Intercanvi de danses

Quan jo en tenia 4 anys

Grup convidat JOGI KA MARG (Rajasthan, India)

Quan jo en tenia quatre anys
el pare em duia a la barca
i em deia quan siguis gran
no et fiis mai de la calma.

Quan arribàrem a port
allà hi trobarem la mare
ella n’estava plorant
sense saber on paràvem.

Bufa Mestral, bufa ben fort
hissem la vela i anem a port!

Bufa Mestral, bufa ben fort
hissem la vela i anem a port!
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Mostra d’oficis mariners. FOTO: ROBERT CARMONA

Mentre ‘navem navegant
el pare mai no en callava
mira lo que estem passant
que ho passarem més vegades.
Bufa Mestral, bufa ben fort
hissem la vela i anem a port!

Les puntaires. FOTO: MIQUEL BATALLER
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Versió escalenca de la cançó
La calma de la mar de N. Guanyabens,
que tothom canta quan arriben les
barques amb les veles iŀluminades.

Informació:
Museu de l’Escala ........972 059 823
Museu de l’Anxova.......972 776 815
Turisme .......................972 770 603
Policia .........................972 774 818
museu@lescala.cat
www.museudelescala.cat
www.lescala.cat
www.visitlescala.com
Organitza:

Col·labora:

PROGRAMA
DIVENDRES 20

11h A L’ALFOLÍ
Conferència: El Centre Cultural dels Gitanos del Rajasthan i la
lluita per la pervivència de les tradicions de la tribu Kalbelia: vida
quotidiana, danses i cançons, encantament de serps, medicina
ancestral…, a càrrec de Sayari Sapera.

10h A LA RIBA NOVA
Concert d’havaneres amb OREIG DE MAR i LA VELLA LOLA

Grup d’havaneres Oreig de Mar a la Festa de la Sal 2018. FOTO: ROBERT CARMONA

12h A LA PUNTA
XV Trobada de Cançons Vora Mar.

El mestre d’aixa. FOTO: ERICK CASIER

La Festa de la Sal no s’oblida dels més necessitats. Cada any a l’arribada de les
barques amb les veles iŀluminades s’encenen les candeles que es poden recollir
durant tot el dia a la parada d’informació del Museu. Enguany volem destinar el que
es recapti al Centre Cultural Kalbelia dels Gitanos del Rajasthan a la ciutat d’Udaipur
(India) per la seva tasca en favor de la recuperació de la cultura gitana ancestral.

El vaixell de la sal (pailebot Sta. Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona) a la Festa
de la Sal de l’Escala, 2018. FOTO: MIQUEL BATALLER
Anar a fer tenda. FOTO: MIQUEL BATALLER

19h A L’ALFOLÍ DE LA SAL
Concert inaugural (5€):
CANTS I DANSES DELS GITANOS DEL RAJASTHAN amb Sayari
Sapera (ballarina) i Shera Nath i Nijam Khan (músics), d’Udaipur
(India) i CANTS I DANSES DELS GITANOS DE CATALUNYA, amb
José Santiago “el Chote”, Santos Amaya i Abraham Jiménez, de
Girona.
20:15h Inauguració de les exposicions de fotografies:
“Festa de la Sal de l’Escala, patrimoni immaterial” i
“Danses gitanes”, de Jacques Leonard.
Aprenents de barrilers. FOTO: MIQUEL BATALLER

Ball de Nyacres de la badia de Roses. FOTO: ROBERT CARMONA

MUSEU DE L’ESCALA
ARXIU HISTÒRIC DE L’ESCALA
ESPAI VÍ CTOR CATALÀ

22:00h A LA PLATJA
CERCABARS Cercavila de cançons pels bars i tavernes de la
Platja amb el COR INDIKA de l’Escala.
Recorregut: Ultramar, Kairos Bistrot l'Escala, La Riba, Grillats
Empordà Burguer, Restaurant-Bar 1869, Geladeria Zucchero, Cal
Galàn, El Grop, Anxoves Solés, La Punxa, Cafè del Mar, La Caravel·la, Pastisseria Juhé, Taverna de la Sal, Geladeria La Jijonenca, Set de Tapes, Casablanca i Medusa

D’11 a 13h CASA DE PESCADORS
Visites guiades a la Casa de Pescadors Can Cinto Xuà
(c/ la Torre, 35) (reserves a la parada del Museu a la platja)

