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Presentacions al territori

Per primera vegada, el Consell Cultural de
les Valls d'Àneu ha organitzat un seguit
d'activitats prèvies al territori,
concretament del 17 al 21 de juny vinents,
amb l'objectiu de presentar a la població la
programació del Dansàneu.

Les activitats previstes per als propers
dies són les següents:
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Del 24 al 31 de juliol de 2022 a les Valls d'Àneu, el Dansàneu
prioritza les residències artístiques i suma nous espais
patrimonials com Aurós i Cerbi (la Guingueta d'Àneu)

Que el Dansàneu se celebri al Pallars,
és el millor que pot passar

Iratxe Ansa i Igor Bacovich amb Francesco Tristano, Marc Parrot amb Aina Alegre,
Núria Guiu o Marina Rossell són alguns dels prop de trenta noms propis de l'edició
número 31 del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu.

Després de dos anys centrats en els projectes locals, tornen les invitacions a
artistes internacionals com el veterà improvisador anglès Julyen Hamilton, sense
oblidar el bloc de memòria democràtica que sumarà les actuacions de Quico Pi de
la Serra i Carme Sansa.

Escolta aquí les declaracions de Ferran Rella (Consell Cultural de les Valls d'Àneu) i Rut
Martínez Ribot (directora del Dansàneu)

Fotograda: Joan Blanco i Edició de vídeo: Produccions Mínimes

Valls d'Àneu/Barcelona, 13 de juny de 2022.- Més residències i més espectacles, ja sigui
d'encàrrec o bé en col·laboració amb tercers. La 31a edició del Festival de Cultures del Pirineu, el
Dansàneu, camina amb fermesa després de dos anys obligat a adaptar programa i format a
causa de la pandèmia. En aquest sentit, els responsables de la trobada pirinenca, el Consell
Cultural de les Valls d'Àneu (a punt de celebrar, l'any 2023, el seu 40 aniversari), han presentat
aquest matí en roda de premsa, a Lleida, la programació completa de l'edició d'enguany que
integra prop d'una trentena de propostes artístiques de tipologia molt diversa i que troben en la
mescla entre dansa, música i patrimoni el seu _l conductor principal. 

Que aquí hi hagi el Dansàneu, és el millor que pot passar

Amb una imatge fotogràdca de les Valls d'Àneu (original del fotògraf local Joan Blanco) com a
reclam i una proclama que actua a manera d'autèntica declaració d'intencions (“Que aquí hi hagi
Dansàneu, és el millor que pot passar”), el president del Consell Cultural, Ferran Rella, ha recordat
la necessitat de fer pedagogia en la línia que la cultura no només és un dret universal i essencial
sinó que és “una oportunitat, si no la millor i la més clara, de projecció d'un territori, en clau
externa però també interna, i que actua a partir del coneixement i el desig d'alteritat dels qui la
practiquen”. Diu Rella: “La nostra és una proposta basada en l'excel·lència, que integra d'on venim
per repensar on anem... I que defuig la massidcació a favor d'una experiència artística de
qualitat, correctament dimensionada i de caràcter vivencial”.

Sembla prou evident que el Dansàneu, sigui o no esperonat per l'obtenció l'any passat del Premi
Nacional de Cultura que atorga el CoNCA, fa un nou salt endavant incrementant no només el
nombre d'espectacles programats (del 24 al 31 de juliol, que és quan es desenvoluparà el
Dansàneu, hi haurà activitat cada dia en les franges matinal, vespertina i de nit) sinó també la
seua ambició artística. En aquest sentit, la directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha volgut
destacar “la nostra voluntat de convertir les Valls d'Àneu en un autèntic laboratori de creació i,
per a fer-ho, necessitem articular dos plans d'actuació que són complementaris: allò que
l'espectador, sigui o no del territori, pot gaudir en format d'espectacle i allò que passa en el
mentrestant... Em refereixo al treball que fan els artistes durant el Dansàneu en format de
residència, taller, recerca i experimentació. Són dos plans que es complementen i que, creiem,
donen un valor afegit al que _ns ara era només una trobada centrada en l'exhibició".

