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El Dansàneu fa un
salt endavant
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Günes Öztürk, sociòloga
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LAMIRADA

El mes de maig és un
dels més moguts a la
capital del Segrià.
Festes populars plenes
de vida i colors

@GEMMAPPDD @GOALMUZARA

@MAIATESA @MARC_FARRAS

@REMEIMONTAGUT @XRLLEIDA
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Ens interessa la teva opinió.
Si vols fer suggeriments de reportatges, comentar els ja publicats o aprofundir en algun dels temes tractats, escriu-nos.

lectura@diarisegre.com - Lectura. C/Del Riu, núm6 25007 Lleida
Apunt per a la festa! Els veïns de Lleida ciutat ja han superat
el maig, el mes festiu per excel·lència que comença amb la Fira
de Titelles, segueix amb la festamajor, després arriben elsMoros
i Cristians per tenir com a colofó el multitudinari Aplec del
Caragol. Però la gresca no només es limita a la capital i avui
ens endinsem en una de les cites més importats pel que fa la
dansa tradicional i la cultura popular. Parlem, és clar, del Dan-
sàneu, un certamen que té com a escenari les Valls d’Àneu i
arriba a la 25 edició tot reinventant-se per donar-li un nou im-
puls i créixer encara més. I si parlem de festa, una entitat que

molt ha tingut a veure en l’animació d’una gran zona del Se-
grià és l’ARCA d’Almacelles. Enguany celebra els seus 50 anys
i fem un repàs a la seva evolució al llarg d’aquest mig segle.
Molt més seriosos ens hem de posar a l’entrevista. I és que la
sociòloga de la UdL Günes Öztürk ens parla del drama d’uns
refugiats molt més silenciat que les tragèdies que ens arriben
aquest dies, especialment de la zona de Síria i l’Iraq. Ens fa cinc
cèntims de les penúries que han hagut de passar i encara
pateixen els iazidites, un dels pobles kurds més antics i més
maltractats al llarg de la història.
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Entendre el passat per plantejar-se el futur. El festival Dansàneude dansa

tradicional de les Valls d’Àneu aprofita que celebra el 25è aniversari per

consolidar una nova proposta. La cultura popular gaudeix de bona salut i el

festival aposta per donar veu a novesmirades. Era reinventar-se o estancar-se.

TEXT: JAUME BARRULL FOTOS: JOAN BLANCO

FESTIVAL DANSÀNEU

Ladansatradicional
esreinventa

REPORTATGE
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una jo vaig començar a ballar jotes,
als anys vuitanta, la gent ensmirava
estranyats i fins i tot amb un cert

menyspreu i burla. Mantenir els balls tradi-
cionals no estava socialment ben vist i va ser
gràcies a un petit grup que vam picar molta
pedra que vam mantenir viva la tradició”.
Carme Balaguer és de Tortosa, però “ja el primer
any em van convidar a fer uns tallers de jota al
Dansàneu”. Enguany, vint-i-cinc edicions més
tard, la Carme participarà a l’espectacleAvore,
en el qual esmesclen el jazz dels Astrio i la dansa
contemporània de Sònia Gómez amb les jotes
del grup i escola de cultura popular Lo Planter
de Tortosa, del qual forma part. La seua trajec-
tòria és un paradigma de l’evolució del festival:
des de la recuperació i reivindicació de les tra-
dicions ballades fins a la producció d’especta-
cles transgressors que “ens obliguen a sortir de
la nostra zona de confort per trobar-nos amb
una música i una manera de ballar molt més
orgànica”.

Amb la mort de Franco va començar a
gestar-se, arreu del país, grups de persones im-
plicades en la recuperació de la cultura po-
pular que durant els anys de la dictadura s’ha-
vien prohibit, menystingut o convertit enmers
espectacles folklòrics a disposició de la propa-
ganda del règim. És en aquest context d’efer-
vescència cultural que neix el Consell Cultural
de les Valls d’Àneu -vegeu el desglossament-
promotor del Dansàneu. “La tasca aleshores
era de recuperació i potser sí que va imposar-
se, potser per necessitat, una visió més tradi-
cional de la cultura popular, més estàtica”, ex-
plica Ferran Rella, del Consell Cultural, “però
també és una època durant la qual Joan Serra
-vegeu el desglossament- difon la seuamanera
d’entendre la dansa, una visió més viva i pro-
pera, menys encotillada”. Quan el 1991 es pro-
posa fer una setmana dedicada a la difusió de
la dansa tradicional a Esterri, “aconseguim la
vinculació de Joan Serra amb el projecte, fet
que ens permet organitzar tallers de formació
encarats a la difusió de la dansa tradicional a
gent vinguda d’arreu dels Països Catalans”.

Montse Biosca és una de les moltes mes-
tres que al llarg d’aquests vint-i-cinc anys han
passat pel Dansàneu, actualment és professora

“Q

Durant vint-i-tres anys la
formació en la dansa i
l’expressió corporal va ser la
raóprincipal per atreure
gentde totCatalunya

REPORTATGE
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COMPARTIR. Les

cercaviles que

s’organitzaven amb

els participants de

les formacions eren

una autèntica festa.

de música al Pla d’Urgell, “i enguany hem fet
un projecte amb els alumnes de quart vinculat
al Dansàneu i al ball tradicional. Amesura que
ens fem grans deixem de ballar i de cantar, ac-
tivitats que sónmolt importants per explorar
les nostres capacitats i prendre consciència
sobre el propi cos”.

Aquest va ser el paper principal del Dan-
sàneu sota la direcció de Joan Serra: posar en
valor la dansa i apropar-la a la nostra realitat
per tal que els professors tinguessin eines per

treballar a l’escola, per tal d’apropar-la a la gent
del carrer, per tal d’actualitzar-la. D’aquestama-
nera, amb la formació de mestres i persones
vinculades als esbarts d’arreu dels Països Cata-
lans, “es difonia unamanera d’entendre la dansa
que anavamoltmés enllà de lamera repetició
de passos i coreografies”, explica el Juanka Bus-
quets, de l’Esbart Sant Cugat. Enguany pre-
senten un espectacle Tants records, en el qual
“agafem els elements bàsics de la dansa tradi-
cional i els revisem i mesclem de manera que

sortim dels cànons clàssics i ens acostem a la
dansa contemporània”.

Durant tots aquests anys l’essència del Dan-
sàneu era la formació, “s’hi feien tallers de sis
hores diàries durant els quals ens aproximàvem
a la dansa contemporània o la barroca. Es feia
al juliol i molts professors ja ens reservàvem
aquesta setmana perquè l’ambient que s’hi
vivia era especial”, explica Ramon Berenguer,
vinculat a l’esbart Sant Julià de l’Arboç des de
petit i al mateix Dansàneu durant algunes edi-

REPORTATGE

El Consell Cultural de les Valls d’Àneu

Una de les entitats que enguany van rebre la Creu de Sant Jordi demans del
president de la Generalitat va ser el Consell Cultural de les Valls d’Àneu per
la seua tasca en la recuperació, conservació i difusió del patrimoni cultural
d’aquesta subcomarca pallaresa. El Consell es va crear el 1983 i després d’un
procés lògic de debat sobre els propis objectius i funcions va ser el precursor
de projectes i infraestructures que avui en dia formen part del mapa
cultural imprescindible del Pallars Sobirà. L’entitat va propiciar la creació de
l’Arxiu Històric de les Valls d’Àneu el 1985, l’Escola de Natura el 1987 i
l’Ecomuseu el 1988. A partir del 1994, i durant una quinzena d’edicions,
també va organitzar les Trobades d’Escriptors al Pirineu.
El Dansàneu és un projecte que neix el 1991, quan “al Tradicionàrius que es
va organitzar a la Pobla de Segur ens vam engrescar en la idea de convertir
Esterri en el referent de la dansa tradicional catalana i dels Pirineus durant una setmana a l’any”, explica Ferran Rella, actual president
del Consell. Des del primermoment, explica, “vam trobar una bona rebuda per part de les administracions en el nostre projecte”.

ELS IMPULSORSORIGINALS

PRIMERS TALLERS. El 1992 es va organitzar el primer Dansàneu (foto superior). Des d’aleshores, el festival sempre ha envaït el carrer.
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Les novesproduccions no tindrien raóde ser
sense el llegat de la tradicióballada catalana

ESBART SANT CUGAT. Un dels referents de la nova dansa

tradicional catalana, el qual fa una proposta potent i eclèctica.
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REPORTATGE

cions passades en l’àrea de formació. L’essència
renovadora que va impregnar el tarannà del
Dansàneu igualment havia de veure una certa
traducció en el format, i en la defensa d’una
cultura viva també es va plantejar un canvi de
model. Magí Serra és fill del qui va ser-ne el di-
rector i alma mater, Joan Serra, i enguany hi
anirà amb un espectacle creat amb la seua ger-
mana i Marsal Ramon: Esvorell. “Cada gene-
ració ha de lluitar per trencar els propis límits
i repensar el propi present creatiu. És així, a
través d’una aproximació a la dansa tradicional
des de la contemporània, que hem creat l’es-
pectacle. És una aproximació a conceptes com
la identitat, i tornar al món del nostre pare ha-
vent fet el propi camí és un repte molt bonic
per a nosaltres”.

“Avui en dia ballar jotes o qualsevol altra
dansa tradicional té un valor afegit i la societat
homira amb bons ulls, ara com ara no pateixo
per la seua supervivència perquè hi ha molts
joves que s’hi acosten i l’estimen”, reflexiona la
Carme Balaguer, de Tortosa. La dansa ens con-
necta amb el nostre passat, però també “ens
permet descobrir les relacions que cultural-
ment tenim amb els altres pobles veïns, una
realitat que s’accentua als Pirineus perquè com-
parteixen unmón, el de lamuntanya, que trans-
gredeix fronteres”, explica la Rut Martínez.

El Dansàneu és un punt de trobada per
acostar-nos a l’actualitat de les danses tra-
dicionals, però sempre amb una vocació de
modernitat, d’actualitat i de present que
“permet reinventar-se constantment i juga
sense complexos amb altres corrents artístics
i disciplines”, diuMartínez. “Unes expressions
que només tenen sentit quan es fan des de la
veritat, quan són autèntiques i beuen directa-
ment de les nostres tradicions”.

Retrospectiva

El Dansàneu va transgredir les fronteres
pirinenques i des del primermoment va
esdevenir un punt de trobada referent de la
cultura popular catalana. Durantmés de de vint
anys l’ànima del Dansàneu va ser el malaguanyat
Joan Serra (Rubí 1947, Sant Esteve de
Palautordera 2013). Vinculat al món de la dansa
des de ben petit, Serra vamarcar un punt
d’inflexió en lamanera d’aprendre, gaudir i
entendre la dansa tradicional. El seu discurs
renovador estava basat en un vast coneixement
de les arrels de la dansa popular i d’un interès pel
llenguatge corporal. Proximitat, valentia, frescor
omodernitat són alguns dels adjectius que
utilitza qualsevol persona que va viure de prop la
renovació que va proposar. “Durant els cursos
ens deia que havíem de ballar descalços per
poder sentir la terra”, recorda laMontse Biosca,
que va participar durant diverses edicions a les
jornades de formació. Vinculat a l’Esbart Sant
Cugat i fundador de la companyiaMascaró, Serra
va ser un pedagog i divulgador incansable: des
d’un Postgrau a la Universitat Autònoma de
Barcelona fins als tallers d’estiu al Dansàneu. Com
a creador, va canviar absolutament lamanera de viure la dansa i dignificar-la. “No es
tractava de ballar reproduint uns passos concrets amb precisió, sinó que defensava que
la gent s’hi havia de relacionar d’unamanera viva i actual”, explica RamonVerdaguer,
vinculat a l’Esbart Sant Julià de l’Arboç i que va participar com a alumne i formador al
Dansàneu durantmitja dotzena d’edicions. Amb energia, passió i carisma, Joan Serra va
saber donar l’impuls que necessitava la dansa tradicional per sobreviure.

