha apostat
per convertir l’equipament públic
«en el teatre de referència al sud
d’Europa». En una entrevista, Por-
taceli ha afirmat que cal «crear
il·lusió, confiança i esperança a
través de la cultura» i «que la gent
se senti com a casa, que el TNC si-
gui la casa de tothom». Així ma-

teix, té la intenció de portar el tea-
tre en llengua catalana tant a Es-
panya, com Europa, així com a
Llatinoamèrica. També remarca
que en la seva etapa com a direc-
tora artística intentarà «arreplegar
la part bona de l’herència» ante-
rior, «sistematitzar-la tota, conso-
lidar-la i començar a fer que sigui
el moment de l’expansió».

Portaceli serà la directora artís-
tica a partir del setembre de 2021
en substitució de Xavier Albertí,
actual director artístic, que exer-
cirà en el càrrec fins al 31 de juliol
de 2021. S’incorporarà al teatre
públic a partir de l’1 de setembre
de 2020 com a programadora de

la temporada 2021-2022. A partir
del setembre de l’any que ve co-
mençarà a exercir com a directora
artística. El contracte serà de sis
anys, no prorrogables. Portaceli,
que ja va participar en l’anterior
concurs públic que va acabar
guanyant Albertí, serà la primera
dona que assumirà el càrrec.

La directora teatral, membre
fundadora de l’Acadèmia de les
Arts Escèniques d’Espanya
(AAEE), admet que es va quedar
al principi «absolutament xoca-
da» quan va conèixer que havia
estat escollida la pròxima directo-
ra artística. Va felicitar al TNC per-
què ella que s’ha presentat en di-

versos concursos en la seva trajec-
tòria, aquest «ha estat el millor, el
més seriós i el més coherent i con-
sistent que mai havia vist».

Assegura que el seu projecte és
«bonic i molt ambiciós». «Al TNC
han passat coses molt interes-
sants, s’ha avançat molt i no es po-
dria parlar d’arts escèniques sen-
se parlar del TNC». Recorda que
ve de Madrid i assenyala que «és
molt important continuar apro-
fundint en la relació amb Espan-
ya». Segons Portaceli, igual que hi
ha espectacles en castellà que es
representen a la Xina amb sobre-
títols, el TNC ha de fer el mateix
amb el català.

Carme Portaceli: «El TNC s’ha de convertir
en el teatre de referència al sud d’Europa»
La futura directora artística
aposta per portar el teatre en
català a Espanya, Europa i
també a l’Amèrica Llatina

ACNBARCELONA

■ El Primavera Pro 2020, les jor-
nades professionals del festival, va
tancar divendres la seva edició en
línia amb més de 5.000 visualitza-
cions i 1.600 acreditats. Des de di-
marts, la trobada virtual va oferir
gratuïtament a través de la seva
plataforma digital nou concerts
en directe d’artistes catalans com
Marialluïsa, La Tiguerita, Anna
Andreu, MANS O. Joana Gomila,
els blanencs Kids from Mars, Pe-
nélope i Barbott, a més de les con-
ferències i col·loquis que aquest
any s’han centrat precisament en
el potencial de l’streaming i el fu-
tur de la música en viu. 

L’edició virtual del
Primavera Pro 2020
tanca amb més de
5.000 visualitzacions
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