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Mot del President
Quan en 2002 es va iniciar la festa d'Identi'CAT, els responsables somiaven que si
la primera edició es feia a Bao, les següents es fessin a diferents poble de la
comarca aixins s'escamparia pel país aquesta voluntat de mantenir vives la
llengua i la cultura catalanes. Després de 14 anys d'existència és encara a Bao on
és de més en més ben arrelada, que té lloc la quinzena edició d'aquesta festa
reivindicativa.
Nonobstant alguns pobles del Riberal han permès que es descentrilitzi aquesta
Trobada. El Soler, Sant Feliu, Pesillà han aprofitat de la competència airenovenca
per tenir ellos també un petit troç d'aquest festival d'identi'CAT.
Enguany, una vegada més alguns actes es faran a Pesillà que ens ha sempre
rebut molt bé i que pren la seua part en la defensa de la llengua i de la cultura
nostres.
Això a l'hora on el Departament i l'ajuntament de Perpinyà no volen posar en
pràctica les cartes per la defensa del català que van publicar, a l'hora on l'Estat
francès queda un dels sols països europeus que no ha ratificat la Carta europea
de les llengües regionals i minoritaris, a l'hora on la Regió és a punt de nos fer
desaparèixer del mapa, és bo que alguns pobles com Bao i Pesillà aixequin la
bandera. Quan un ministre diu que «aquí és el Llenguadoc naturalment!» cal que
els elegits plantin cara davant d'aquesta agressió. Aire Nou de Bao fa la seva
feina i espera aquesta reguitnada.
Cada any, des del principi, Aire Nou s'ha esforçat de presentar programes de
qualitat, convidant artistes de tot arreu dels Països Catalans, Mallorca, País
Valencià, Principat i ben entès de Catalunya Nord. També Occitans. Tot tipus de
músiques, tot tipus d'animacions, sardanes, castells, correfoc, bastoners, Gegants,
pastorets, falcons, exposicions, jocs tradicionals, teatre, literatura, debats, balls
tradicionals etc,etc… Pels joves i pels menys joves. Una equació difícil que Aire
Nou ha resolt pel plaer de tothom.
Enguany Aire Nou continua fent plaça als joves, el nostra esdevenidor, amb teatre
i un espectacle manat per en Raph Dumas. Les Banyetes rebran joves dAlforja i
de La Jonquera per un Correfoc infantil. Tindreu també Cant Coral, Ball tradicional,
Concerts, Correfoc, Castells, un Passavila, una Trobada del bestiari català. Moltes
coses que no se cal deixar escapar.
El públic ha estat sempre present, però sempre «se n'han vist que no hi eren!».
Cal reconeixer que és l'única festa catalana d'aquesta dimensió. I quan se fa el
repàs de tot lo que Aire Nou proposa, deixa un gust amarg que de veure que
alguns s'ho han deixat escapar. L'activitat principal d'Aire Nou sent els Castells, és
una crida a la gent de venir fer pinya per Identi'CAT, la gran festa per la defensa de
la llengua i la cultura catalanes.
Una vegada més, regràciem tots aquests que ens han ajudat a organitzar aquesta
quinzena trobada d'Identi'CAT . El Consell Departemental, el Consell Regional, els
diversos donadors i l'Ajuntament de Bao.
Vos esperem nombrosos per aquesta edició d'Identi'CAT 2016

Bernat Casals

P R O G R A M A
Identi’CAT 2016
Dimecres 1 de juny a les 20:30h
Capella Sant Sadurní de Pesillà
Nit de cant coral a Pesillà amb Solstici i Veus Aspres
Dijous 2 de juny a les 20:30h
Centre Cultural de Pesillà
Teatre «La frescor de les nits»
Divendres 3 de juny a la VILBAU:
19h Exposició al torn del Canigó,
20h concert "Canalla go to Canigó" amb el Raph Dumas i la mainada
d’Arrels.
22h Ball tradicional amb els alumnes del conservatori Xicolatada i
Cremat
Dissabte 4 de juny :
15h trobada de colles de diables infantil i Trobada de Bestiari del nord
de Catalunya. Plantada del Bestiari al Fogar
15:30h cercavila
16h enceses i balls a la Plaça del Fort
17h Ballada de sardanes a la Plaça del Fort
21h Concert amb Joco Duo
22:30h Correfoc amb Diables d’Alforja, de l’Albera, del Riberal.
23:30hConcert amb els Berros de la Cort
Diumenge 5 de juny
9h esmorzar popular plaça de l’Església
10h cercavila amb Ball de Banyetes, Bastoners de Sants, Gegants de
Taltahull, Gegants de la Bisbal, Gegants d’Argelers, Gegantons de Toluges,
colles castelleres, grallers i percussions.
11h actuació castellera amb Els Carallots de Sant Vicenç dels Horts,
Pallagos del Conflent, Castellers del Riberal.

Participen per primera vegada a Identi’CAT
«La frescor de les nits» una obra teatral
de Joan-Francesc Castex a càrrec dels
estudiants de
català de la

La Colla Bastonera de Sants creada el 2004
proposa danses del garraf però també de
pròpies com 'Sants es Creua', 'Calandreta' i
'Patró foradat'
La colla castellera «Els Carallots de Sant Vicenç dels
Horts» ha estat fundada el 2012. Una de les
nombroses colles creades aran de l’entrada dels
castells a la UNESCO.
Una colla que amb pocs anys han aconseguit un
nivell de colla de 7 destacable.

BERROS DE LA CORT
Els Ber ros de la Cort és una
for mació catalana ún ica en el
panorama de la música medieval
actual. L'original combinació de vents
de doble canya, instruments de corda,
percussions, cants i veus a l’uníson
proven la seva singularitat.
En els quinze anys de trajectòria del grup la companyia s'ha mostrat sempre
molt curosa en la recerca d'una sonoritat i una imatge pròpies. Tant els
espectacles de carrer com els concerts i els muntatges d'escenari destaquen
per la seva riquesa sonora i visual, plena de matisos i, a la vegada, d'una
contundència impactant.

JOCO

Georges Valls (cant i trombó) i Nicolas Klikovats
(guitarra i cors) vos proposen amb el seu duo
Joco un moment convivial i festiu. Impregnants
de música jamaicana els dos companys han
decidit transmetre música que han marcat els
nostres temps.
JOCO és un viatge musical a través el planeta del
reggae, amb un reportari que travessa l'ska el rocksteady dels anys 60, barrejat
amb el jazz el love song i el calypso. Però no obliden, els germans occitans
Massilia sound system, o els nostres cantants catalans, com Joan Pau Giné.

Correfocs i Ball de bestiari tornen amb força.

El 2015 la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya va ajudar a la
realització d’Identi’CAT.
El 2016 la mateixa FDDC repeteix ajudant a l’organització dels actes del
dissabte.
Aquest 2016 s’hi afegeix l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya promovent l’acte amb la participació de 4 colles de Bestiari.
El dissabte a la tarda gaudirem d’un ball de diables infantils i de la
Trobada de bestiari del nord de Catalunya.
A la nit el correfoc adult posarà foc pels carrers i plaça de l’Església.
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Un acte del CORRELLENGUA

Amb el suport de:

Aire Nou de Bao recupera
el noms de carrers de Bao