JOANSERRA, L’ÀNIMAD’UNA
TRADICIÓTRANSGESSORA

ESVORELL. Magí

i Joana Serra,

juntament amb

Marsal Ramon,

són les ànimes

de l’Esvorell,

una revisió del

ball de l’‘Hereu

Riera’.

ESPECTACLES. Al llarg dels anys no hi

han faltat mostres i exhibicions

d’esbarts dansaires tradicionals.

DEMOSTRACIONS. Els tallers sovint

acabaven amb dansades populars pels

carrers i places d’Esterri d’Àneu.
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REPORTATGE

ElDansàneu aposta
per obrir-se a totes
les valls, buscar nous
espais per ballar i
exportar espectacles
propis arreudel país

El repte de Rut Martínez no és una empresa menor: agafar les regnes
del Dansàneu i donar-li aires nous sense perdre’n l’essència que l’ha
fet possible durant tots aquests anys. Vinculada al món de la cultura
tradicional i popular des de ben petita, Rut Martínez és llicenciada en
periodisme i treballa en la gestió cultural per a entitats com el Tallers
deMúsics, l’ESMuC o l’Auditori de Barcelona. Té una visió heterogènia
i atrevida de la cultura popular.

Pesamolt el llegat de Joan Serra a l’hora de passar al davant d’un

esdeveniment com el Dansàneu?
Fa respecte, però és un repte engrescador. Quan la persona que ha
passat al capdavant d’un projecte com aquest desapareix, és inevitable
tenir la sensació que ha quedat unamica orfe. Sobretot quan es tracta
d’algú amb el seu carisma i personalitat. Sense ell no funciona de lama-
teixamanera i també hem de ser valents i replantejar-nos el Dansàneu
per tal de no estancar-nos.
El mateix esperit amb el qual s’ha treballat la cultura i la dansa

popular durant tots aquests anys.
Hem fet una aliança amb altres festivals que també van en aquesta di-
recció, com l’Esdansa de les Preses (Garrotxa) i la Fira Mediterrània
deManresa, per tal de produir conjuntament espectacles de nova cre-
ació. Es tracta de gent i companyies que a partir d’elements tradicio-
nals arrisquen per donar-los la volta i fer propostes noves. Ajuntar una
banda de jazz i una ballarina contemporània amb expressions tradi-
cionals de les terres de l’Ebre és un risc. El resultat ésAvore, una copro-
ducció que ja va veure la llum aManresa.
Durant la llarga etapa del pujolisme es va optar per una visió

molt estancada de la cultura tradicional, una política excusada
en la necessitat de recuperar-la i conservar-la.

Es va fermolt bona feina, però la cultura ha de ser viva i saber-se adaptar
als nous temps. Això no vol dir degradar-la o ignorar-la, sinó respectar-
la i viure-la amb autenticitat. Jo vinc del món de la sardana, on aquest
debat ésmolt viu. Però si volem avançar i evolucionar, des de l’absolut
respecte a la salvaguarda de la tradició i a la gent que vol fer les coses
tal com s’han fet sempre, hem d’arriscar.
Això sense entrar a posar en dubte què vol dir ‘sempre’.
Aquest és un altre debat. Hi ha balls que estan més ben documen-
tats i sabem quan van començar, en altres és molt difícil saber-ho i ja
està en mans dels historiadors i els antropòlegs. Totes les festes tenen
el seu debat, ara amb les falles també hi ha gent que no acaba de veure
clar què pot passar si es popularitzen fora del Pallars i hi vamolta gent.
I quin és el debat obert al Dansàneu?
Més que debatre volem fomentar la participació i anar més enllà de
les dates concretes que dura el festival i exportar-lo fora de les fron-
teres de les Valls d’Àneu.

Entrevista a Rut Martínez
Directora artística del Dansàneu

“LACULTURAHADESERVIVA I SABERADAPTAR-SE”

ENTRE TOTS. A banda de la formació

sempre s’han fet espectacles participatius.

EXPERIMENT.

L’espectacle

Avore que

tancarà el

festival mescla

jazz, dansa

contemporània

i música i jotes

de l’Ebre.
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REPORTATGE

Dansàneu

Del 21 al 26 de juny a les Valls d’Àneu,
organitza el Consell Cultural de les Valls
d’Àneu.
Durant els cinc dies que durarà el
festival es podrà gaudir de:

– Activitats de dansa a les escoles i
tallers de formació

– Jornades d’estudi, exposicions i
presentacions de llibres

– Exhibicions de grups de danses
tradicionals d’Euskadi, Aragó, Occitània
i Catalunya

– Cercaviles i ballades populars per a
totes les edats

– Espectacles de dansa moderna d’arrel
tradicional

Per a inscripcions i més informació,
contacteu amb l’organització:
973 626 316 o dansaneu.cat

25È MERCAT
DE LES CULTURES
DEL PIRINEU

REVISIÓ. L’espectacle Tants
records de l’Esbart Sant Cugat
proposa dansa contemporània
d’arrels tradicionals.

E
S

B
A

R
T

S
A

N
T

C
U

G
AT

FI
R

A
M

E
D

IT
E

R
R

À
N

IA

13
LECTURA



47guiaSegre 
Divendres, 3 de juny del 2016 CULTURA

Alumnes de l’escola d’esterri d’Àneu aprenen danses tradicionals.

acn/Marta lluvich

❘ esterri D’àneu ❘ Uns 250 escolars 
d’Esterri d’Àneu participen des 
de dilluns passat i fins avui en 
la Setmana de dansa a les es-
coles, una activitat prèvia a la 
celebració del 25è Dansàneu, 
que tindrà lloc del 21 al 26 de 
juny en diversos municipis de 
les Valls d’Àneu i del Pallars 
Sobirà. La Setmana de dansa 
a les escoles, sota la tutela de 
la ballarina i coreògrafa Anna 
Jarque, històricament vinculada 
a la trobada de dansa i músi-
ca tradicional que fa un quart 
de segle que se celebra, també 
compta amb la col·laboració dels 
professors i alumnes de l’Escola 
Folk del Pirineu. 

Alumnes de l’escola bres-
sol La Ruella, de Primària del 
col·legi La Closa i de Secundària 
SES Morelló, d’edats compre-
ses entre els 1 i els 16 anys, 
han après durant aquests dies 
diferents danses del repertori 
català, amb especial atenció a 
les pallareses, com el ball de 
l’esquerrana, el ball francès 
d’Enviny o la bolangera, entre 
d’altres. Avui està prevista la 
clausura de les sessions de for-
mació amb una cercavila que 
recorrerà els principals carrers 
d’Esterri d’Àneu des de les 10 
del matí i fins a les 13.30 hores.

Amb la finalitat de comme-
morar els 25 anys de celebració 
del Dansàneu i en el marc de les 
classes de formació d’aquesta 

escolars d’esterri d’àneu 
recuperen danses pallareses
Activitat prèvia al Dansàneu, que se celebrarà entre els dies 21 i 26 de juny

educació balls

setmana, els alumnes crearan el 
ball Dansàneu, que es converti-
rà en la dansa commemorativa 
d’aquest Mercat Festiu de les 
Cultures del Pirineu. 

A banda d’aquest ball de nova 
creació, els alumnes de quart 
d’ESO, que han participat des 
de petits en totes les edicions 
d’aquesta setmana formativa 
i del posterior festival que s’hi 
vincula, treballen en la crea-
ció d’un ball que presentaran 

divendres durant la cercavila. 
En l’àmbit de la recuperació pa-
trimonial, professors i alumnes 
també recuperaran una dansa, 
el galop, de la qual actualment 
només s’ha recollit la trans-
cripció de la partitura original, 
i que s’inclourà al llibre de balls 
tradicionals que es presentarà 
el dijous 23 de juny en el marc 
del 25è Dansàneu i que ha co-
ordinat l’estudiosa de la dansa 
tradicional Montserrat Garrich, 

de l’Esbart Català de Dansaires. 
Segons explica la coreògrafa 
Anna Jarque, “es tracta de fer 
vives les danses que s’han anat 
recuperant perquè la gent les 
balli així com incorporar marcs 
per a la seua exhibició”.

Enguany, coincidint també 
amb el desè aniversari dels Bas-
toners de les Valls d’Àneu, un 
grup d’alumnes farà un ball de 
bastons dedicat especialment a 
aquesta efemèride.

patrimoni restauració
espai Macià

Imatge de les tres marques de límit datades dels segles XIV i XVIII.

l’espai Macià incorpora tres 
antigues fites de terme
❘ les borges blanques ❘ L’Espai Ma-
cià de les Borges Blanques acaba 
de museïtzar i posar a disposició 
dels visitants antigues fites de 
terme de les Borges Blanques, 
datades dels segles XIV i XVIII, 
un cop finalitzada la seua res-
tauració i dignificació. 

A partir d’ara, els que s’atan-
sin a l’equipament cultural po-
dran veure-les al costat del tau-
lell de benvinguda, a la primera 
planta d’aquest centre dedicat a 
interpretar la figura del presi-
dent de la Generalitat Francesc 
Macià.

❘ lleiDa ❘ L’òptic i optometrista de 
Mollerussa Manuel Roure, de 
73 anys, va presentar ahir a la 
sala d’actes del centre Avant-
mèdic de Lleida el seu nou lli-
bre Optometria holística, el 
primer que edita el Col·legi 
Oficial d’Òptics i Optometris-
tes de Catalunya. Roure, con-
sultor emèrit de Federòptics 
Roure de Mollerussa des que 
fa dos anys es va jubilar des-
prés de més de quatre dècades 
com a director clínic, defensa 
en aquest volum que la pràc-
tica d’aquesta professió ha de 
tenir un caràcter multidiscipli-
nari: “S’ha de recórrer a altres 
professionals en moments de-
terminats –des d’oftalmòlegs 
a neuròlegs, educadors, fins a 
pedagogs o psicòlegs– perquè 
hi ha molts problemes visuals 
que no es resolen sols amb unes 
ulleres o lents de contacte, es 

pot necessitar diferents con-
sells o entrenament visual, co-
sa que ara es denomina teràpia 
visual.” El llibre, del qual s’han 
editat 3.000 exemplars, es re-

partirà entre els professionals 
d’òptica i optometria de Cata-
lunya, en el que també és un 
reconeixement a aquest espe-
cialista de Mollerussa.

“hi ha problemes visuals que sols 
amb ulleres o lents no s’arreglen”

llibre presentació

Manuel roure va presentar ahir el llibre ‘Optometria holística’.

stefi gabrielle

antoni abad 
presenta avui 
‘blind.Wiki’ a la 
biennal de berlín
Amb persones de 
visibilitat reduïda

art

❘ barcelona ❘ L’artista lleida-
tà Antoni Abad presentarà 
avui el projecte Blind.Wiki 
a la Biennal d’Art Contem-
porani de Berlín. Es tracta 
d’una aplicació per a mòbils 
que pretén crear un mapa so-
nor per a la ciutat de Berlín 
a partir de la col·laboració 
de persones amb visibilitat 
reduïda. Aquesta platafor-
ma col·laborativa convida 
els usuaris a compartir les 
experiències que tenen en 
el seu dia a dia per la ciutat. 
L’aplicació, disponible gratu-
ïtament, permet gravar sons 
des de qualsevol lloc i envi-
ar-los a la plataforma perquè 
siguin accessibles per a la res-
ta d’usuaris. 

D’aquesta forma, es va 
construint un gran sistema 
d’informació sobre les difi-
cultats i barreres amb què 
es poden trobar les perso-
nes amb visibilitat reduïda, 
creant un repositori de les 
seues experiències, opinions 
i històries. En definitiva, una 
cartografia creativa i col·la-
borativa d’allò que no es 
veu. Abad explicarà avui la 
iniciativa, acompanyat pel 
coordinador de Blind.Wiki 
a Berlín, Dirk Sorge, i de la 
performer Anna Berndtson. 
Els assistents podran partici-
par en una visita guiada amb 
voluntaris del projecte que 
mostraran com és per a ells 
la ciutat de Berlín.



