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Els tallers i les actuacions
del Petit Ésdansa, la nove-
tat d’aquest any per intro-
duir en la música d’arrel la
mainada d’entre 3 i 12
anys, obren avui les activi-
tats del festival de les Pre-
ses, encara que oficial-
ment la programació no
s’inaugurarà fins dijous a
la nit, com ja és habitual
amb un espectacle que re-
ivindica la tradició oral, en
aquesta ocasió, De boca
en boca que oferiran con-
juntament els grups cata-
lans De Calaix i Sol i Sere-
na. Jordi Fosas va explicar
ahir en la presentació de
l’Ésdansa que arran del
25è aniversari de la troba-
da, l’edició passada, ja es
van proposar una línia de
treball consistent a conso-
lidar-se com el festival de
dansa d’arrel de referència
arribant a un sector més
ampli de públic i conver-
tint-se, «no només en un
aparador de propostes, si-
nó en un motor de creació i
producció que incentivi la
recerca i la innovació». El
primer d’aquests reptes,
per als quals s’han fixat
com a horitzó l’any 2011,
ja ha quedat més que satis-
fet amb el Petit Ésdansa,
que va haver de tancar les
inscripcions al cap de no-
més tres setmanes per la
gran demanda: al final,
350 infants prendran part,
cada matí des d’avui i fins
divendres, en les activitats
pensades perquè també
ells s’impliquin en la festa.
El segon objectiu s’assaja-

rà al llarg dels sis dies del
festival, dos més que fins
ara, amb la preestrena, per
exemple, de la revisió de la
Patum de Berga que pro-
posarà, divendres que ve,
l’Esbart Sant Martí de
Barcelona, insistint en
l’atmosfera ritual i catàrti-
ca més que en els balls. Pel
que fa a la secció de mono-
gràfics, aquest any es dedi-
carà a la jota, amb una de-
mostració de la seva varie-
tat i riquesa a partir de les
interpretacions que en fa-
ran grups d’Aragó, les

Terres de l’Ebre, Mallorca
i el País Valencià.

Aquesta és també l’edi-
ció en què l’Ésdansa ha
convidat més grups: una
vintena enfront dels cator-
ze de l’any passat. Però
Fosas va voler remarcar
que aquest augment no es
tradueix en més presència
internacional, sinó en la
potenciació dels grups ca-
talans per incentivar la se-
va creativitat i difusió. De
tota manera, per primera
vegada a l’Ésdansa hi hau-
rà representació de tots els

continents, des de l’Euro-
pa de l’Est a l’Àfrica negra
passant per l’Extrem
Orient i l’Amèrica del
Sud. Ahir, en la presenta-
ció del programa a la
premsa, que va tenir lloc a
la Fontana d’Or de Girona,
el Conjunt Folklòric Na-
cional Addalla Bitar de Sí-
ria va oferir un fragment
de l’espectacle que porten
a l’Ésdansa, un dels més
exòtics del festival pel co-
lorisme i la vivacitat, junt
amb el Conjunt Folklòric
de Percussions de la Xina,

el grup Djiguiya de Burki-
na Faso i el Selenga de la
República de Buriàtia, que
ha substituït a última hora
la companyia indonèsia
programada inicialment.
Amb un pressupost de
175.000 euros, un 20%
més que l’any passat, l’És-
dansa ha rebut per primer
cop aquest any el suport
del Ministeri de Cultura,
que s’afegeix al patrocini
de la Generalitat, l’Ajun-
tament de les Preses, la Di-
putació de Girona i Caixa
Girona.

L’Ésdansa aposta per la creació i la
producció en l’edició que arrenca avui
Vint grups, sis d’internacionals, actuaran al festival de les Preses, que estrena espai per als menuts

El Conjunt Folklòric Nacional Addalla Bitar de Síria va fer una demostració ahir en la presentació d’Ésdansa. / MIQUEL RUIZ

● Amb els tallers de la principal novetat
d’aquest any, el Petit Ésdansa per al públic in-
fantil, comença avui al matí el 26è Festival In-
ternacional de Música i Dansa de les Preses,

EVA VÀZQUEZ / Les Preses una trobada de referència en la dansa d’arrel
dels Països Catalans que s’ha proposat el repte,
en els pròxims quatre anys, d’atraure nous pú-
blics per a la música tradicional i convertir-se
en «un motor de creació i innovació» per als

grups catalans, tal com ho va exposar ahir en la
presentació del programa el president del Cer-
cle de Cultura Tradicional i Popular Marbole-
ny de les Preses, Jordi Fosas, organitzador d’un
Ésdansa que s’allargarà fins al dia 24.

