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Del 25 al 29 d’agost se celebrarà la 39a edició del festival
Ésdansa a les Preses. Per segon any serà una edició marcada per la COVID-19 però amb l’experiència de l’any passat i
la satisfacció i bona rebuda de l’edició del 2020. La dansa i
la cultura popular no s’aturen!
Presentem una edició que manté totes les seves línies de
treball com són les propostes d’exhibició, la formació, la
creació i la divulgació i recuperem, en la mesura del possible, la participació. Perquè si Ésdansa té un lema que perdura al llarg dels anys és el de “Ballar i fer ballar” i és que
entenem la dansa d’arrel tradicional en present, per ser ballada i ser creada avui.
Aquesta edició posa el focus en dos itineraris principals. Per
un costat l’itinerari Manuel Cubeles i per l’altre, que pràcticament ja s’ha convertit en tot un clàssic, l’itinerari de dansa i paisatge.
L’organització del festival ha estat desenvolupant un protocol per adaptar cada espai a les mesures sanitàries.
En aquest programa trobareu tota la informació de la programació del festival i també d’Ésdansa’T, els tallers de
dansa tradicional.
Que gaudiu del festival!
Festival Ésdansa

Itinerari Manuel Cubeles
Posem el focus en aquest itinerari en motiu de l’Any Manuel
Cubeles, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que acull tot un seguit de propostes
entorn la figura de l’etno-coreògraf.
Dins aquest itinerari hi trobem les propostes Parlem de...
Cubeles i els esbarts a càrrec de Josep Garcia, La difícil senzillesa de l’Esbart Marboleny, Hi havia una vegada... de Maria Pagès i l’Esbart Marboleny, Víncles de l’Esbart Manresà,
Rubí balla Cubeles de l’Esbart de Rubí i CBLS. Passió, música i país de l’Esbart Sant Martí de Barcelona.

Itineraris
Dansa i paisatge
L’itinerari de dansa i paisatge busca fer viure experiències
úniques integrant les coreografies de les companyies a racons singulars del municipi de les Preses.
Dins aquest itinerari hi trobem l’espectacle experiència
d’enguany i la Festa al Parc amb l’Esbart Marboleny amb
una versió reformulada més tecnològica i més amable amb
l’entorn..
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Espai de dansa d’arrel tradicional

JOAN TOMÀS

23.30 H

Recinte Ésdansa
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10.00 H

10.00 H

NIT DE DANSA TRADICIONAL
Recinte Ésdansa

23.30 H

GERMÀ NEGRE
Plaça Major
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PARLEM DE... CUBELES I ELS ESBARTS
Dia: dimecres 25 d’agost
Hora: a les 18.30 h
Lloc: Espai de dansa d’arrel tradicional
Preu: Gratuït
Aquesta conversa serà un punt de trobada dels esbarts guiada per
Jordi Fosas que parlarà sobre la tasca de Cubeles dins el món dels
esbarts. Aquest serà el tret de sortida de l’Itinerari Manuel Cubeles
que es desplegarà al llarg de la setmana del festival. Així doncs,
aprofitarem per fer una ullada i conèixer de més a prop les propostes que s’hi podran veure i que presenten els esbarts en motiu de
l’Any Manuel Cubeles.
PYRENE 430
Amaiur Luluaga, Claudia Gómez, Iñaki Plaza i Alex López
Dia: dimecres 25 d’agost
Hora: a les 20.30 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït . Cal fer reserva prèvia d’entrada
Una interacció entre música i dansa inspirada en els ritmes i balls
tradicionals d'Euskal Herria i Catalunya. Un diàleg entre ambdues
cultures, on es presenten elements propis utilitzats en els balls
tradicionals que serveixen de baules durant el viatge de la peça i
que aporten una mirada cap a noves formes i ritmes de creació
contemporània. “Pyrene” fa referència a la llegenda que explica la
creació dels Pirineus que uneix el País Basc amb Catalunya la
distància entre els quals és de 430km. Pyrene 430 és aquest viatge
de punta a punta que pretén homenatjar a les danses i ritmes
tradicionals de les dues cultures buscant punts de trobada entre
elles.