‘Dansàneu’ calienta 
motores para celebrar 
sus 25 años de historia
Hoy, ‘cercavila’ en Esterri d’Àneu
Lleida
AGENCIAS
Alumnos de la Escola Bressol La 
Ruella, de Primaria del Colegio La 
Closa y de Secundaria SES More-
lló, de edades comprendidas en-
tre 1 y 16 años, han aprendido du-
rante toda la semana diferentes 
danses catalanes prestando espe-
cial atención a las pallareses, co-
mo la esquerrana, el ball francès 
d’Enviny o Bolangera, entre otros. 
Hoy tendrá lugar la clausura de 
las sesiones de formación con un 
cercavila que recorrerá las princi-
pales calles de Esterri d’Àneu des-

de las 10 de la mañana y hasta las 
13.30 horas. Este año, coincidien-
do con el décimo aniversario dels 
Bastoners, un grupo de alumnos 
hará un baile dedicado especial-
mente a esta efeméride.

EL 25 ANIVERSARIO
El Dansàneu 2016 arrancará 

el próximo 21 de junio y celebra-
rá este año su 25 aniversario. El 
Mercat Festiu de les Cultures del 
Pirineu se define como un pro-
yecto panpirenaico que, con la 
danza como eje vertebrador, in-
corpora los atractivos de discipli-

nas artísticas, culturales, sociales 
y económicas ya presentes en 
el territorio y que otorgan valor 
añadido al propio concepto de 
festival veraniego. Pero no sólo 
eso: las fechas Dansàneu –junto 
a la festividad de Sant Joan y, por 
tanto, enmarcando la celebración 
de varias fallas como son las de 
Isil, Espot, la Guingueta d’Àneu, 
València d’Àneu y Alós– permiten 
articular un festival de calidad, 
con arraigados elementos cul-
turales, que potencian la propia 
actividad generada en torno a la 
bajada de las fallas.

FOTO: Comunicant  BP / Los más pequeños han aprendido distintas ‘danses’ esta semana

36 OCIO | VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016

CRITICA CINEMA

La història. Madrid, avui. Tres 
executius d’una empresa 
multinacional se suïciden en 

qüestió de mesos; Sofia Cuevas, 
expeditiva alt càrrec, és comissio-
nada per fer un informe sobre el 
perquè d’aquests suïcidis.
La pel·lícula. El Capitalisme Sal-
vatge es basa en una única llei: 
l’eficiència competitiva. Per tant, 
el mercat laboral vindria a ser 
una jungla on només sobreviuen 
els més forts, és 
a dir, els menys 
solidaris, menys 
sincers i menys 
generosos. És el 
campi qui pugui. 
Això és el que 
denuncia La pun-
ta del iceberg, 
gèlid i  distan-
ciat film de David 
Cánovas (Santa 
Cruz de Tenerife, 
1971), adapta-
ció de l’homòni-
ma peça teatral 
d’Antonio Taba-
res. I si la punta 
de l’iceberg és el 
suïcidi, ¿què hi 
ha al dessota? Com diria Alfred 
Hitchcock, que s’ho hauria pas-
sat teta creant suspens al voltant 
d’uns personatges caragirades, el 
suïcidi és el Mac Guffin de la pe-
l·li. ¿I què hi ha sota la superfície 
del gran glaç d’aigua capaç d’en-
fonsar el Titànic? Doncs la men-
tida en la vessant més social. Els 
grecs tenien un nom per identi-
ficar els actors: hypocrites. Avui, 
esclar, el terme hipòcrita té una 
accepció menys tècnica. En la se-

va odissea, viacrucis personal que 
executa el personatge que inter-
preta una esmolada Maribel Ver-
dú, aquesta Sofia, també segons 
els grecs, que significa saviesa i 
bellesa, amb cueta i tern baroní-
vol, ve a ser un descens al seu in-
fern privat (Sofia baixant dins el 
cèrcol el·líptic de l’edifici empre-
sarial) d’una dona ambiciosa que 
ha escalat el privilegiat cim labo-
ral que ocupa gràcies a trair qui 

sigui, ni que sigui 
de la família. Amb 
parsimoniosa ca-
dència i primmi-
rat punt de vista, 
Cánovas ens obli-
ga a ser testimo-
nis d’un procés 
tan trufat de ve-
ritats temàtiques 
com de falsedats 
i trampes narrati-
ves (els falsos clí-
maxs, els impos-
tats f lashbacks 
sanguinaris, les 
poètiques imat-
ges de la suïcida, 
el final vindica-
tiu!). En fi...      

El tema. Qui la fa, la paga. Sobre-
tot en una pel·li benintencionada.
La imatge. Sofia trencant la quar-
ta paret al final, adreçant-se als 
espectadors.
La frase. “La gente trabaja bien 
sota presión”, reivindica el direc-
tor de la fàbrica. O per aquí o per 
la porta, diu el cabró. O la banali-
tat del mal laboral.
La recomanació. Interessats en 
qüestions laborals, o millor dit, de 
com viure en societat.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

En la jungla social

La punta del 
iceberg

Director: David 
Cánovas. 

Intèrprets: 
Maribel Verdú, 

Carmelo Gómez, 
Fernando 

Cayo, Bárbara 
Goenaga, Álex 

García. Espanya, 
2016. 92’. 

Funatic Lleida.

www.lamanyana.cat
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redacció
❘ lleiDa ❘ La Diputació de Lleida 
se sumarà aquest any al con-
veni de col·laboració del Dan-
sàneu –en el qual participen 
el departament de Cultura, el 
consell comarcal del Pallars 
Sobirà, els ajuntaments d’Es-
terri d’Àneu, Espot, la Guin-
gueta d’Àneu i Alt Àneu i el 
Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu– per a les edicions 
2015-2017 amb 15.000 euros. 
El certamen, que aquest any 
arriba a la 25a edició, es va pre-
sentar ahir a la seu de la corpo-
ració provincial de Lleida. Una 
de les novetats d’aquest any 
serà la capacitat del certamen 
d’apostar per la producció amb 
l’espectacle Esvorell, interpre-
tat pel ballarí i coreògraf Magí 
Serra i l’acordionista Marçal 
Ramon. Aniran al Dansàneu, 
entre d’altres, grups bascos, 
aragonesos i catalans.

Hereu de les vint-i-quatre 
edicions precedents però amb 
la clara voluntat d’incidir en el 
gir apuntat en l’edició de l’any 
passat –que els organitzadors 
van considerar una refunda-
ció–, el Dansàneu, entès ja com 
a Mercat Festiu de les Cultures 
del Pirineu, tindrà lloc entre 
el 21 i el 26 de juny a diversos 
pobles: Esterri d’Àneu, Valèn-
cia d’Àneu, Isil, la Guingueta 
d’Àneu, Espot, Escaló, Sorp i 
Sort. 

El president de la Diputació, 

Joan Reñé, va recordar ahir el 
fundador del Dansàneu, Joan 
Serra, que va aplicar “els con-
ceptes de proximitat, de fres-
cor i de compromís en el que 
s’ha convertit en el referent de 
la dansa tradicional catalana 
a les comarques del Pirineu”.

El director general de Cul-
tura Popular de la Generalitat, 

Lluís Puig, va fer un reconeixe-
ment als grups “que s’han im-
plicat a recuperar danses tra-
dicionals al carrer i reconèixer 
la nostra cultura generant una 
gran cohesió social”. 

Per la seua part, el presi-
dent del Consell Cultural de 
les Valls d’Àneu, Ferran Re-
lla, va afirmar que el Dansà-
neu arriba als vint-i-cinc anys 
amb una doble mirada. “Una 
mirada interior perquè la gent 
del territori es reconegui en els 
projectes culturals” i “una mi-
rada exterior de seducció i de 
complicitat sobre aquells que 
visiten els espais pirinencs”, 
va afegir.

localitatS
el Dansàneu se celebrarà  
a esterri, la Guingueta, 
València d’Àneu, espot, 
escaló, isil, Sorp i Sort

el Dansàneu aposta per la 
producció en la 25a edició
La Diputació se suma amb un conveni de col·laboració a 
l’esdeveniment, al qual aporta 15.000 € || Del 21 al 26 de juny

tradicions certàmens

les autoritats i organitzadors, ahir després de presentar dansàneu.

Diputació De lleiDa

❘ lleiDa ❘ La Seu Vella vista des 
d’un altre punt de vista és el 
que pretén el projecte Repos-
talejant la Seu Vella, realit-
zat per persones sense llar i 
per l’alumnat de l’Escola d’Art 
Municipal Leandre Cristòfol. 
Els tinents d’alcalde Xavier Ro-
damilans i Montse Parra van 
presentar ahir el projecte i el 
resultat obtingut, que ofereix 
una visió coral del Turó de la 
Seu Vella a través d’imatges 
del seu entorn que no són ha-
bituals i que ha buscat posar 
al servei de les persones sense 
llar la possibilitat de rebre el 
potencial de l’art per identifi-
car-se i millorar la vinculació 
amb la ciutat.

El resultat es pot veure en 
format de postal en l’exposi-
ció a La Saleta de la Panera, 
que es va presentar setmanes 
enrere. Marta, una de les es-

tudiants de l’Escola Municipal 
d’Art, va explicar que havien 
organitzat una visita guiada 
al monument, a més a més de 
tallers per elaborar la proposta 

gràfica, amb un treball conjunt 
amb els alumnes, fent parelles 
per fer les fotografies seleccio-
nades per convertir-les poste-
riorment en postal.

postals de la Seu de persones 
sense llar i alumnes d’art

creació projectes

autoritats, participants i organitzadors, a la presentació.

Stefi Gabrielle

els fills de Mercadé, amb l’obra al fons i l’abat.

art pintura

❘ lleiDa ❘ L’art del pintor lleida-
tà Isidre Mercadé Ferrando 
(1912-2001) ja forma part del 
fons d’un dels equipaments 
culturals més importants 
de Catalunya, el Museu de 
Montserrat. I és que els res-
ponsables de la pinacoteca 
es van interessar per les se-
ues obres coneixedors de la 
talla de l’artista, segons va 
explicar el seu fill, Isidre 
Mercadé Llobera. Per això 
els seus fills van decidir do-
nar una de les seues obres, en 
concret l’oli Horta de Llei-

da, en el qual pot veure’s un 
dels seus característics i cro-
màtics paisatges postimpres-
sionistes, amb la Seu Vella 
al fons. Format a Cuba, des 
de la seua arribada a Lleida 
sempre va estar molt vinculat 
amb l’entorn cultural de la 
ciutat, fins al punt de ser un 
dels fundadors del Cercle de 
Belles Arts (CBA), que des de 
fa uns mesos el recorda amb 
un espai permanent dedicat 
a la seua figura. També va 
ser mereixedor de diversos 
premis nacionals.

Montserrat incorpora 
obra d’isidre Mercadé

Santi iGleSiaS

La Fiscalia acusa Roures de falsejar la taquilla
❘ barcelona ❘ El jutjat d’instrucció número 15 de Barcelona va 
admetre a tràmit una querella de la Fiscalia de Barcelona 
contra els responsables de Mediapro, Jaume Roures i Josep 
Maria Benet, com a presumptes responsables d’un frau contra 
la Hisenda per haver unflat de forma fictícia el taquillatge de 
Flores negras i La vida empieza hoy per poder accedir així 
a subvencions del ministeri. Per la seua part, Mediapro va 
al·legar que l’operació per rebre subvencions es va produir 
abans que el grup controlés la gestió d’Ovideo TV i que ja 
va tornar els ajuts rebuts.

