
El Dansàneu amplia enguany la 
seva o erta ormativa incloent 
activitats específiques en els iti-
neraris de dansa, m sica i dansa
m sica durant la setmana central 
del estival a partir del  de ju-
liol vinent. La ormaci  tant en 
dansa com en m sica tindr  un 
cost nic de  per taller complet 
(matí i o matí i tarda), i les perso-
nes que s’inscriguin als cursos de 
ormaci  tindran l’entrada gratu -

ta als espectacles de pagament 
programats el mateix dia del ta-
ller, curs o la classe magistral.

“El Dansàneu ens permet arri-
bar a les arrels de la cultura popu-
lar. La dansa, la m sica, la gastro-
nomia i el paisatge tan proper, tan 
intensament viscut , assegura el 

m sic Adri  randia, coordinador 
de la ormaci  i també responsa-
ble de les sessions nocturnes que 
tindran lloc a partir de dimecres 
dia  i fins dissabte dia  (ambd s 
inclosos), al ub de l’Era. 

“Els cursos o ereixen l’oportu-
nitat de viure de ben a prop una 
experiència ormativa de mans 

de grans m sics i pedagogs en 
un temps i un espai redu ts. En-
guan  hi a egim l’experiència de 
treballar el repertori occit , tan 
musical com les danses, gr cies 
al grup Verd e Blu. Hi posarà la 
cirereta epa un era amb una 
masterclass que ens a especial 
il lusi ’, afirma.

Taller de 
formació en 
dansa i música 
del Dansàneu
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L’Esbaiola’t incrementa 
el pressupost i ofereix 
37 propostes artístiques

l festival  que dura  dies  co ptarà 
a b una vuitantena de funcions
Esterri d’Àneu
REDACCIÓ
L’Esbaiola’t  ha presentat la 
programaci  del desè aniversari, 
amb un augment d’un  del-
pressupost que es veu re ectit en 
la programaci . El estival presen-
ta una programaci  de moltíssi-
ma qualitat artística. 

En total disset compan ies 
pro essionals presentaran  pro-
postes artístiques. La conegudís-
sima pallassa epa lana presen-
tarà la seva darrera estrena Suite, 
la cia de titelles eus de orc amb 
el premiat espectacle A taula!, la 
Baldufa mostrarà la seva darrera 
producci  Mon pare és un Ogre, 
entre d’altres actuacions. am-
bé hi haur  la participaci  d’una 
compan ia no pro essional, amb 
actors molt joves, La etiestable 

 de l’Aula de eatre de Lleida, 
que vindr  a representar l’espec-
tacle Landscape.

A més de les propostes pro es-
sionals, hi haur   propostes del 
territori, que cada an  es donen a 
conèixer dins el estival, com per 
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exemple el grup local els ants 
rup Escènic i el seu espectacle 

teatral. ambé hi haur  tallers i 
activitats complement ries per 
gaudir del et artístic des d’una 
perspectiva di erent. otSona rea-
litzar  un taller d’estimulaci  mu-
sical per a bebès, un taller de llum 
negra amb el projecte Com un 
Llum, la ballarina lleidatana Mar-
ta Casals ar  un taller de dansa 

creativa per a tota la amília, amí-
lia, el estival organitzar  un taller 
de capgrossos perquè el p blic 
pugui participar a la cercavila de 
capgrossos. 

Un total de  propostes di-
erents durant  dies de estival, 

amb més de  uncions i activi-
tats, en  dies de estival, que co-
men ar  el dijous dia  de juliol i 
acabar  el dia .

CRITICA CINEMA

L a història. ud de Turquia  
. n el darrers anys de 

l peri to à  l estudiant 
de edicina  ichael  i el seu 
a ic  el periodista ianqui hris  
s ena oren d una atei a noia  la 
bella ar nia nna  entre el seu 

ón s enfonsa. 
Les formes. e tarda en tarda  la 
ind stria del cine a sent nostàl-
gia d aquelles superproduccions 
que el britànic avid Lean diri-
gia allà per la d -
cada dels s  
L a w r e n c e  d e 
Arabia  Doctor 
Zhivago  La hi-
ja de Ryan. er 
tant  no s ai  
es pot co pren-
dre  i situar  La 
pro esa  The 
pro ise  o -
desta superpro-
ducció entre uns 
nord a ericans 
i uns quants es-
panyols .  b 
equip t cnic his-
pà  un grapat 
d actrius i actors 
de casa  i rodada en diferents lo-
calit acions peninsulars  sobre el 
paper La pro esa  pro etia. l-
tra cosa seran els resultats. er 
co en ar  l irland s guionista 
i director Terry eorge elfast  

 res t  a veure a b l elegàn-
cia narrativa d un avid Lean. n 
segon lloc  pretendre a alga ar 
un triangle a orós a b un ge-
nocidi  gràcies a la fór ula sen-
ti ental del elodra a  supo-
sa un cert grau d ingenu tat.  de 
càlcul interessat.  d a bdues es-

trat gies. Tractar un genocidi  tan 
de lesa hu anitat  co  el del po-
ble ar eni a ans dels turcs  te-
ló de fons historicista del fil  vo-
re a els l its del lo  cost  oral. 

it ai  les perip cies afectives 
d aquest atrabiliari triangle a o-
rós que es arquen ichael i 

hris per conquerir l nna  venen 
a ser l estira i arronsa  riu te n tu  
del triangle ideol gic que prota-
gonit en uigde ont i unque-

ras per encateri-
nar l esquiva o-
lau. u  s  

s entar que s-
car saac ichael 
se pre posa ca-
ra de perdedor  
que hristian a-
le hris ai no 
sap en quina pe-
l li està treballant  
i que la harlot-
te Le on nna  
versió canadenca 
de la sevillana a  

ega  se ls berena 
a b unes quan-
tes caigudetes 
d ull. n dels al li-

cients e tres de La promesa  s el 
de descobrir els int rprets aut c-
tons que passaven per all . 
El fons. es l a or i no la guerra. 
e pre que puguis  esclar. 

La imatge. L ode de les dones i 
ho es  dels infants i vells  a trav s 
de les untanyes turques. 
La frase. onstrui os un futuro 
untos  i agina ichael.  d il lu-
sió ta b  es pot viure.  orir. 
La recomanaci . eservat per a 
cin fils s niors que enyoren his-
t ries en ine ascope. 

Marcel·lí Borrell  opinio laman ana.cat

Melodrama d’amor i genocidi

La promesa
irector: 

err  eorge. 
ntèrprets: scar 
saac, Charlotte 

Le on, Christian 
ale, Alícia 

orrachero, 
ames Crom ell, 
Abel ol . EUA, 

. ’. 
CA Alpicat.

Teatre, a l’Escola Pau Claris
L’escola Pau Claris va inaugurar dijous 8 de juny,  per desè  any 
consecutiu,  la seva Setmana de teatre, amb l’obra ‘El Petit Príncep’. 
Els nens i les nenes participen, durant tot el curs escolar, en un   
taller d’expressió oral i de teatre, amb l’objectiu de potenciar 
les capacitats comunicatives, el treball en equip i de vèncer les 
dificultats de posar-se davant d’un públic. /FOTO:  Esther Coma