LA DIFÍCIL SENZILLESA
Esbart Marboleny
Dia: dimecres 25 d’agost
Hora: a les 22 h
Lloc: Recinte Ésdansa
Preu: 8€
ESTRENA. La difícil senzillesa és la nova proposta escènica de
l’Esbart Marboleny en motiu de l’Any Manuel Cubeles. La proposta,
dirigida per Montse Colomé, amb dramatúrgia d’Iban Beltran i
música de Marcel Casellas, recull el llegat artístic i personal de
Manuel Cubeles i, per tant, ha volgut posar en escena no només les
seves coreografies, sinó que també elements de la tècnica per
preparar aquestes danses i mostrar l’esperit que ell buscava en els
dansaires a sobre l’escenari ballant i escurant la música, fins al final,
amb cada gest.
HI HAVIA UNA VEGADA... (ÉRASE UNA VEZ...)
Maria Pagès i Esbart Marboleny
Dia: dijous 26 d’agost
Hora: a les 20.30 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït . Cal fer reserva prèvia d’entrada
Alta política va ser la qualificació que la censura franquista va donar
al film Érase una vez... (1950), basat en el conte de Charles Perrault,
La Ventafocs. Una pel·lícula d’animació feta a Barcelona per un
equip format per elements de la resistència cultural catalana: Josep
Benet, Alexandre Cirici, Manuel Cubeles, Josep Escobar...
L’Esbart Marboleny i Maria Pagès us proposen un recorregut per
fragments del film d’animació, amb comentaris de Maria Pagès i
amb intervencions ballades de l’Esbart Marboleny, amb les danses
que hi va enregistrar l’Esbart Verdaguer: La Tirotitaina del Pallars,
L’Espunyolet del Ripollès, Ball de Cavallets i Ball de Nans d’Olot.

VÍNCLES
Esbart Manresà
Dia: dijous 26 d’agost
Hora: a les 22 h
Lloc: Recinte Ésdansa
Preu: 3€
ESTRENA. L’espectacle és un viatge al passat, a la segona etapa de
col·laboració de Manuel Cubeles amb l’Esbart Manresà (1983-1993).
Treuen la pols a danses que feia molts anys que no estaven en el
repertori de l’esbart com son Aiguarròs, Pas de cortesia, Carnestoltes, Matança del porc o Festa de Mar, i aprofiten per recuperar un
fragment de Nit de Sant Joan. A través d’aquestes danses recorren
les diferents facetes de Cubeles, coreògraf, guionista, mestre,
divulgador i apassionat de la cultura popular.
PARLEM DE... JOAN TOMÀS
Liliana Tomàs
Dia: divendres 27 d’agost
Hora: a les 18.30 h
Lloc: terrassa de l’Ajuntament de les Preses
Preu: Gratuït
Una conferència en què Liliana Tomàs, comissària de l'Any Joan
Tomàs i néta del mestre, ens parlarà de qui va ser aquest músic i
folklorista, la seva vinculació a les terres de la Garrotxa, els reculls de
danses i cançons que va fer per l'Obra del Cançoner Popular i,
juntament amb Pep Garcia, mostraran exemples concrets. A la
conversa s'exposaran experiències viscudes en aquestes missions
així com alguns cantaires garrotxins.