‘La Bohème’ i fotos de Cartier-Bresson al Liceu
❘ barcelona ❘ El París dels anys trenta, de mans de la fotografia 
d’Henri Cartier-Bresson i Brassaï, cristal·litza en la produc-
ció de Jonathan Miller La Bohème, amb música de Giacomo 
Puccini, i un aspecte realista i molt cinematogràfic, que po-
drà veure’s al Gran Teatre del Liceu de Barcelona entre el 
18 de juny i el 8 de juliol. Aquesta producció es va estrenar 
a Anglaterra el 2009 amb la intenció ja llavors de “ser una 
instantània” del París de l’època.

Premi FAD per al dissenyador Yves Zimmermann
❘ barcelona ❘ La junta de l’Associació de Dissenyadors Gràfics 
i Directors d’Art del FAD (ADG-FAD) va atorgar el Premi 
Laus d’Honor al dissenyador gràfic suís establert a Barcelona 
Yves Zimmermann, que va ser editor i professor d’escoles 
com Eina i Elisava, i que el 1995 va rebre el Premi Nacional 
de Disseny, va informar ADG-FAD ahir en un comunicat. 
La junta va destacar que el dissenyador gràfic va arribar a 
Barcelona fa 55 anys per transformar el panorama del disseny 
espanyol amb un estil i una nova metodologia de disseny que 
ha aconseguit transmetre a través de la pràctica professional 
i de la seua activitat com a docent i editor.

L’artista Nazario publica el seu llibre de memòries
❘ barcelona ❘ L’artista sevillà Nazario dóna compte de la Bar-
celona canalla dels anys setanta sense dramatismes al llibre 
de memòries La vida cotidiana del dibujante underground 
(Anagrama).



El director de cine Cesc Gay ha 
dirigido la nueva campaña de 
promoción turística de Catalun-
ya, que presenta experiencias 
reales que se pueden vivir en el 
territorio catalán.

Gay firma los cinco spots que 
centran la campaña Catalunya 
es tu casa, que pretende trans-
mitir al espectador “las emocio-
nes que supone vivir experien-

cias singulares y auténticas” en 
la comunidad catalana, según 
explicó en un comunicado el 
Departament d’Empresa y Co-
neixement. Con una inversión 
de 2,3 millones de euros, la cam-
paña, en sus formatos de televi-
sión, prensa, publicidad exterior 
y digital, se activa a partir del 15 
de junio para reforzar los merca-
dos.

Cesc Gay dirige la nueva 
campaña de promoción 
turística de Catalunya

FOTO: D.G. / Cesc Gay dirige esta nueva campaña promocional

Más de 2.000 dibujos de escola-
re de ciclo medio y superior de 
Primaria se han presentado en 
la XXI edición del Concurs Infantil 
de Dibuix Ecològic que un curso 
más ha organizado la Cadena 100 
con la colaboración de la regido-
ria de Educació del Ayuntamiento 
de Lleida y el Institut Municipal 
d’Educació (IME). 

Cadena 100 
entrega los 
premios de su 
concurso infantil

FOTO: C100 / La sala Jaume Magre acogió ayer el acto de entrega

Homenaje al maestro Escartín
La Biblioteca Pública de Lleida acogió ayer por la tarde, a las 18.00 
horas, Mestre Escartín: una vida de música: las obras para guitarra 
y acordeón de Francisco Escartín i Ribera fueron interpretadas 
por distintos músicos leridanos. /FOTO:  Tony Alcántara

Lleida
AGENCIAS (ACN)
El Dansàneu celebra sus 25 años 
estrenando una producción propia 
que fusiona tradición y moderni-
dad. El espectáculo Esvorell, que se 
presentará el sábado día 25 en San-
ta Maria d’Àneu (Pallars Sobirà), es 
fruto del trabajo conjunto de este 
certamen con el festival Édansa de 
las Preses (Garrotxa) y la feria Me-
diterrània de Manresa. 

En esta edición, el Dansàneu, re-
convertido des del año pasado en 
el Mercat Festiu de les Danses del 
Pirineu, concentra sus actividades 
entre el 21 y el 26 en siete pueblos: 
Esterri d’Àneu, València d’Àneu, Isil, 
la Guingueta d’Àneu, Espot, Escaló, 
Sorpe y Sort. El acto institucional 
para conmemorar el cuarto de si-
glo del festival tendrá lugar el día 
23 a las 18.30 horas en el Ecomu-
seu de les Valls d’Àneu y contará 
con el pregón del escritor Albert 
Villaró y la presencia del conseller 

FOTO: CBP / El festival presentó ayer su programación en la Diputació

El Dansàneu estrena 
un nuevo espectáculo
El certamen celebra en esta edición su 25 aniversario

de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, Santi Vila. 

El Dansàneu volverá a reunir 
grupos de danza y música tradi-
cional de Euskal Herria –Aurtzaka 
Dantza Taldea de Beasain–, Occita-
nia –Els Fadrins de Vielha–, Aragón 
y Catalunya. 

Por otro lado, la danza popular 
y tradicional catalana se mezclará 
con la contemporánea y el flamen-
co en el espectáculo que será plato 
fuerte del Dansàneu, Esvorell, que 
se presentará como producción 
propia.  La presentación del Dansà-
neu tuvo lugar ayer en la Diputació.
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Amb motiu del centenari
de la primera troballa de
restes de dinosaure a Ca-
talunya, l’Associació Geo-
parc Conca de Tremp-
Montsec, l’Institut Català
de Paleontologia Miquel
Crusafont (ICP) i el Museu
de la Conca Dellà han dis-
senyat una exposició iti-
nerant que va ser presen-
tada divendres a l’Ajunta-
ment de Talarn, municipi
on es van excavar les pri-
meres restes d’un titano-
saure.

La mostra posa en re-
lleu l’excepcional registre
català en fòssils de dino-
saures i recorre les princi-
pals fites científiques en
aquests 100 anys. A mit-
jan 1916, les obres de
construcció de la presa a
Talarn van permetre ex-
treure un fòssil que esde-
vindria la primera resta de
dinosaure trobada a Cata-
lunya.

El fòssil, després de pas-
sar per la Universitat de
Barcelona i el Museu de
Geologia, no va ser estu-
diat fins l’any 2010, quan

paleontòlegs de l’Institut
Català de Paleontologia
Miquel Crusafont (ICP) i
de la Universitat de Sara-
gossa van concloure que
era un fèmur dret de tita-
nosaure d’uns 70 milions
d’anys d’antiguitat. En
temps geològics, això si-
tuava aquest animal poc
temps abans que els dino-
saures terrestres desapa-
reguessin de tot el planeta.
L’exposició Dinosaures de
Catalunya: un segle de
descobertes, comissaria-

da per Àngel Galobart, cap
del grup de recerca de fau-
nes del Mesozoic (ICP) i di-
rector del Museu de la
Conca Dellà, i Guillem Pu-
ras, coordinador del pro-
jecte Geoparc Conca de
Tremp-Montsec, explica
la història d’aquest fòssil,
que va representar el tret
de sortida de noves troba-
lles a la presa de Talarn i a
altres punts del Pirineu i
també va ser el punt de
partida de la investigació
en aquest camp.

La mostra combina pla-
fons amb imatges històri-
ques amb rèpliques d’os-
sos i eines que utilitzen els
paleontòlegs actualment.
També rememora la pri-
mera excavació amb espe-
rit específicament cientí-
fic de restes de dinosaures
a Catalunya, que va tenir
lloc l’any 1954, quan el pa-
leontòleg alemany Walter
Georg Kühne va realitzar
prospeccions en diversos
punts del Pirineu i del Pre-
pirineu. Els millors resul-

tats els va obtenir en els ja-
ciments d’Orcau (al Pa-
llars Jussà), on va excavar
diverses restes d’un dino-
saure el coll del qual no es
va acabar d’extreure fins a
l’any 2014. Les restes es
troben ara en procés d’es-
tudi al Museu de la Conca
Dellà.

L’exposició serà a
l’Ajuntament de Talarn
fins al dia 20. Posterior-
ment, itinerarà per diver-
sos punts de la geografia
catalana on s’han trobat

restes de dinosaures, així
com per museus de temà-
tica paleontològica. La
programació de la itine-
rància estarà disponible a
la pàgina web del projecte
Geoparc Conca de Tremp-
Montsec. L’exposició ha
comptat amb el suport
econòmic de l’Institut per
al Desenvolupament i Pro-
moció de l’Alt Pirineu i
Aran i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs.

Projecte Geoparc
Aquesta proposta cultural
forma part de les activi-
tats organitzades dins del
projecte Geoparc Conca
de Tremp-Montsec, que va
néixer amb la voluntat
d’implementar un model
de desenvolupament i ges-
tió de l’excepcional patri-
moni geològic, paleontolò-
gic i miner d’aquesta zona.
La candidatura per ser re-
conegut com a Geoparc
Mundial de la Unesco de la
Xarxa Global de Geoparcs
i la Xarxa Europea de Geo-
parcs es resoldrà presumi-
blement durant la tardor
d’aquest any.

Paral·lelament, l’Insti-
tut Català de Paleontolo-
gia Miquel Crusafont pro-
mou el projecte Dinosau-
res dels Pirineus, que té
com a objectiu divulgar els
resultats de la recerca
científica realitzada a Ca-
talunya i mostrar el patri-
moni en una xarxa de cen-
tres de divulgació que ac-
tuen coordinadament en
quatre comarques piri-
nenques: el Pallars Jussà,
el Berguedà, la Noguera i
l’Alt Urgell. ■

ACN
TALARN

a La mostra amb motiu del centenari de la primera troballa de restes s’ha inaugurat a Talarn, on
les obres de la presa van fer sortir un fèmur de titanosaure d’uns 70 milions d’anys d’antiguitat

Exposició itinerant sobre
els fòssils de dinosaure

El fèmur de titanosaure que es va trobar fa cent anys durant les obres de la presa de Talarn ■

El Dansàneu celebra els 25
anys estrenant una pro-
ducció pròpia que fusiona
tradició i modernitat. L’es-
pectacle Esvorell, que es
presentarà el 25 de juny a
Santa Maria d’Àneu, és
fruit del treball conjunt del
Dansàneu amb el festival
Ésdansa de les Preses
(Garrotxa) i la Fira Medi-
terrània de Manresa. En
aquesta edició, el Dansà-
neu, reconvertit des de
l’any passat en Mercat
Festiu de les Danses del Pi-
rineu, concentra les activi-
tats entre el 21 i el 26 de
juny en vuit pobles: Ester-
ri d’Àneu, València

d’Àneu, Isil, la Guingueta
d’Àneu, Espot, Escaló,
Sorpe i Sort.

La presentació del 25è
Dansàneu es va fer diven-
dres a la Diputació, que
s’ha incorporat al conveni
de col·laboració signat fa
un any entre el Departa-
ment de Cultura, el Con-
sell Comarcal del Pallars
Sobirà, els ajuntaments
d’Esterri d’Àneu, Espot, la
Guingueta d’Àneu i Alt
Àneu, i el Consell Cultural
de les Valls d’Àneu, per tal
de garantir la continuïtat
del festival. L’aportació de
la Diputació és de 15.000
euros.

El Dansàneu tornarà a
reunir grups de dansa i
música tradicional del

País Basc –Aurtzaka
Dantza Taldea de Bea-
sain–, Occitània –Es Fa-
drins de Vielha–, Aragó
–grup de paloteros de Ja-
ca– i Catalunya, amb el
grup de jotes Lo Planter de
Tortosa. A banda dels es-
pectacles i exhibicions de
dansa, també s’han pro-
gramat concerts, sessions
de formació, cercaviles i
presentacions de llibres.
Tots els actes són gratuïts.

