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El Dansàneu 2017 gira al
voltant de la dansa, música,
patrimoni i gastronomia
El Festival celebra la 26a edició de l’1 al 9 de juliol,
amb figures com Kepa Junkera o Artur Blasco
Lleida
AGÈNCIES/R.P.
Dansa, música i patrimoni i grastronomia. Aquests són els eixos
de la 26a edició del Dansàneu.
Festival de Cultures del Pirineu
que es va presentar a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i que de l’1 al
9 de juliol vinents portarà dansa
i música de qualitat arreu de les
Valls d’Àneu. Els municipis aneuencs d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu,
Espot i La Guingueta d’Àneu seran
els escenaris d’una renovada proposta artística que busca posar
en valor l’excel·lent patrimoni de
les Valls -entès com a artístic i arquitectònic però també natural.
Per a fer-ho, el Dansàneu incorpora a manera de subseus l’església de Sant Pere a Sorpe, la de
Sant Just i Sant Pastor a Son, la de
Sant Joan a Isil o la pròpia església
de Sant Vicenç a Esterri d’Àneu, a
banda de la magnífica Santa Maria d’Àneu, ubicada al municipi
de La Guingueta, on l’any passat
ja es van celebrar els espectacles
centrals del Festival i on enguany
es proposen dos dobles programes, el divendres 7 i el dissabte 8
de juliol, respectivament.
La programació s’ha previst
enguany com a continuació de
la celebració de les falles pirinenques, tot i que coincidirà de manera volguda amb les baixades de
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València d’Àneu i d’Alós que tenen
lloc el primer cap de setmana de
juliol i on el Festival col·labora per
tal d’ampliar l’oferta cultural del
cap de setmana.
PROPOSTES D’ALT NIVELL
Noms propis com els de Kepa
Junkera i les seves Sorginak, Car-

les Belda i Sanjosex amb Càntut,
l’Esbart Marboleny de Les Preses,
els guanyadors del Premi Delfí Colomé de dansa EgurRa & Kolpez
Txalaparta (que mesclen txalaparta, ball de bastons i circ), la dansa
i música occitana de Verd e Blu, l,
la saviesa d’Artur Blasco i l’explosió de Rufaca Folk Jazz Orchestra

són només algunes de les propostes d’un Festival que suma adeptes fins al punt de convertir-se en
una cita imprescindible de l’estiu
al Pallars Sobirà i que, segons la
directora, Rut Martínez, “aposta per la qualitat i per evitar que
l’excés de gent resti accessibilitat
a les activitats programades”.

Concurs de
microrelats i
taller literari
dins ‘El Segre
de Negre’
L’Escola d’Escriptura de Lleida
col·labora en la 2a edició del
festival literari El Segre de Negre que organitza Pagès Editors
i se celebra el 2 i 3 de juny amb
dues activitats: un concurs de
microrelats de gènere negre a
través de Twitter i el taller d’escriptura gratuït Escriure en Negre. El concurs de microrelats
via Twitter, el primer que s’organitza des de Lleida, premiarà
el millor microrelat que s’envïi
a través d’una piulada de Twitter durant la celebració del festival: des de les 10 del matí del
divendres 2 de juny fins a les
2 del migdia del dissabte 3 de
juny. Els participants han d’enviar el relat dins d’una piulada
que contingui el hagstag #micronegre. El jurat estarà format
per professorat de Lleida i es
valorarà l’enginy i l’originalitat. El guanyador o guanyadora s’anunciarà durant l’acte de
cloenda del festival. El desenvolupament del concurs es podrà seguir a través dels comptes de Twitter @Eescriptura, @
segredenegre i @PagesEditors.
A més, s’organitza un taller gratuït sobre el gènere negre i policial a càrrec del periodista i escriptor David Marín. El taller se
celebrarà dissabte dia 3 a les 10
del matí a l’Aula Magna de l’IEI i
tindrà 1 hora i 20 minuts de durada. Les places són limitades a
quinze i cal reservar plaça amb
un correu electrònic a elsegredenegre@pageseditors.cat.
S’adjudicaran per ordre d’inscripció fins esgotar l’aforament
del taller.