RUBÍ BALLA CUBELES
Esbart de Rubí
Dia: divendres 27 d’agost
Hora: a les 20 h
Lloc: Església de Sant Pere + Plaça Major de les Preses
Preu: 3€
L’Esbart de Rubí recorda i homenatja a Manuel Cubeles a través de
dos dels seus treballs més emblemàtics: la Moixiganga de Lleida i el
Carnestoltes. A la Moixiganga reviuen el Cubeles tradicional que
volia que l’escenificació fos fidel a l’“entremès” que fins a l’any 1946
es va representar a Lleida per la Festa Major. A el Carnestoltes hi
troben el Cubeles creatiu que argumenta sobre la tradició dels
carnavals. Són dos treballs diferents, l’un de recreació, l’altre de nou
encuny, i és aquest mestratge el que el Rubí vol agrair amb aquesta
proposta.
LEIRA
Nova Galega de Danza
Dia: divendres 27 d’agost
Hora: a les 22 h
Lloc: Recinte Ésdansa
Preu: 10€
El cos i la terra estrenyen els seus llaços en un espectacle de dansa i
música que ens transporta a la dura bellesa de les tasques del
camp. La dona al centre d’aquesta connexió tel·lúrica. El sol i la
pluja, el vent gelat, crus paisatges d’intempèrie habitats únicament
per una coreografia humana d’eines de conreu, de cossos que
carreguen i arrosseguen, que ballen entre solcs llaurats a la terra.
Però Leira és també la senzilla alegria del treball fet amb les mans,
amb la valentia del cos a cos. La celebració d’una Galicia intemporal
i màgica.

NIT DE CONCERT. VEGA
Paula Grande i Anna Ferrer
Dia: divendres 27 d’agost
Hora: a les 23.30 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït . Cal fer reserva prèvia d’entrada
La proposta Vega neix de l’arrel més tradicional, inspirada pel
cançoner en línia del projecte Càntut. Amb una composició original,
arranjaments i direcció artística de Paula Grande i Anna Ferrer, amb
la col·laboració de Vic Moliner, Laia Vallès i Juan Rodríguez Berbín el
disc es basa en la música que cantaven les generacions passades i
està estretament vinculat a l’actualitat. Incorpora diferents estils
musicals, entre els que es troben la música llatina, el rap, els ritmes
de festa major o l’electrònica sorgida dels sintetitzadors i dels
efectes sonors experimentals.
EXPERIÈNCIA - pendent de conﬁrmar
Dia: dissabte 28 i diumenge 29 d’agost
Hora: a les 10 h
Lloc: pendent de conﬁrmar
Preu: 10€

ZAMPADANÇAS
Pédexumbo de Portugal
Dia: dissabte 28 d’agost
Hora: a les 12h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït . Cal fer reserva prèvia d’entrada
Espectacle-taller familiar. A partir d’un llibre on les receptes donen
el to al ball, de recepta en recepta els infants aprenen passos i
maneres de ballar sabors del món. Música de diferents parts del
món ens porta a provar les coreografies proposades per un cuiner,
un personatge del llibre Zampadanças, a través dels quals s’aprenen ritmes, melodies i moviments d’origen internacional.
(RE)CORDAR LLIGAMS
Lluís Calduch
Dia: dissabte 28 d’agost
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Espai de dansa d’arrel tradicional
Preu: Gratuït
Recordar d’on venim i quins són els nostres orígens és fer present la
nostra història. Conèixer les persones que han fet de la dansa
catalana d’arrel la seva dèria i passió ens permet estirar fils, anar
cordant i estrènyer els nostres vincles...al cap i a la fi, enllacem
aquests lligams per anar teixint les vides de les dones i dels homes
que fan de la dansa catalana una manera de viure.

BALL DE PLAÇA
Burel de Portugal
Dia: dissabte 28 d’agost
Hora: a les 19 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït . Cal fer reserva prèvia d’entrada
Compartir una ballada és de les coses que més hem trobat a faltar.
El ball de plaça és una proposta que convida el públic a ballar, de
manera informal, a la plaça, per fer festa! Una tarda de participació
per experimentar els ritmes i les danses tradicionals del grup
Pédexumbo de Portugal.
LÓNG
Kernel Dance Theatre
Dia: dissabte 28 d’agost
Hora: a les 20.30 h
Lloc: Centre Cultural de les Preses
Preu: 3 €
¿Què hi ha més tradicional que un mur? LÓNG té com a eix
conceptual i de moviment la figura tradicional del drac i és una
reflexió sobre els límits i les fronteres amb què vivim dins d’una
societat que canvia i es transforma constantment. Des de la dansa,
la poesia visual i el paisatge sonor, Kernel Dance Theatre presenta
un espectacle que transporta a l’espectador a un espai on els límits
entre cultures s’esquerden.
I a continuació Parlem amb... Kernel Dance Theatre