La dansa popular i tra-
dicional catalana es barre-
ja amb la dansa contempo-
rània i el flamenc a l’espec-
tacle que serà el plat fort
del Dansàneu, l’Esvorell,
un espectacle amb tres ba-
llarins i tres músics i que
té al capdavant l’acordio-

nista Marçal Ramon i el
coreògraf Magí Serra, fill
de Joan Serra, ànima del
festival del Pallars. La di-
rectora del festival, Rut

Martínez, destaca dos es-
pectacles més: Tants re-
cords, de l’Esbart de Sant
Cugat i el cantaor Pere
Martínez; i A vore, que

aproxima el jazz a la jota
de l’Ebre amb el trio Astrio
i els ballarins Carme Bala-
gué, Ramon Balagué i Sò-
nia Gomez. ■

ACN
LLEIDA

Dansàneu fa 25 anys
amb producció pròpia

Dos nens ballant durant la cercavila del 2015 ■ ACN
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1,20€

RESULTATS · En una prova
pilot en sis habitatges s’han
aconseguit estalvis que van
des del 7% fins al 30%

La Paeria ensenya com
es pot fer per pagar
menys per la llum
CAMPANYA · Fa auditories
energètiques a les famílies,
a les quals es faciliten un aparell
mesurador i consells

LLEIDA P24

Maria Salas, al menjador de casa seva ■ EVA POMARES

TÀRREGA P25

Maria Salas fa tretze anys que assisteix a l’Aula d’Extensió Universitària

Estudiant als 97 anys

Benvinguts a pagès. El món rural
mostra com es fa el que mengem
Durro. Primera falla després del
reconeixement de la UnescoDansàneu fa 25 anys ■ J. BLANCO/L. GRIMAU/CCVA.

Espectacle propi
al Dansàneu pel
25è aniversari

25è aniversari del retorn
de les institucions

Val d’Aran P24

El 17 de juny del 1991 es va constituir
el Conselh Generau restituït

Ros farà posar una pantalla, contra el
parer de la comissió informativa

Lleida P25

La pantalla instal·lada per al ‘play-off’ del Lleida ■

‘La roja’, en gegant
si passa a semifinals

Un 80% d’adhesió
a la sostenibilitat

Costers del Segre P25
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Temporada de falles
Vall de Boí (Alta
Ribagorça). Baixada de
falles. 18 de juny. En el marc
de la festa major, Durro
enceta la temporada.

$

%

Quart de segle
Esterri d’Àneu (Pallars
Sobirà). El Dansàneu, el
Mercat Festiu de les Cultures
del Pirineu, arriba a la 25a
edició. Del 21 al 26 de juny.

$

%
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Hereu de les vint-i-quatre
edicions precedents però
amb clara voluntat d’inci-
dir en el gir apuntat en
l’edició de l’any passat
–que els organitzadors
van considerar una refun-
dació–, el Dansàneu, en-
tès ja com a Mercat Festiu
de les Cultures del Piri-
neu, tindrà lloc del 21 al 26
de juny, en un total de vuit
pobles: Esterri d’Àneu
(que n’és l’epicentre), Va-

lència d’Àneu, Isil, la Guin-
gueta d’Àneu, Espot, Es-
caló, Sorpe i Sort.

Una de les novetats de
l’edició d’enguany és la se-
va capacitat d’apostar
amb fermesa per la pro-
ducció. Gràcies a les alian-
ces traçades amb el festi-
val Ésdansa de les Preses
(la Garrotxa) i amb la fira
Mediterrània de Manresa
–dos autèntics referents
en el seu gènere–, el Dan-
sàneu presentarà la culmi-
nació del procés de treball
associat a la producció Es-

vorell, amb el ballarí i co-
reògraf Magí Serra i l’acor-
dionista Marçal Ramon al
capdavant. Serà dissabte
25 de juny (19.30 h), a
Santa Maria d’Àneu.

Dins de la programació
del festival destaquen l’es-
pectacle de celebració del
25è Dansàneu, Tants re-
cords, amb el cantaor Pe-
re Martínez i el Cos de
Dansa de l’Esbart de Sant
Cugat, que acosta de ma-
nera inèdita la dansa tra-
dicional catalana al fla-
menc; la creació A vore,
amb els jazzistes Astrio i
els ballarins Sònia Gómez,
Carme Balagué i Ramon
Balagué per aproximar-se
al món de la jota de l’Ebre
de la mà del cantant Pere
Gumbau i l’instrumentis-
ta de vent Pau Puig, i la
producció especial del 25è
aniversari a càrrec de Ma-
gí Serra, Joana Serra i
Marçal Ramon. Igual-
ment, el festival té de nou
la participació de grups de
dansa i música tradicional
d’Euskal Herria, Occità-
nia, Aragó i Catalunya.

El tret de sortida oficial
a la commemoració
d’aquest quart de segle de
trajectòria del Dansàneu
el donarà l’acte institucio-
nal que se celebrarà a
l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu el dijous 23 de juny
(a les 18.30 h) i que s’obri-
rà amb el pregó de l’escrip-
tor andorrà Albert Villaró.
A continuació tindrà lloc
la inauguració de l’exposi-
ció Festes de foc al Piri-
neu, produïda pel Depar-
tament de Cultura i pre-
sentada al Museu d’Histò-
ria de Catalunya, el de-
sembre del 2015, coinci-
dint amb la Declaració de
la Unesco que reconeix les
falles com a patrimoni im-
material de la humanitat.

Més dades
b Totes les actuacions
són gratuïtes.
b www.dansaneu.cat
b  www.vallsdaneu.org

25 anys de dansa i música
tradicional a les Valls d’Àneu
a El Dansàneu, el Mercat Festiu de les Cultures del Pirineu, se celebra del 21 al 26 de juny a Dins de
la programació destaca l’espectacle propi de celebració del 25è aniversari, ‘Tants records’

M.J.R.
ESTERRI D’ÀNEU

La dansa, la música i l’artesania són el nucli principal del Mercat Festiu de les Cultures del Pirineu ■ DANSÀNEU / XAVI SIVECAS

Si bé l’element de creació ar-
tística (dansa, música i arte-
sania) és el nucli principal del
festival, els factors gastronò-
mic, enològic, d’oci i esportiu
a l’hora de complementar el
programa d’activitats són fo-
namentals per convertir l’es-
deveniment en un atractiu tu-
rístic. Les noves dates del
Dansàneu, a tocar de la festi-
vitat de Sant Joan, permeten
articular un festival de quali-

tat, amb elements culturals
d’arrel com a fil conductor,
que potencia la mateixa acti-
vitat generada a l’entorn de la
baixada de les falles. Igual-
ment es proposen activitats
vinculades a donar a conèixer
productes de quilòmetre ze-
ro, com la celebració del De-
cantere, un tast de vins i ca-
ves i un concert amb Joan
Garriga i Carles Belda. A més,
el Consorci de Turisme de les

Valls d’Àneu ha preparat una
oferta d’allotjament a preus
especials.

El mercat es defineix com
un projecte panpirinenc que,
amb la dansa com a eix verte-
brador, incorpora els atrac-
tius de disciplines artístiques,
culturals, socials i econòmi-
ques ja presents en el territori
i que atorguen valor afegit al
mateix concepte de festival
estiuenc.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Quan el festival esdevé un atractiu turístic

Qui es posa a
jugar, tant pot
perdre com
guanyar



Las fallas del Pirineo, cultura y turismo

E
l Pirineo occidental catalán está 
de fiesta. Este fin de semana es la 
primera ocasión en que la ances-
tral celebración del descenso de 
fallas se celebra con el marchamo 

de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad otorgado en diciembre pasado por 
la Unesco. Un reconocimiento del que se be-
nefician 17 municipios catalanes –y 46 más 
de otras zonas de las dos vertientes pirenai-
cas–, que de esta forma pueden potenciar un 
atractivo lúdico y cultural de primer nivel 

con el propósito de generar una mayor acti-
vidad turística, indisimulado y legítimo ob-
jetivo final del salto cualitativo que facilita 
el aval del organismo de la ONU. La plastici-
dad de la imagen de decenas o centenares de 
personas descendiendo al anochecer desde 
las cumbres pirenaicas hacia los núcleos de 
los valles, cargando al hombro troncos en-
cendidos, es poderosa. Si el simbolismo de 
las llamas como elemento que marca el ini-
cio del solsticio de verano adquiere mayor 
significado en algún lugar, ese es el Pirineo, 

cordillera cuya etimología, según la versión 
más extendida, proviene del término griego 
pyros, es decir, fuego. El Pallars Jussà, el Pa-
llars Sobirà, el Vall d’Aran y la Alta Riba-
gorça registrarán estos días mucha afluen-
cia de turistas, y en algunos establecimien-
tos se rozará el lleno. Una situación que debe 
tener continuidad, aunque evitando una 
masificación que desvirtuaría el sentido ori-
ginal de la fiesta. El Pirineo debe saber enla-
zar tradición y futuro con las fallas, pero no 
puede quemarse y morir de éxito con ellas.

S
e cumplen ahora 50 años de la 
demolición de las últimas 600 
barracas del Somorrostro barce-
lonés. El desencadenante del 
proyecto fue, por una parte, evi-

tar que Franco, que debía visitar Barcelona 
con motivo de la Semana Naval, fuera testi-
go de la extrema miseria del barrio de chabo-
las; y por otra, consolidar el plan de la Ribe-
ra y la construcción del paseo marítimo que 
se había iniciado en 1957. La zona, entre la 
Barceloneta y el Poblenou, reunía en 1966 a 
unos 3.000 vecinos que fueron trasladados 
al Besòs o a otros barrios de barracas, como 
el Camp de la Bota, hasta su definitiva im-
plantación en el barrio de Sant Roc de Bada-
lona, culminando así una de las múltiples 
operaciones especulativas de la era Porcioles. 
 El Somorrostro, conocido como tal desde 
el siglo XIX, vivió su máxima expansión en-
tre los preparativos de la Exposición de 1929 
y la década de los 50, con la llegada de una in-

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

El Somorrostro, un recuerdo vivo
migración –obreros, portuarios y pescado-
res, y con notable presencia de la etnia gita-
na– que fue construyendo unas misérrimas 
edificaciones de cartón, plástico, uralita y 
desechos, y a merced tanto de las inclemen-
cias del tiempo (con los destrozos provoca-
dos por el mar) como de la podredumbre y el 
hedor de las aguas residuales de las fábricas. 
En este escenario –mitificado en su desola-
ción por las fotos de Ignasi Marroño, Joan 
Colom, Català-Roca o Colita y por la película 
Los Tarantos– nació la bailaora Carmen Ama-

ya, referente del flamenco. No fue hasta el si-
glo XXI, con una exposición en el Museu 
d’Història de Catalunya, un documental y el 
descubrimiento de una placa en la playa del 
Somorrostro, que dejaba constancia del su-
frimiento de tanta gente, que empezó a ha-
cerse justicia a quienes, hacinados y desvali-
dos, solo intentaban sobrevivir.
 La resituación en Sant Roc no llegó por la 
voluntad de mejorar sus vidas, sino por los 
intereses urbanísticos de una ciudad que 
crecía sin orden ni concierto. Con precipita-
ción y sin proyecto social, en viviendas sin 
condiciones y barrios sin servicios, la margi-
nalidad fue en aumento, y con ella el inten-
to de deshumanización que solo pudo com-
batirse, en Badalona, en la Trinitat o el Car-
mel, con una oposición vecinal que, poco a 
poco, luchó por la dignidad. Estos días con-
memoramos 50 años de esa Barcelona en la 
miseria que hoy, por desgracia, se repite en 
otros escenarios y con otros protagonistas.