D’11 a 13h A LA PLATJA
Tallers tradicionals: barquetes de suro, nusos mariners, estrops,
salaó d’anxoves, danses de Catalunya i dels gitanos del
Rajasthan. (reserves a la parada del Museu a la platja)
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PROGRAMA
DISSABTE 21 matí

De 10 a 13h PORTES OBERTES ALS MUSEUS
Museu de l’Anxova i de la Sal (Av. Francesc Macià, 1)
Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala (c/ Alfolí, 6)

La Festa de la Sal solidària
El grup Jogi Ka Marg (les arrels del camí) és una formació musical i de dansa nascuda a partir del Centre Cultural dels Gitanos
del Rajasthan, a la ciutat d’Udaipur (India). La ballarina, Sayari
Sapera, porta el cognom històric dels gitanos Kalbelia, els encantadors de serps del desert del Thaar (Sapera deriva de sap
que vol dir serp en hindi). El seu pare encara practica la medicina
tradicional a partir del verí de la cobra. Acompanyada pels músics Shera Nath i Nijam Khan interpretarà les danses típiques dels
gitanos del Rajhastan, país d’origen de les tribus romanís que es
varen escampar per Europa i el món a partir del segle X. Amb un
acolorit vestuari ballarà la dansa Tera Tali (antiga dansa devocional dels temples), Kalbelia (dansa que imita el moviment de
la cobra, acompanyada per la hipnòtica música del poongi, instrument de vent), Bhawai (dansa d’equilibri amb l’aigua) i Chari
(dansa d’equilibri amb foc). L’any 2010 la dansa Kalbelia va ser
declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

XXII FESTA DE LA SAL

El nansaire. FOTO: ERICK CASIER

* La Festa de la Sal se suma a la campanya contra els plàstics d’un
sol ús i només es servirà material biodegradable i compostable

Danses Ancestrals de l’Escala

DISSABTE 21 tarda

El Ball de Nyacres
Originari de la badia de
Roses, es ballava al voltant
de la barca per celebrar
la bona pesca i s’utilitzen
petxines anomenades
nyacres a manera de
castanyoles.

17h A LA PLATJA
Homenatge a Càndida Marín, esganyadora d’anxoves, Juanjo
Barragán, pescador, Joseph Saramondi, mariner de vela llatina i
Roser Estragués, puntaire
Mostra d’oficis mariners i arribada dels vaixells de la sal (pailebot Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona i Rafael, de
Palamós), amb acompanyament de TRES DE RONDA
18h Accés lliure al recinte de la platja per veure de prop els oficis

El Ball del Drac
Ball de pescadors.
El folklorista Joan Amades
diu que és originari de
l’Escala. El ballaven de nit
descalços a la platja per a
propiciar una bona pesca.
Els dansaires prenen la forma
d’un gran drac que treu foc
per la boca. El capdanser ha
de cremar la cua de l’últim
ballador. El moment més
màgic és l’apagada del
foc amb l’immersió dels
dansaires com a ofrena
a la mar.
Ball de la Farandola
La Farandola és un ball
d’origen medieval de la
Provença (França) que es
balla a l’Escala per Carnaval
des de fa segles. El ballen un
nombre iŀlimitat de dansaires
agafats de la mà recreant el
moviment d’una serp.

Ball del Drac de l’Escala. FOTO: ROBERT CARMONA

Les tavernes de la festa serviran tastets mariners a preus
populars: anxoves, sardines escabetxades i a la brasa, sépia
amb pèsols, sépia amb mandonguilles, suquet de peix i fideuà

19h A LA PUNTA
Ofrena de la sal del Rajhastan
Intercanvi de danses: ESBART LA FARANDOLA (l’Escala), amb
acompanyament musical de TRES DE RONDA i JOGI KA MARG
(grup de dansa i música del Rajasthan, India)
20:30h Danses ancestrals de l’Escala: Ball de Nyacres, la Farandola i l’espectacular ball del Drac (20:50h)
21h Arribada de les barques amb les veles iŀluminades
22:30 A LA RIBA NOVA
Ball per a tothom amb ELS MONTGRONS

DIUMENGE 22
11h Visita guiada a l’Alfolí de la SalMuseu de l’Escala i al barri vell. (5€)

DISSABTE I DIUMENGE
Iŀlustracions extretes de Joan Amades,
Costumari Català . 1952

Excursions a la vela amb el Rafael (20€)
al matí, a les 10h i a les 12h.
(Reserves 609 307 623)