NIT DE DANSA TRADICIONAL
Elai Alai del País Basc + pendent de conﬁrmar
Dia: dissabte 28 d’agost
Hora: a les 22 h
Lloc: Recinte Ésdansa
Preu: 10€
La Nit de dansa tradicional és l’espai per gaudir de l’espectacle de
gran format de la dansa d’arrel tradicional del món. Música, llum,
faldilles que volen i ritmes d’arreu omplen l’escenari de cultura
popular amb propostes artístiques de diferents regions de la
península.
NIT DE CONCERT. GERMÀ NEGRE
Dia: dissabte 28 d’agost
Hora: a les 23.30 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït . Cal fer reserva prèvia d’entrada
El grup representa l’essència de la renaixença de la música tradicional catalana. La seva fórmula és una selecció de tota classe
d’adaptacions de cançons populars de tota la vida, plenes d’arranjaments explosius. Germà Negre crearà un espai popular perquè
canti i gaudeixi el públic.

CBLS. Passió, música i país
Esbart Sant Martí de Barcelona
Dia: diumenge 29 d’agost
Hora: a les 12 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït . Cal fer reserva prèvia d’entrada
ESTRENA. L’Esbart Sant Martí de Barcelona vol retre homenatge al
mestre amb aquest espectacle, portant a l’escenari danses seves
que, d’una manera o altra mai han deixat de ballar. L’esbart va
començar a aprendre l’estil i la manera de fer de Cubeles a partir de
1947 de la mà de dos dansaires de l’Esbart Verdaguer, Robert Arias i
Teresa Payès, supervisats pel mateix Cubeles.
FESTA AL PARC
Marboleny Escola, Marboleny Jove i Cos de dansa
Dia: diumenge 29 d’agost
Hora: a les 17.30h , a les 18h i a les 18.30h
Lloc: Parc de Pedra Tosca
Preu: Gratuït | Cal fer reserva prèvia d’entrada
La Festa al Parc és una passejada popular al so de la música i el
ritme de la dansa d’arrel tradicional catalana de la mà de l’Esbart
Marboleny. Aquest any, però, la proposta es reformula i incorpora la
tecnologia per ser una mica més respectuosa amb l’entorn. En
format d’audioguia experiencial, la Festa al Parc vol posar de relleu
el patrimoni del parc, natural i cultural, la història i les vivències de la
seva gent. El recorregut es farà íntegrament amb auriculars per oferir
una immersió total a l’univers sonor del parc.
Es recomana arribar amb 30 minuts d’antelació al Parc de Pedra
Tosca per afavorir el bon funcionament de la proposta.
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PETIT ÉSDANSA’T

Els tallers per a infants de 6 a 14 anys
Aquest 2021 torna el Petit Ésdansa’T presencial i proposa un
conjunt de càpsules sota el nom “Descobrim” que acompanya els
infants a fer un recorregut i a conèixer els elements principals més
icònics de Catalunya i de les cultures i països que es poden viure i
gaudir a Ésdansa 2021. Una barreja de colors, cultures, llengües i
diversitat que enriqueix a petits i grans!
Els acompanyaran a aquesta aventura de descobriment de danses i
cultures amb l’Esbart Manresà, Pédexumbo de Portugal i Elai Alai
del País Basc.
INFORMACIONS PRÀCTIQUES
Calendari: Dijous 26 i divendres 27 d’agost de 9h a 13h
Lloc: Campus Ésdansa’T (Espai de dansa d’arrel tradicional)
Edats: Infants nascuts entre el 2007 i el 2014. Es dividiran en dos
grups per edats.
Preu: 22€ (inscripció als dos dies) / 2n germà 19€ / 3r germà 16€
Inscripcions: A partir del 21 de juny. Inscripcions obertes fins a
exhaurir places.
Altres: Cal que es portin l’esmorzar
*Places limitades. L’organització es reserva el dret de modificar el
programa per causes que així ho requereixin.