Estos días se conmemoran 
50 años de esa Barcelona de 
la miseria, que por desgracia 
se repite en otros escenarios

Editoriales

SÁBADO
6 18 DE JUNIO DEL 2016

Animus iocandi Ferreres

Aunque los excesos son habituales 
en las campañas electorales, com-
parar la posible victoria de En Co-
mú Podem en Catalunya el 26-J con 
el ascenso al poder de Hitler con el 
argumento de que «hay veces que 
los votantes se equivocan» es una 
auténtica barbaridad.	 3Pág. 23 

José Manuel
G. Margallo
Ministro de 
Asuntos Exteriores

Nombres propios

EEEE

Esta lesionada medular, adscrita al 
Instituto Guttmann y la Fundación 
Abertis, es una de las protagonistas 
de una campaña que quiere sensi-
bilizar a los jóvenes de los demole-
dores efectos  que, en la conducción 
de vehículos, tienen el alcohol y las  
drogas y el uso del móvil.	3Pág. 36

Mireia
Sanz
Monitora

EEEE

El parque temático dedicado exclu-
sivamente al deporte que abre sus 
puertas hoy en el Anillo Olímpico 
de Montjuïc está llamado a devol-
ver esplendor a la zona. Ofrece 36 
actividades y espera 1,4 millones de 
visitantes al año.	 3Pág. 38 

Paco
Medina
Fundador
de Open Camp 

EEEE

No solo condenó levemente la vio-
lencia de los hinchas rusos en la 
Eurocopa, sino que se permitió ha-
cer una broma. «No sé cómo 200 de 
nuestros fans pudieron ganar a mi-
les de ingleses», dijo el líder del Kre-
mlin. Lamentable.	 3Pág. 54

Vladímir
Putin
Presidente
de Rusia

EEEE

El 40º aniversario del teatro se fes-
tejará a lo grande con una tempo-
rada espléndida. Por la cantidad y 
calidad de las obras programadas  y 
por la mezcla generacional de gran-
des nombres de la escena catalana 
y figuras emergentes.	 3Pág. 62

Lluís
Pasqual
Director del
Teatre Lliure

EEEE
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RiBaRGoRÇa Y PaLLaRs
J Los descensos de antorchas 
encendidas (o fallas) en los 
valles ribagorzanos y del Pallars 
Sobirà ponen a prueba la 
resistencia de los participantes, 
que, al caer el sol, bajan 
corriendo desde lo alto de la 
montaña hasta los centros de los 
pueblos portando los troncos en 
llamas sobre sus hombros. La 
imagen resulta espectacular: la 
de una gran serpiente de fuego 
serpenteando por una ladera.

VaLL d’aRaN
J El ritual aranés es algo 
diferente. Tanto en Les como en 
Arties, la tradición es la de 
transportar un único tronco de 
grandes dimensiones (algunos 
han llegado a ser de más de 
ocho metros), que se colocan, se 
plantan, también en la plaza 
mayor, y son prendidos con 
fuego. El Haro de Les y el Taro de 
Arties queman ambos la noche 
del 23 de junio, como la mayoría 
de las fallas. 

el itinerario

Pirineo 
 ‘on fire’

CARME ESCALES
BARCELONA

A
yer, pasadas las 10 de la no-
che, cuando la luz del día 
se apagaba, los vecinos de 
La Pobla de Segur (Pallars 

Jussà) encendieron sus antorchas en 
la cima de la montaña de Santa Mag-
dalena, y dieron comienzo al primer 
descenso de fallas, troncos prepara-
dos por la propia gente que los carga 
hasta una cumbre que se divisa des-
de el entorno del pueblo. Al anoche-
cer, les prenden fuego y corren con 
ellos de regreso a la población hasta 
una plaza donde quema una hogue-
ra, en medio de la multitud, música 
y danzas. Es la gran fiesta del fuego, 
toque de salida de la temporada esti-
val que este fin de semana, por pri-
mera vez, se celebra siendo las fallas 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, después de que el pa-

sado 1 de diciembre la Unesco asig-
nara esta distinción que reconoce la 
fiesta del solsticio de verano, que ce-
lebran 63 pueblos –17 de Catalunya, 
nueve de Aragón, tres de Andorra y 
otros 34 de Francia–. La Pobla bajó 
ayer las primeras y Durro (Alta Riba-
gorça), lo hace hoy. Hasta el 23 de ju-
lio, cuando tengan lugar las últi-
mas, en la población ribagorzana de 
Llesp las fiestas del fuego serán un 
reclamo turístico para el territorio.
 

REVULSIVO ECONÓMICO / Hosteleros, al-
caldes y pirenaicos en general augu-
ran una buena temporada económi-
ca, por la gran promoción de la de-
claración mundial. Las reservas 
hoteleras lo venían anunciando ya 
semanas atrás. «El certificado de Pa-
trimonio de la Humanidad es como 
una estrella Michelin para un res-
taurante. La distinción de la UNES-
CO garantiza que nuestra fiesta no 
es cualquier cosa y le ha otorgado un 
impulso que ya hemos notado este 
fin de semana con reservas que han 
superado el 90% de ocupación en al-
gunos casos», explica Ignasi Solé, hos-
telero y fallaire de 29 años, al frente 
del Hotel Solé de La Pobla de Segur. 
«La afición y la animación este año ha 
subido mucho y, al coincidir el fin de 
semana con la feria Promopallars 
que este año celebra 50 años, ha mul-
tiplicado la concurrencia de visitan-
tes, muchos de ellos habituales ya en 
nuestra fiesta de los Raiers, que aho-
ra se suman a esta», añade Solé.
 «Este año hemos pasado de unas 
80 o 90 fallas que encendíamos cada 
año, si caía en fin de semana la fies-
ta –la Virgen de Ribera, su patrona–, 
a encender 150, porque mucha más 
gente se ha querido apuntar a bajar-
las, aunque la mayoría lo han hecho 
desde lugares más próximos al pue-
blo. En los colegios se hicieron talle-
res para aprender a hacer fallas y a 
bailar la sardana típica de Pobla. In-
cluso una televisión rusa ha venido 
a la fiesta», explica Joan Cunyer, pre-
sidente de la Associació de Fallaires 
de La Pobla de Segur, donde Miquel 
Poyatos, un vecino de 29 años, bajó 
ayer su falla. Lo hace cada año, y des-
de hace tres, viaja, para ello, desde 

Manchester, donde trabaja de inves-
tigador posdoctoral como geólogo. 
«No me pierdo ni una. La declaración 
nos ha dado mucha repercusión, la 
gente ha hablado mucho más de la 
fiesta, y esperemos que así continúe 
pasando», apunta Poyatos.

VALL DE BOÍ, DOBLE PATRIMONIO / En la co-
marca de la Alta Ribagorça, el reco-
nocimiento de la Unesco recae en 
diez pueblos, donde hoteles, aparta-
mentos, tiendas y restaurantes han 
notado ya el incremento de visitan-
tes este fin de semana. En Durro, co-
rren sus primeras fallas internacio-

nales hoy. «A rebosar», así resume el 
presidente del Consell Comarcal, Jo-
sep Lluís Farrero, el ambiente en el 
Vall de Boí, que suma un doble reco-
nocimiento, pues sus ermitas romá-
nicas fueron declaradas Patrimonio 
Mundial el año 2000. En el valle, ya 
se han empezado a señalizar los ca-
minos que siguen los fallaires, como 
rutas turísticas para senderistas o 
excursiones en familia. Bajo la mar-
ca Camins de foc, la iniciativa quiere 
asentar en el territorio uno de los 
frutos de la promoción internacio-
nal. «Queremos que la gente pueda 
disfrutar de nuestro entorno natu-

La Pobla de Segur y Durro abren la 
temporada de fallas tras ser declaradas 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 

Hosteleros y 
comerciantes 
auguran una buena 
temporada por el 
revulsivo internacional

Hoguera en la plaza de la Pedrera de La Poble de Segur, donde participaron anoche unos 150 ‘fallaires’.

Los ‘fallaires’ de mayor edad, a su llegada a La Pobla de Segur. 
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gran barcelona 3 Nuevo parque 
temático del deporte en Montjuïc r P. 38

DISTrIToS 3 Entrevista con el actor 
valenciano Josep Maria Riera r P. 43

Con un toque distintivo en cada po-
blación, sobre los rituales de la fies-
ta y la manera de preparar las fallas, 
aros o brandons, que son los distin-
tos tipos de antorchas utilizadas, 
las fiestas del fuego en el Pirineo y 
Prepirineo declaradas Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad se ce-
lebran desde tiempos inmemoria-
les. «La ritualización del sol en for-
ma de fuego que baja de la monta-
ña hasta los pueblos, como símbolo 
de riqueza para el campo y la paye-
sía, forma parte de la memoria his-
tórica del Pirineo, que el reconoci-
miento de la Unesco ayuda más a 
preservar», afirma Ferran Rella, pre-
sidente del Consell Cultural de les 
Valls d’Àneu.
 Esta entidad fue precursora de 
la declaración de Patrimoni Nacio-
nal de las fallas de Isil, que esta po-
blación del Pallars Sobirà obtuvo 
en 1991. «Aquí se han hecho toda la 
vida. Son símbolo de nuestra iden-
tidad y es un orgullo para nosotros 
haberlas sabido conservar de ge-
neración en generación. Hemos si-
do, además, un precedente para 
que otros pueblos del Pirineo don-
de se habían dejado de celebrar du-
rante algunos años, como Alins, las 
hayan querido recuperar», explica 
Bernat Comas, vecino de Isil, de 33 
años, y dueño de uno de los dos úni-
cos bares de la población, La Tona.
 Hasta Isil llegó, en 1957, el his-
toriador y fotógrafo Pere Català Ro-
ca, hermano del célebre fotógrafo 
Francesc Català Roca. «Fue un es-
pectador de lujo. Sus instantáneas 
inmortalizaron la bajada de antor-
chas en un espléndido reportaje fo-
tográfico, con toda riqueza de ma-
tices», relata Rella. Él es autor del 
libro Aquesta nit encenem falles, de 
1987, que plasma la historia de la 
preciada herencia pirenaica, como 
lo hace también la exposición Les fes-
tes del foc als Pirineus, que se podrá vi-
sitar del 23 de junio al 3 de julio en 
el Ecomuseu de Esterri d’Àneu.
 La fuerza que ha irrumpido en 
los pueblos de tradición fallaire del 
Pirineo no significa solo un revulsi-
vo para su economía, también des-
pierta el interés por ahondar en las 
raíces de la fiesta. «En Arties prepa-
ran una película sobre la noche de 
Sant Joan que, a su vez, promocio-
nará el Vall d’Aran», anunció la con-
sejera de Turisme, Comerç i Con-

sum del Conselh Generau d’Aran, 
Anna Díaz. «La gente está muy ani-
mada, eufórica y emocionada, y en 
muchos pueblos buscan documen-
tos antiguos sobre su historia, para 
recuperar sus fallas, porque se cree 
que se habían hecho en buena par-
te del Pirineo. Con danzas, ofrendas 
y oraciones, con las que los vecinos 
pedían buen tiempo para sus cose-
chas», argumenta Díaz. Las danzas 
de Isil fueron recuperadas de la ma-
no del festival Dansàneu, que se ce-
lebrará en las Valls d’Àneu del 21 al 
26 de junio, coincidiendo con la ba-
jada de fallas en el Pallars.

En el ADN

De abuelos a nietos, de padres a hi-
jos, la tradición de ir a buscar los 
troncos al bosque, en otoño, dejar-
los secar durante el invierno y em-
pezar a preparar las fallas cuando se 
acerca el solsticio de verano es algo 
que en los pueblos fallaires lleva su 

CARME ESCALES
BARCELONA

Antorchas 
ancestrales
La fiesta de las fallas del Pirineo preserva 
el ritual de invocar buenas cosechas 

gente en la sangre. «Las corres des-
de los 4 años, en compañía de tus 
padres o abuelos. Y la falla va cre-
ciendo contigo. Es algo que senti-
mos como una tradición muy nues-
tra y, como los castells y las patums, 
hay que vivir las fallas para saber lo 
que son», apunta desde el Vall de 
Boí Carme Aixalà, fallaire de toda la 
vida y propietaria de los apartamen-
tos Alta Muntanya de Barruera.
 «Es un cúmulo de sensaciones 
que no se pueden describir», expre-
sa desde el Vall de Boí María José Er-
ta, una vecina de Vilaller de 47 años 
que, cuando tenía 23, envió una car-
ta al director de un diario local des-
cribiendo su sentimiento fallero. 
Hoy Erta preside la Associació de Po-
bles Fallaires del Pirineu de Catalun-
ya y Aragón (17 y 9 poblaciones res-
pectivamente), que ya preparan un 
calendario internacional que reco-
ja la tradición y especificidades de 
aros, brandons y fallas de todos los 
municipios pirenaicos. «Vamos to-
dos a una en la preservación de este 
patrimonio y tradición», concluye. H

«corres las fallas 
desde los 4 años. 
Hay que vivirlas 
para saber lo que 
son», apunta aixalà

ral durante todo el año y que las fa-
llas no sean solo estrellas de un solo 
día. En las cimas de donde parten las 
fallas, localizaciones conocidas co-
mo el Faro, habrá paneles explicati-
vos de la fiesta y las peculiaridades 
de cada lugar, así como la referencia 
a los picos que se contemplan desde 
ellos, porque son privilegiados mira-
dores», puntualiza Farrero.