Residències artístiques i col<laboracions al territori

El Dansàneu té un programa de residències artístiques amb un pla de treball continuat durant la
setmana llarga del Festival.

Els residents del Dansàneu 2022 són: 

Núria Guiu, famant Premi Nacional de Cultura 2022, que acostarà el seu Cyberexorcisme
a un espai obert i compartit com és la plaça pública d'Isil (30/07, 19.30h) com una
continuació de dos treballs previs, Likes i Spiritual Boyfriends, i en ella Guiu suma la
col·laboració amb 5 Tik Tokers amb l'objectiu de desplaçar i/o exorcitzar els mecanismes
i les eines coreogràdques des d'internet a l'escenari que, en aquest cas, és el carrer.

Els integrants del projecte RE-, la proposta liderada pel músic Adrià Grandia amb la dansa
d'Anna Romaní i amb Carlos Martorell a l'electrònica, que forma part de l'Obrador d'Arrel
de la Fira Mediterrània i que presenten una provocació escènica que dubta i refà la
tradició (28/07 a les 22.30h a Borén).

La companyia de la ballarina Laia Santanch, que comença el procés d'investigació i
creació de la tercera part de la seua trilogia sobre l'arrel, Jarana. Àer i Tradere van ser-ne
les propostes precedents, totes dues amb suport del Dansàneu.

A més de l'exhibició dels espectacles, els artistes residents faran tallers, conversaran amb el
públic i compartiran processos de treball.

Així, Núria Guiu, farà un taller matinal obert tant als becats del Pla d'impuls de la dansa tradicional
com a la gent del territori que s'hi vulgui sumar. Encara en relació als becats del Pla, també
podran participar del procés creatiu de l’espectacle del ballarí Jon Maya que mesclarà aspectes
de la dansa tradicional basca amb la més estricta contemporaneïtat, i rebran una sessió sobre
improvisació que impartirà l’anglès Julyen Hamilton.

Els integrants del projecte RE-, es preguntaran què és la música tradicional i si, pel fet de fer
música amb un instrument tradicional, tot allò que se'n derivi pot ser classidcat com a música
tradicional. Proposen dubtar de la tradició per fer recerca i poder refer l’imaginari sonor que
l’envolta. Sintetitzadors que utilitzen samples de gralla, sensors de moviment que generen so,
dansa antiga recodidcada. Per respondre dubtes i curiositats sobre els processos de creació d'un
espectacle d'aquesta tipologia, en acabar l'espectacle, artistes i productors (entre ells, Jordi
Fosas, director de la Fira Mediterrània) podran conversar distesament amb el públic.

Laia Santanch, començarà a investigar, conversar amb persones del territori i assajar amb la
seua companyia l'espectacle Jarana el 30 de juliol i allargarà dns a principis d'agost, amb
l'objectiu que el projecte pugui presentar-se acabat en el futur, també en el marc del Dansàneu.

Igualment remarcable resulta aquest 2022 la primera col·laboració establerta entre festivals de
les Valls d'Àneu atès que, l'abril passat, Dansàneu i Esbaiola't, eixoplugats per Fira Tàrrega, van
promoure la residència artística de la companyia de ponent Sound de Secà que va treballar
durant uns dies a les Valls i que actuarà a l'Esbaiola't d'enguany i farà un taller durant el
Dansàneu adreçat als becats del Pla d'impuls; serà el diumenge 31 de juliol.

Trobades (im)possibles

En la línia de fomentar accions singularitzades per al Festival, enguany la directora del Dansàneu
n'ha volgut destacar tres “de molt diverses en l'estil però que, per perdl dels artistes que les
protagonitzen, estem segures que sorprendran”. Parlem de la proposta del pianista
luxemburguès Francesco Tristano amb els ballarins Iratxe Ansa i Igor Bacovich, els quals
cercaran la inspiració en els seradns de Santa Maria d'Àneu per omplir una tela en blanc des d'on
partir de zero i desenvolupar un diàleg franc entre els tres artistes. Iratxe Ansa (Premio Nacional
de Danza l’any 2020 en la modalitat d’interpretació) i Igor Bacovich són els creadors de la
companyia Metamorphosis Dance, amb la qual desenvolupen els seus propis projectes després
d’haver passat per algunes de les companyies més prestigioses d’Europa. En aquesta ocasió,
sumen el seu talent al de l’excel·lent i versàtil músic Francesco Tristano, un músic sense
fronteres ni prejudicis. Serà el dimecres 27 de juliol a dos quarts de vuit del vespre.