ÉSDANSA’T

Els tallers per a adults
3 dies amb 9 tallers per a adults per ballar i aprendre dansa d’arrel
tradicional. Un espai per aprendre danses tradicionals i experimentar amb diferents eines i tècniques per ballar.

DANSES DEL BAGES
Imparteix: Jordi Gros i Sònia Serra
Coneixerem algunes de les danses de la comarca del Bages
com per exemple el ball del Rossinyol, la Bolangera de Manresa
o bé les Gitanes de Sant Vicenç.
Dimecres 25 d’agost a les 9.15h
BANAN-GO! DANTZA & COMPOSICIÓ
Imparteix: Amaiur Luluaga i Clàudia Gómez
Partint del "Banangoa" o "Banako", dansa tradicional del País
Basc, aprendrem eines per transformar-la i fer una nova
composició des d'una mirada contemporània.
Dimecres 25 d’agost a les 11.15h
TALLER PENDENT DE CONFIRMAR
Dimecres 25 d’agost a les 16h

MÈTODE KUNE
Imparteix: Junyi Sun
Kune és un mètode de moviment i d’entrenament desenvolupat per la companyia Kernel Dance Theatre. Aquest mètode
permet millorar l’autoconeixement del cos a partir d’unes
dinàmiques que utilitzen eines de la dansa contemporània, les
arts marcials i el teatre.
Dijous 26 d’agost a les 9.15h
L’APORTACIÓ DE CUBELES A LA DANSA TRADICIONAL
Imparteix: Pilar López i Joana Vila
Aquest 2021 en motiu de l’Any Manuel Cubeles us proposem
una sessió de formació basada en l’aportació de Manuel
Cubeles a la dansa tradicional catalana. Es treballaran els
exercicis tècnics i es buscarà la seva aplicació pràctica treballant
alguna peça emblemàtica del seu repertori.
Dijous 26 d’agost a les 11.15h
DE “VIRAS A “FADOS BATIDOS”
Imparteix: Marta Guerreiro i Vicente Carmelo
La companyia ens proposa un taller de dansa portuguesa
acompanyat de música en viu tot fent un recorregut pel país a
través de la dansa des de les “viras” a l’animat “fado batido”.
Dijous 26 d’agost a les 16h

EXPERIMENTACIÓ DES DE LA TRADICIÓ
Imparteix: Jaime Pablo
Un taller enfocat a l’expressió corporal treballant a partir del
procés d’experimentació i l’avantguarda des de la tradició. Com
desmuntar les danses més tradicionals, que són el nostre origen
i punt de partida, per portar-les a un moviment més contemporani.
Divendres 27 d’agost a les 9.15h
VERMUT VALORACIÓ
Amb Núria Feixas i Roger Casalprim
Ésdansa’T es reserva l’hora del vermut per fer una trobada amb
l’organització del festival, la direcció artística i els balladors i
balladores de les companyies i els participants dels tallers.
Divendres 27 d’agost a les 11.30h
EUSKAL DANTZA
Imparteix: Elai Alai del País Basc
Ens endinsarem a diferents regions d’Euskal Herria coneixent les
seves danses de la mà del grup Elai Alai de Portugalete que
treballa per la recuperació, conservació i expansió del ric folklore
del País Basc.
Divendres 27 d’agost a les 16h

INFORMACIONS PRÀCTIQUES
Calendari: de dimecres 25 a divendres 27 d’agost
Lloc: Campus Ésdansa’T (Local Social de Bosc de Tosca)
Preus i inscripció
A partir del 21 de juny us podeu inscriure a tots els tallers de
dimecres 25 a divendres 27 d’agost o a partir de l’1 d’agost us
podreu inscriure a dies individuals (en cas que quedin places).
• Preu d’inscripció a tots els tallers (els tres dies): 72€
• Preu d’inscripció a un dia de taller: 30€
Cal realitzar la inscripció a www.esdansa.cat.
CONDICIONS D’INSCRIPICIÓ
• Inscripció a partir de 14 anys.
• Places limitades. En cas que s'exhaureixin les places s'elegirà
per ordre d'inscripció.
La inscripció només serà vàlida després que l'organització n'hagi
rebut el pagament. No s'admeten devolucions. L'organització es
reserva el dret de modificar el programa per causes que així ho
requereixin.