UN SANT JOAN DE ORO / La coincidencia 
de la fiesta de Sant Joan en jueves di-
buja un puente que hace frotarse las 
manos a los hosteleros en poblacio-
nes como Alins e Isil, en el Pallars So-

birà, Boí, Casós, el Pont de Suert y Vi-
laller, en la Ribagorça, o Les y Arties, 
en el Vall d’Aran. «Desde hace más 
de un mes, lo tenemos todo lleno», 
asegura Jordi Lladós, del Hostal Mon-
taña de Alins. «La estimación es que 
se superará el 80% de ocupación», 
apunta la concejal de Turisme del 
Vall d’Aran, Anna Díaz. «Las fallas 
siempre han sido un gran atractivo, 
pero este año la programación es 
más completa y coincide con los 25 
años del festival Dansàneu. Práctica-
mente está todo lleno», declara el pre-
sidente del Consorci de Turisme de 
les Valls d’Àneu, Carlos Cortina. H

en el Vall de boí
se han empezado a 
señalizar los caminos 
que siguen los ‘fallaires’ 
y rutas para senderistas

DEFOTO / RAMON GABRIEL

Los participantes atraviesan el puente de entrada a La Pobla de Segur ayer tras bajar de la montaña. 
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CINE A CASA

PELLÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLIC GÈNERE

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta ★ Sense qualificar ◗

Cuatro Lleida TV

8 TV #0

La Sexta
07.00 El zapping de surferos.
08.30 Ciudades bajo tierra.  
09.30 Alerta cobra. 
11.25 Las mañanas de Cuatro. 

(Primera hora). Presentat 
per Javier Ruiz.

12.30 Las mañanas de Cuatro.

TARDA

14.15 Noticias Cuatro. 
14.45 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro Deportes.
15.20 Deportes Cuatro.
16.00 Hawai 5.0. 
18.30 NCIS: Los Ángeles. 

NIT

21.00 Noticias Cuatro.
21.20 El tiempo.
21.30 First dates. 
22.45 Quantico. (Estrena).
00.30 Rosewood. Desfiles y dis-

tensiones, Atresía erótica y 
arte, Hábitos y hematomas.

02.50 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.
05.15 Puro Cuatro.

07.00 Notícies en xarxa.  
07.59 Petons i moltes felicitats.  
08.00 Club Banyetes. Red.  
08.15 Notícies en xarxa.  
09.00 L’entrevista.  
10.00 Ben Trobats.  
12.00 Cafeïna. Red.  
13.15 Bonus Music.  
13.30 Info Noguera. Red.  

TARDA

14.00 Notícies migdia.  
14.30 Aran TV.  
14.45 Cafeïna. Mariví Chacón 

entrevista Puri Terrado, 
directora de l’Auditori Enric 
Granados; Jordi Benseny, 
organitzador del Concurs 
Internacional Ricard Viñes, 
i Rosa M. Pérez Calvo, pro-
fessora de Psicologia Social 
de la Universitat de Lleida. 
També conversarà amb el 
director del col·legi Terra-
ferma, Jordi Ferraz, i amb 
el fotògraf premiat amb la 
Medalla d’Or del Fòrum Eu-
ropa 2001 Cercle del Grup 
SEGRE, Julián García. García.

16.00 Notícies migdia. Red. 
16.30 La 7mana Pirineus. Red.  
17.00 La 7mana a Ponent. Red.  
17.30 Pintant el gris. Red. Cap. 9 
18.00 DiS. Red.  
18.29 Petons i moltes felicitats.  
18.30 Club Banyetes.  
18.45 Bonus Music. Videoclips. 
19.00 Notícies en xarxa.  
19.30 Gaudeix la festa. Red.  

NIT

20.00 Notícies vespre.  
20.43 El temps.  
20.45 Aran TV. Informatiu en 

llengua aranesa. 
21.00 Dansàneu - especial di-

lluns. El més destacat del 
dia al mercat festiu de les 
Cultures del Pirineu. 

21.15 112 Emergències. Red. 
Cap. 2 

21.30 Lleida al dia - L’entrevis-
ta. Presenta Santi Roig. 
Invitat: Jaume Moya (En 
Comú Podem).

22.00 Lleida al dia - La tertúlia. 
Presenta Santi Roig. 

23.00 Notícies vespre. Red. 
23.45 Cafeïna. Red.  
00.00 Bonus Music. Videoclips. 

07.00 El món a RAC1.  Retrans-
missió en directe de l’àu-
dio del programa El Món 
a RAC1.

08.30 Televenda.
11.30 Just for laughs. Les mi-

llors bromes gravades amb 
càmera oculta. 

12.20 Shark. Llamas mortales, 
Muerte en las vegas.

TARDA

14.00 Arucitys. Magazín d’actu-
alitat i vida social dirigits i 
presentats per Alfons Arús. 

18.00 Castle. Muerte y belleza, KO.
19.30 8 al dia. Magazín d’actu-

alitat, basat en les 8 notí-
cies més importants del 
dia, dirigit i presentat per 
Josep Cuní. 

NIT

23.00 C.S.I. Las Vegas. Desa-
tado, El padre de la novia, 
Chelo y adiós, En una casa 
oscura, oscura.

02.10 Clips.

06.35 C.S.I. Miami. En apuros, 
Feliz cumpleaños.

08.00 Tupper Late Motiv.
08.57 Re-Likes.
09.52 La huida.
12.59 Historia de la comida 

italiana. Santa comida.

TARDA

13.57 Diario Vice. 
14.30 Minuto #0.
15.35 Cine. 9 días.
17.31 C.S.I. Miami. Mal momen-

to, Agarre mortal, La mejor 
defensa.

19.42 Fauna letal.
20.30 Likes. 

NIT

21.30 Diario Vice. 
22.00 Maraton man. Tromso, 

de noche bajo cero.
23.00 Late Motiv.
00.05 Cine. El nuevo Karate Kid.
01.52 Planta Segunda. Play off 

de ascenso (Final).
02.52 Motor. El club de la F-1. GP 

de Europa. Resum.
03.22 Diario Vice. 

Cuando hierve la sangre 15.00 13TV ★★ ★★ Bèl·lica
Hondo 19.05 Paramount ★★★ ★★★ Western
La canción de Aixa 21.55 La 2 ★ ★★ Drama musical
Un sueño para ella 22.30 Neox ★ ★★ Comèdia
RoboCop 22.30 La Sexta ★★ ★★ Fantàstic
La prueba de la verdad 22.40 Nova ★ ★ Thriller
El Dorado, el templo del sol 23.30 La 1 ★★ ★★ Aventures
La esposa perfecta 00.15 Antena 3 ★ ★ Thriller

Cuando hierve la sangre
13TV / 15.00
EUA. 1959. 124’. Gèn.: Bèl·lic. Dir.: 
John Sturges. Int.: Frank Sinatra, 
Gina Lollobrigida. Com.: Coman-
do aliat lluitant contra els japone-
sos a la selva birmana. Primer pa-
per de la Lollo a Hollywood i amb 
Steve McQueen, Peter Lawford i 
Charles Bronson a l’equip.

Hondo
PARAMOUNT CHANNEL / 19.05
EUA. 1953. 85’. Gèn.: Western. Dir.: 
John Farrow. Int.: John Wayne, 
Geraldine Page. Com.: Correu de 
l’exèrcit defensant una dona i el 
seu fill, sols en el seu ranxo, de 
l’atac dels indis.

La canción de Aixa
LA 2 / 21.55
Espanya. 1939. 1097’. Gèn.: Dra-
ma musical. Dir.: Florián Rey. Int.: 
Imperio Argentina, Manuel Luna. 

Comentari: Gallarda gitana pre-
tesa pels musulmans que acaba-
ran enfrontant-se per aconseguir 
el seu amor.

Un sueño para ella
NEOX / 22.30
EUA. 2003. 100’. Gèn.: Comèdia 
adolescent. Dir.: Dennie Gordon. 
Int.: Amanda Byrnes, Colin Firth. 
Com.: Adolescent intentant impe-
dir el nou casament del seu pare, 
un aristocràtic polític.

RoboCop
LA SEXTA / 22.30
EUA. 2014. 113’. Gèn.: Aventures 
fantàstiques. Dir.: José Padilha. 
Int.: Joel Kinnaman, Gary Oldman. 
Com.: Discret remake del clàssic 
dels anys vuitanta.

La prueba de la verdad
NOVA / 22.40
Canadà. 2015. 90’. Gèn.: Thriller. 

Dir.: Jesse James Miller. Int.: An-
drea Roth, Wooddy Jeffreys. Com.: 
Policia amb problemes matrimo-
nials i també laborals investigant 
un cas en què l’escalada, a què ella 
és molt aficionada, juga un paper 
clau.

El Dorado, el templo...
LA 1 / 23.30
EUA. 2010. 180’. Gèn.: Aventures. 
Dir.: Terry Cunningham. Int.: Sha-
ne West, Elden Henson. Com.: Imi-
tador d’Indiana Jones a la recerca 
de la Ciutat d’Or de la civilització 
inca.

La esposa perfecta
ANTENA 3 / 00.15
EUA. 2000. 120’. Gèn.: Thriller. 
Dir.: Don Faunt. Int.: Perry King, 
Shannon Sturges. Com.: Adinerat 
divorciat casant-se de nou amb 
una desconeguda de qui només 
desconfia la majordoma.

Estats Units. 1994. 108 minuts. Gènere: Comèdia 
romàntica i familiar. Director: Richard Benjamin. 
Intèrprets: Melanie Griffith, Ed Harris, Michael Patrick 
Carter, Anne Heche, Malcolm McDowell. Comentari: 
Uns anys abans que Julia Roberts enamorés el per-
sonal masculí dels cinc continents amb el seu paper 
de prostituta de bon cor a Pretty Woman, Melanie 
Griffith va fer el mateix com a professional del sexe 

que, després d’una petita entremaliadura de tres de 
menors –trenquen la seua guardiola per contractar 
una dona per veure-la nua– acabarà enamorant-se 
del pare d’un d’ells, un viudo, molt cavaller ell, que 
descuida l’atenció del seu fill a l’estar massa absort 
amb la feina. Comèdia blanca, blanquíssima, fregant 
perillosament la cursileria, però que entreté, que és 
del que es tracta.

PARAMOUNT CHANNEL / 16.55 ★★

Un regalo para papá

06.00 Minutos musicales.
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos.
10.15 Las primeras 48 horas.
11.00 Al rojo vivo.

TARDA

14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
14.55 La Sexta noticias: ju-

gones.
15.20 Jugones: El análisis.
15.30 La Sexta meteo 1ª ed.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.

NIT

20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.45 La Sexta meteo 2ª ed.
21.00 La Sexta deportes 2ª 

edición.
21.30 El Intermedio.
22.30 El taquillazo. RoboCop 

(2013). Dir.: Jose Padilha.
00.45 Cine. Extraterrestre (2011). 

Dir.: Nacho Vigalondo.
02.30 Poker caribbean ad-

venture.