En la línia encetada el 2020, en plena pandèmia, de sumar la dansa a espectacles principalment
musicals, s'inscriu la mescla de cançons amb empremta pròpia del músic i productor Marc
Parrot, que actuarà al Firal d'Esterri el dissabte 30 de juliol presentant l'onzè disc de la seua
carrera, Els fets i l'atzar, i que sumarà la dansa de la ballarina Aina Alegre en una nova provatura
del cicle Trobades (im)possibles.

Encara en relació a la cerca d'espais nous que posin en valor la riquesa del patrimoni natural de
les Valls d'Àneu, el Dansàneu s'alia amb l'empresa del territori Roc Roi per celebrar una doble
sessió al Llac de la Torrassa de la Guingueta d'Àneu el divendres 29 de juliol, amb l'actuació del
ballarí Pol Jiménez (Lo Faunal, Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània) i, ja dins l'aigua i dalt d'una
plataforma, la cantant Gemma Humet, que presentarà el seu darrer àlbum Rere tot aquest fum.

Memòria democràtica

El president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, ha explicat que el Dansàneu
busca establir una relació directa amb el territori, un diàleg real i integral, des de la
transversalitat. “A través del Dansàneu és requereix una aprehensió global, accions
omnicomprensives perquè entenem que la cultura possibilita l’articulació dels fragments”. En
aquest sentit, enguany es continuarà aprofundint en aspectes com el treball d'investigació i
divulgació de la memòria democràtica d'Àneu.

Les accions en aquest àmbit es concretaran amb la publicació i presentació corresponent d'un
llibre i la celebració d'un acte en record a les set persones deportades de les Valls d'Àneu (sis
homes i una dona) als camps nazis que l'historiador Josep Calvet ha estudiat per encàrrec del
propi Consell Cultural. Tot plegat tindrà lloc a Espot, davant el pont patrimonial del municipi, el
dilluns 25 de juliol, i comptarà amb la recitació de l'actriu Carme Sansa i de l'actor pallarès
Eduard Muntada, així com de l'actuació musical de Quico Pi de la Serra.

“És la nostra vocació però també la nostra obligació vers les persones d'Àneu posar el focus en
aquestes qüestions, en tant que entitat cultural que treballa pel territori amb l'objectiu de
preservar una memòria històrica explicada sovint des d'un prisma interessat”, recorda Rella.

Dansàneu 2022: tota la programació

Més enllà d'aquest treball de suport a la creació, el Dansàneu no oblida “allò que ens demana el
públic, el de les Valls d'Àneu i el que ens visita: artistes inspiradors, creacions fetes ad hoc i obrir
espais que difícilment són visitables si no és gràcies a pretextos com la celebració del
Dansàneu”, assegura la directora del certamen. De noms n'hi haurà, i molts. Després que el
desembre passat es van donar a conèixer tres primeres propostes com són l'espectacle
inaugural del diumenge 24 de juliol a les 20.30h al Prat de Rinau, un espai natural magnídc
situat a Esterri d'Àneu, a càrrec de l'OMAC, l'Orquestra de músiques d'arrel de Catalunya, amb
l'espectacle Trencadís; també es va avançar el concert de les Tarta Relena, el grup de folk i
electrònica que integren Marta Torrella i Helena Ros i que està tenint un èxit destacadíssim a
recer de la gira de presentació del seu darrer disc, Fiat Lux -actuaran a Sant Maria d'Àneu, a
Escalarre (La Guingueta d'Àneu) el dimarts 26 de juliol a les 22.30h- i per últim els responsables
del Dansàneu van avançar l'encàrrec al ballarí i coreògraf basc Jon Maya, un dels noms propis de
la dansa tradicional en l'actualitat i que ha convertit la seua multipremiada companyia, Kukai
Dantza, en una referència a nivell europeu. Per a la seua participació al Dansàneu, Jon Maya
dialogarà amb la tradició i la contemporaneïtat a través d'un solo ballat i ocasionalment en
conversa amb un músic en directe que treballarà des d'uns dies abans a les Valls d'Àneu.
L'actuació tindrà lloc el diumenge 31 de juliol a les 19.30h, de nou al centre espiritual de les Valls
d'Àneu, a Santa Maria d'Àneu.