PREMI DELFÍ COLOMÉ
El Premi Delfí Colomé al millor projecte de creació i producció en
dansa d’arrel tradicional té com a objectiu promoure noves
propostes que parteixin de la tradició i del llenguatge de la dansa
catalana tradicional. El premi és convocat pel Departament de
Cultura i el Festival Ésdansa amb la col·laboració de la Fira
Mediterrània de Manresa, el Festival Sismògraf d’Olot, el Festival
Dansàneu, la Federació d’Ateneus de Catalunya i el Mercat de les
Flors.

I a més a més...
ÉSDANSA’PRO
Ésdansa’PRO vol promoure i incentivar propostes professionals
de dansa que treballin amb el llenguatge d’arrel tradicional o que
parteixin de la tradició com a eix per a la creació. Té el suport de
l’acció Parelles de ball que vol afavorir la creació i consolidació
d’accions promogudes entre un municipi i els professionals de la
dansa, en aquest cas entre les Preses i el festival Ésdansa. És
una acció organitzada per l’Associació de companyies Professionals de Dansa de Catalunya emmarcada dins del Pla d’Impuls
de la Dansa, una iniciativa liderada pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.

Entrades esdansa
2O21
La difícil senzillesa | 8€
Víncles | 3€
Rubí balla Cubeles | 3€
Leira | 10€
Experiència | 10€
Long | 3€
Danses
del món
| 10€ | 10€
Nit
de dansa
tradicional

Entrades numerades als espectacles del
Recinte Ésdansa. Recordeu que cal fer
reserva prèvia d’entrada per alguns dels
espectacles gratuïts.

DESCOMPTES:
Socis TR3SC: 50%
Carnet Jove: 50%
Descomptes no acumulables.
Gratuït per a infants de fins a 4 anys

2021
PAQUET ÉSDANSA 2020
Paquet Espectacles
42€
Inclou els set espectacles de pagament del festival
- La difícil senzillesa
- Víncles
- Rubí balla Cubeles
- Leira
- Experiència
- Long
Nit de dansa
tradicional
- Danses
del món
L'organització es reserva el dret de modificar el programa per causes que així ho requereixin i no podrà garantir el seient escollit en cas que hi hagi alguna alteració de la
normativa a causa de la COVID-19.
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Venda d’entrades
A PARTIR DEL 26
22 DE JULIOL
A través de www.esdansa.cat
DEL 22
26 DE JULIOL AL 24 D’AGOST
- A l’Espai de dansa d’arrel tradicional
(C/ La Fageda, s/n de les Preses).
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Dimarts 24 d’agost de 10h a 14h
DEL 24 AL 29 D’AGOST (AL LLARG DEL FESTIVAL)
Al Punt d’Informació Ésdansa (Ctra. Santa Coloma. Les Preses)
Horari: dimarts 24 d’agost, de 16 a 20 h; de dimecres 25 a dissabte
28 d’agost, de 9 a 14 i de 16 a 20 h; i diumenge 29 d’agost, de 10 a
13.30 h
A la taquilla del Recinte Ésdansa (Plaça Mossèn Joan Pagès. Les
Preses)
Horari: 1 hora abans de l’inici de cada espectacle del Recinte Ésdansa
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Informacio
Espai de Dansa d’Arrel Tradicional
C/ La Fageda, s/n (Les Preses)
972 69 34 85 / info@esdansa.cat
www.esdansa.cat
@esdansa #esdansa2021

@esdansa | #esdansa2O21 | esdansa.cat