● Tretze companyies ca-
talanes de dansa, entre
elles la Cobosmika Com-
pany, de la ballarina pala-
mosina Olga Cobos i Peter
Mika, participaran del dia
27 al 30 a la Fira Interna-
cional Tanzmesse de Düs-
seldorf sota la marca co-
muna Catalan! Dance. La
presència al festival ale-
many estrena la campanya
de promoció internacional
del sector que impulsen

l’Institut Català de les In-
dústries Culturals (ICIC) i
l’Entitat Autònoma de Di-
fusió Cultural. A més de la
companyia fundada el
1999 per Cobos i Mika, a
l’estand català hi estaran
representades AE-Lapsus
Dansa, Alta Realidad, la
Cia Roberto G. Alonso,
Color Dansa, Gelabert Az-
zopardi, Increpación, Nats
Nus, Sol Picó, Thomas
Noone Dance i Tragant-
dansa, així com el ballarí

Dominik Borucki, la re-
presentant Fani Benages
Arts Escèniques i l’Asso-
ciació de Companyies
Professionals de Dansa de
Catalunya. La fira Tanz-
messe, que l’any passat va
rebre 35.000 visitants, és
una de les trobades profes-
sionals més importants de
la dansa contemporània
europea, i en aquesta edi-
ció ha potenciat el progra-
ma d’actuacions per afa-
vorir els contactes.

La dansa catalana serà present a
la Fira Tanzmesse de Düsseldorf
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Recuperen una
obra de Picasso
robada al Brasil
● Sao Paulo. El gravat de
Pablo Picasso Minotau-
re, bevedor i dones, que
havia estat robat al ju-
ny, amb tres obres més,
de la Pinacoteca de Sao
Paulo, va ser localitzat
divendres abandonat al
marge d’una carretera,
segons han explicat
fonts policials. Aquesta
era l’única obra que fal-
tava recuperar de les
quatre que van ser roba-
des, entre les quals hi
havia el gravat que s’ha
recuperat ara i El pintor
i la seva model, del ma-
teix pintor. / AGÈNCIES

Peter Brook
guanya el
Premi Ibsen
● Copenhaguen El direc-
tor britànic Peter Brook
ha guanyat el I Premi
Internacional Ibsen. El
jurat, presidit per Liv
Ullmann, valora la seva
llarga trajectòria escè-
nica, que es caracteritza
per unir, a través del
teatre, els éssers hu-
mans, diu el veredicte.
Brook rebrà el premi,
dotat amb 2,5 milions
de corones (314.000
euros), el 31 d’agost a
Oslo, dins del Festival
Ibsen. / AGÈNCIES

Nit de Juny actua
avui a Llafranc
● Palafrugell. La coral
Nit de Juny de Palafru-
gell, dirigida per Rita
Ferrer, actua avui
(22.30 h) a l’església de
Santa Rosa de Llafranc.
La coral, acompanyada
al piano per Ganna Bal-
vak, professor de l’Es-
cola de Música de Pala-
frugell, interpretarà pe-
ces populars i clàssi-
ques. / EL PUNT

● El ballarí Joaquín Cor-
tés va arribar ahir a Girona
procedent de Madrid «en
perfectes condicions físi-
ques i amb l’entusiasme de
trobar-se amb el públic de
Cap Roig», disposat a ba-
llar la coreografia intimis-
ta de Mi soledad, progra-
mada per avui i demà, en
tots dos casos a les 10 de la
nit, al festival de Calella de
Palafrugell. El ballarí te-
nia previst assajar ahir ma-

teix aquest espectacle, que
ha hagut de suspendre en
algunes de les ciutats de la
seva gira estiuenca a causa
d’unes molèsties muscu-
lars, que feien témer als or-
ganitzadors de Cap Roig
que es repetissin les pro-
testes que va generar el fet
que, a última hora, la ba-
llarina Tamara Rojo no ac-
tués al festival per una le-
sió. De fet, Cortés va diri-
gir-se ahir directament a
Cap Roig després d’aterrar

a Girona, per tenir un pri-
mer contacte amb l’esce-
nari. A Mi soledad, Cortés
investiga sobre la solitud i
la manera de conviure-hi,
reflexionant al mateix
temps sobre el passat, el
present i el futur, el des-
amor, les inseguretats i les
pors. L’espectacle s’es-
tructura en dues parts, Que
el odio calle i Soleá mía.
La música és original
d’Antonio i José Carbo-
nell, i el mateix Cortés.

Cortés arriba «en perfectes
condicions» per ballar a Cap Roig
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