A aquests noms, el Festival hi ha n'hi ha sumat de nous com ara:

· com la cantant Marina Rossell, que presentarà el seu darrer disc, 300 crits, al Firal d'Esterri
d'Àneu el dilluns 25 de juliol a les 22.30h;

· el mini cicle de duets amb el pianista de jazz Xavi Torres i la ballarina de famenc Karen Lugo -
el dijous 28 de juliol a les 19.30, a l'església dels sants Just i Pastor, a Son- i la percussionista
Núria Andorrà i el ballarí anglès Julyen Hamilton, una referència en l'àmbit de la improvisació,
que actuaran a la plaça Major d'Isavarre (Alt Àneu) el divendres 28 de juliol a les 19.30.

· També faran tàndem però en aquest cas literari el poeta Lluís Calvo, convidat enguany a recer
de la publicació del seu llibre Cor pirinenc. El poema de Fontalba i Gotanegra (Ed. Lleonard
Muntaner) i l'escriptora basca Itxaro Borda, que recitaran conjuntament en un espai magnídc
com és Aurós (Alt Àneu), un cop dnalitzada una excursió naturalista amb guiatge d'Obaga Natura
que tindrà lloc el divendres 29 de juliol a partir de les 10h (hi haurà dos punts de sortida
diferenciats, segons grau de didcultat).

· Altres noms destacats del cartell d'enguany són el de Joana Serrat que presentarà amb banda
les cançons del seu multipremiat disc Hardcore from the Heart al Firal d'Esterri d'Àneu el
dimecres 27 de juliol a les 22.30h;

· o els de Maria Arnal, Eduard Escoffet i José Luis de Vicente que presentaran Mil Sibil·les el
dimarts 26 de juliol a les 19.30h a Santa Maria d'Àneu (Escalarre - la Guingueta d’Àneu); una
conferència performada, entre la poesia i el cant, que aprofundeix en els orígens i les
transformacions d'aquest mite al llarg dels últims 2.500 anys.

· Amb un format similar, arriba la proposta Explica Dansa de Toni Jodar i Beatriu Daniel, en la
qual el ballarí posa la tradició al seu cos i rexexiona sobre les fusions actuals. L'actuació es
presentarà en un marc magnídc: l'església de Sant Joan, a Isil (Alt Àneu), el dimecres 27 de juliol
a les 12h del migdia i en el context de l'exposició de pintures sobre el romànic aneuenc que
durant tota la setmana es podrà veure en aquest mateix espai i que signa el pintor japonès
Tatsuji Ohara. El mateix autor farà visites guiades i comentades durant els matins de dilluns a
divendres (d'11h a 13h), coincidint amb la celebració del Dansàneu. En col·laboració amb la
Fundació Fluidra, el diumenge 24 de juliol a les 12h del migdia, s’inaugurarà l’exposició amb
l’actuació de la pianista i matemàtica Laura Farré Rozada, que presentarà el seu àlbum Nimbus,
que versa sobre la temàtica de l’aigua.

Tornen igualment cites habituals i molt seguides pel públic com són el Tastàneu (coordinat per
Carme Mestre, amb més productors i en un format no estàtic) el divendres 29 de juliol a les 21h a
Isavarre; l'actuació al Castell de València d'Àneu (en aquest cas, amb el grup de ball folk La
Gravetat de Coulomb i el conjunt de la Catalunya Nord Jutglars) el dissabte 30 de juliol a les 12h
del migdia i l'espectacle familiar de diumenge 31 de juliol al migdia en aquest cas a Cerbi (la
Guingueta d'Àneu), a càrrec de la rondallaire Patrícia McGill i l'acordionista Blai Navarro.

Pel que fa a la cloenda, tindrà toc literari i es farà a Sorpe (Alt Àneu). Es tracta d'una mescla de
l'univers de la Víctor Català revisitat per l'actriu Elvira Prado-Fabregat i el músic Carles Viarnés
en l'espectacle Més lloc per a la fosca. S'hi sumen Míriam Encinas-Laytte, Laia Fortià i els
cantaires de l'arxiu Càntut (Premi Nacional de Cultura 2022): es podrà veure el diumenge 31 de
juliol, a les 22.30, a manera de fermall del 31è Dansàneu.

DIVENDRES 17 DE JUNY:

19.30 h, sala d’actes de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu

Sessió de cloenda de l’Aula Universitària 2021-2022 que organitza el Consell Cultural a càrrec
d’Íngrid Guardiola, directora del Bòlit – Centre d’Art Contemporani de Girona.

DISSABTE 18 DE JUNY:

19.30 h, vestíbul de Ajuntament d’Esterri d’Àneu

Inauguració del diorama Els passadors pirinencs.

22.30 h, jardí de l’Hotel Vall d’Àneu d’Esterri d’Àneu

Presentació del documental Palmira Jaquetti: un cant a la vida de la realitzadora Susanna
Barranco.

DIUMENGE 19 DE JUNY:

20 h, església de Sant Pere a Sorpe

Peça teatral La sobtada desaparició de l’Albert Baldomà Esmet. La proposta mescla la ràdio-
fórmula, la música en directe i la videoprojecció i es presenta en un format a mig camí entre la
conferència, l’storytelling i la performance.

DIMARTS 21 DE JUNY:

19.30 h, plaça de l’Església d’Esterri d’Àneu

Dia Internacional de la Música: concert de la cantautora aranesa Alidé Sans -dins el cicle
organitzat per la Federació d’Ateneus de Catalunya (el Consell Cultural n’és membre).

Entrades a la venda

Les entrades per als espectacles de pagament s'han posat a la venda aquest mateix dilluns, amb
preus que van dels 18 als 20 euros i descomptes de més del 30% per a la compra anticipada (i
del 50% per als socis i sòcies del Consell Cultural de les Valls d'Àneu). Els responsables del
Dansàneu recorden que més d'un 80% de les entrades d'aquestes darreres dues edicions s'han
comprat de manera anticipada, i recorden en aquest sentit que els aforaments del festival
continuaran essent mitjans i petits per defugir la massidcació i garantir una experiència cultural
pròxima i de qualitat. 

QUE AQUÍ HI HAGI EL DANSÀNEU, ÉS EL MILLOR QUE POT PASSAR

El Dansàneu és hereu de l’escola d’estiu de formació en dansa tradicional fundada l’any 1992 i
liderada durant més de dues dècades pel ballarí i coreògraf Joan Serra. Es va refundar l’any 2015
en l’actual FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU, un projecte obert al públic de totes les edats
que posa en valor la riquesa patrimonial i natural de les Valls d’Àneu i la marida amb una
proposta cultural diversa que es vertebra a partir de la dansa i de la música d’alta qualitat i
mescla les propostes més contemporànies i l’incentiu a la nova creació amb la cultura d’arrel.

L’actual Dansàneu s’endevina un projecte TRANSPIRINENC que, amb la dansa com a epicentre,
incorpora els atractius de disciplines artístiques, culturals, socials i econòmiques ja presents al
territori i que redimensionen el concepte de festival estiuenc.

El Dansàneu és un projecte organitzat pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu amb el suport del
Departament de Cultura, els Ajuntament d’Esterri d’Àneu, l’Alt Àneu i Espot; la Mancomunitat de
Municipis de les Valls d’Àneu i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Compta amb el patrocini del Ministerio de Cultura (Direcció General d’Indústries Culturals i
Cooperació), la Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs, Patronat de Turisme – Ara
Lleida) i de l’IDAPA, Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, entre
d’altres agents del territori.

www.dansaneu.cat
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