TELEVISIÓ

LA 1 SÈRIES

Laura relleva José Mota
L’adaptació nord-americana de la sèrie de TVE, 
Los misterios de Laura, arriba aquest dijous a 
La 1 (22.35 hores) per omplir el buit deixat per 
la sèrie de l’humorista manxec José Mota, El 
hombre de tu vida. The mysteries of Laura està 
protagonitzada com a detectiu d’homicidis per 
Debra Messing (Will & Grace).

Resum diari del 
Dansàneu,  
a Lleida TV

LLEIDA TV

El mercat festiu de les Cul-
tures del Pirineu, Dansà-
neu, celebra el 25è aniver-
sari i Lleida TV dedica tota la 
setmana a aquest esdeveni-
ment. Xavier Lozano, Oscar 
Fernández i Aleix Bergés es 
traslladen a les Valls d’Àneu 
per atansar-nos al festival. 
Cada dia a la nit, Lleida TV 
emet un programa resum de 
deu minuts de durada de la 
jornada amb la imatge de les 
diferents activitats que es re-
altitzin i entrevistes al pro-
tagonista (avui, a les 21.00). 
Aquest any, a més, coincideix 
amb les falles.

■ Quan fa molts anys, la tele d’aquest 
país era una, gran i... bé, lliure, no!, 
però sí en blanc i negre, la denomi-
nada cançó de l’estiu tenia un gran 
predicament. Quan arribaven aques-
tes dates, al món musical li entrava 
una passió, un desenfrenament, que 
se centralitzava a aconseguir el te-
ma més enganxós que es repetís més 
i millor en emissores, xiringuitos 
de platja i escenaris de festa major. 
Bàsicament aquesta febre era espa-
nyola, encara que no es feia fàstics 
a altres nacionalitats i tornava, com 
a pandèmia innòcua, any rere any, 
amb abanderats com Georgie Dann, 
Los Diablos, Fórmula V... i així fins a 
l’infinit i més. Tanmateix, ara la cosa 
ha degenerat bastant. La cançó de 
l’estiu s’ha anat degradant a base de 
remixos i s’ha tornat marginal. Per 
veure-la cal recórrer als youtubers 

més frikis. Per exemple, aquest 2016 
la cosa està entre Lo vamos a petar 
del mallorquí Joan de Son Rapinya 
o La salchipapa d’una esbojarrada, 
en mini biquini, Leticia Sabater. La 
cosa està molt igualada perquè els 
dos temes són igual de rònecs i mal 
gravats. Vegin-los.

Torna la cançó de l’estiu

Leticia Sabater, esbojarrada.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu



 ACTIVITATS
Presentació del 
llibre ‘El foc al món’ 
de David Colell 
Òrrit
‘Un viatge a l’infern de la matèria’.
Lloc: Biblioteca Pública de Lleida a 
les 19.00 hores.

Taller de 
manualitats
Àrea cultural de la dona de l’Asso-
ciació de veïns de Jaume I.
A les 19:30 hores.

Conferència ‘Apunts 
de protocol’
Conferència a càrrec de Paco Cas-
tillo López, periodista i expert de 
protocol, dins del cicle de confe-
rències del Armats de Lleida. 
Lloc: Enric Granados, 19, entresòl 
a les 20 hores.

Espectacle de 
Poemes Musicals 
2016
On participaran recitadors, rapso-
des i poetes, acompanyats de di-
ferents músiques. Coordinat per 

Presentació de ‘Haru’, de Flavia Company, al Punt de Llibre
L’escriptora d’origen argentí Flavia Company presenta a la llibreria Punt de Llibre la seva novel·la ‘Haru’, d’edicions Catedral. 
Company estarà acompanyada per Marialba Revés. Lloc: Punt de Llibre, a les 19 hores.

AGENDA
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 201642

la Federació de Cases i Centres 
Regionals de Lleida
Lloc: Teatre Municipal de l’Escor-
xador, a les 22.00 hores.

 FESTIVALS
Mostra de Cinema 
de Muntanya, Picurt
Tallers i sessions de cinema infan-
til, presentació del llibre ‘Entrena-
miento para el ultrarail’, conferèn-
cia ‘Projectes Piros Life per  a la 
consolidació d’una població d’ós-
sos als Pirineus Centrals’, vespra-
da ‘Escalada’, vesprada ‘Parc del  
Segre’ i sessió cinema nit
Lloc: La Seu d’Urgell. Hora: A par-
tir de les 9:30 hores. 

Festival Dansàneu, 
Mercat Festiu de les 
Cultures del Pirineu
25è Dansàneu amb una formació 
per a nens i nenes i/o professors, 
un taller de gralla, inauguració 
exposició Patrimoni Dibuixat, Pre-
sentació llibre audiovisual ‘La dan-
sa a l’escola’, espectacle ‘Mimosa’, 
concert  ‘Artur Blasco & Yannick 
Lopes’, i Nit Dansàneu al Pub de 
l’Era a Esterri d’Àneu.
Lloc: Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
i Esterri d’Àneu. Hora: tot el dia. 

 EXPOSICIONS
Fotografies ‘Prop 
de casa’, de Pilar 
Martín Borruel
La trentena d’obres que confor-
men l’exposició fotogràfica Prop 
de casa posen l’atenció en la na-
tura, en allò que l’ull gairebé no 
veu, però que la fotògrafa Pilar 
Martín Borruel capta amb la seva 
càmera. 
Lloc: ILO (Institut Lleida d’Oftal-
mologia), seu de la Fundació Fer-
reruela Sanfeliu (FFS). Hora: fins 
el 30 de setembre, de dilluns a 
divendres de 8.00 a 20.00 hores. 

Res Non Verba 
celebra ‘100 anys 
de Orquestra Ríos’ 
amb una exposició
Exposició de fotos d’una llegendà-
ria orquestra d’Aragó que va posar 
música a moltes festes majors de 
Catalunya. La formació va roman-
dre activa fins el 1990, quan la 
jubilació dels seus membres més 
antics va portar a la pràctica desa-
parició de l’orquestra, encara que 
la seva activitat encara és recor-
dada a molts pobles.
Lloc: Res Non Verba (C/Maragall, 
17). Hora: fins el 5 de juliol. De 

dimarts a divendres, de 10.00 a 
13.00 i de 16.00 a 19.30.

‘Caricart 2016’, 
mostra d’humor 
gràfic
Amb les mostres Exageradors 
i Manel Fontdevila i la Parejita. 
L’exposició és una bona ocasió 
per conèixer algunes de les ico-
nes del dibuix. 
Lloc: Hemeroteca de la Bibliote-
ca Pública de Lleida, fins al dia 
31 d’agost.

Mostra del IX 
Concurs d’Humor 
Gràfic Caragoler
La sala Manolo Calpe de la Feco-
ll exposa fins al 29 de juliol, una 
selecció de les millors obres que 
es van presentar a la novena 
edició del Concurs Internacional 
d’Humor Gràfic Caragoler. L’ex-
posició inclou la vinyeta guanya-
dora del concurs d’enguany.
Lloc i hora: Horaris de matí i tar-
da a la Sala Manolo Calpe.

‘Retrats d’una 
fugida’ al CaixaFo-
rum Lleida
Aquesta exposició, que ha es-
tat organitzada per l’Obra Social 
“la Caixa” i l’Alt Comissionat de 

les Nacional Unides per als Re-
fugiats (ACNUR), presenta foto-
grafies del fotoperiodista Brian 
Sokol.
Lloc: CaixaForum Lleida (C/ 
Blondel). L’exposició es podrà 
veure fins al 24 de juliol.

‘Gènesi’, de 
Sebastião Salgado
La mostra és un recull de fotos 
que el reporter gràfic Salgado ha 
fet en diversos llocs del món.
Lloc: CaixaForum Lleida, fins el 
24 de juliol.

25 anys de CREDA 
Lleida amb una 
mostra
Exposició commemorativa dels 
25 anys del Centre de Recursos 
Educatius per a deficients Audi-
tius.
Lloc: Claustre de l’Àrea Infantil i 
Juvenil de la Biblioteca, fins al 27 
de juny.

‘El foc del món’ als 
Armats de Lleida
Exposició col·lectiva de 15 ar-
tistes de Ponent, que il·lustren 
l’assaig El foc del món, de David 
Colell.
Lloc: Subseu dels Armats fins el 
28 de juny .
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Envieu els actes d’agenda a: 
cercle@segre.com. 
Més informació a

Museus
lleida

turó de la seu vella. 973 230 653.  
www.turoseuvella.cat.

Museu de lleIda dIOCesÀ I COMarCal. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.

dIpòsIt del pla de l’aIgua. Múrcia, 
10. 973 211 992.

Museu de l’aIgua. Av. Miquel Batllori, 
s/n. 973 211 992. 

Museu de l’autOMOCIó rOda rOda. 
Santa Cecília, 22. 973 212 635.

Museu d’art JauMe MOrera. Major, 
31. 973 700 419. 

Museu d’art MOrera. exposicions 
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.

Museu hIstòrIC MunICIpal. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.

Centre d’art la panera. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.

comarques

AgrAMunt. Fundació espai guinovart.  
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904. 

AgrAMunt. Casa Museu de poesia visual 
lo pardal.  Pl. del Pare gras, 5. 973 390 718 
/ 973 391 089. 

ALMACELLES. Museu d’arquitectura i 
urbanisme Josep Mas dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001.

ArtESA DE LLEIDA.   Museu local  
arqueològic.  Castell, 3, 973 167 162.

ArtESA DE SEgrE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, 5. 973 400 013.

BALAguEr. Museu de la noguera. Pl. 
Comtes d’urgell, 5. 973 445 194.  

BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.  
C-14, km 134. 973 462 731.

LES BorgES BLAnquES. parc temàtic de 
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.

CAStELLDAnS. Museu de l’Oli i del Món 
rural. Empit, 9. 973 120 002.

LA CEntrAL DE CAPDELLA.  Museu 
hidroelèctric de Capdella.  Carrer Únic 
s/n. 973 663 001. 

CErvErA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.

CoLL DE nArgó. Museu dels raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678

CoLL DE nArgó. Museu dels dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la unió, 10. 973 
383048/636 417678

EStErrI D’ÀnEu. ecomuseu de les valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436. 

góSoL. Museu picasso. Pl. Major, 1. 973 
370 035.

guISSonA.  Museu eduard Camps.  Pl. 
vell-Plà, 1. 973 551 414. 

ISonA. Museu de la Conca dellà. Museu, 
7. 973 665 062.

LInyoLA. Museu pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 

LLESSuI.  ecomuseu els pastors de la vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 

MoLLEruSSA. espai Cultural dels Canals 
d’urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.

MoLLEruSSA. Museu dels vestits de paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.

EL Pont DE CLAvEroL. Museu dels raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493.

PontS.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.

PuJALt. Museu de les papallones de 
Catalunya. 973 620 743.

SALÀS DE PALLArS. CIaC. Botigues-museu.  
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.

LA SEu D’urgELL. Museu diocesà d’urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.

SoLSonA. Museu diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.

tÀrrEgA. Museu Comarcal de l’urgell. 
Major, 11. 973 312 960.

trEMP. Museu Comarcal de Ciències 
naturals. Passeig del vall, 13.  973 653 470.

tuIxÉn. Museu de les trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.

vIELHA. Museu dera val d’aran. Major, 
26.  973 641 815.

castells

I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com

Castell de MOntsOnís (noguera).

Castell de MOntClar (urgell).

Castell de FlOreJaCs (Segarra).

Castell de les pallargues (Segarra).

Castell de Mur (Pallars Jussà).

Castell de vICFred (Segarra).

Castell d’arBeCa (garrigues).

exposicions i galeries

avui  recomanem
tallers

10.00
LLEIDa. musEu DE LLEIDa. 10 €

Ceràmica ibèrica per a nens
El museu de Lleida organitza un 
taller de tres hores de ceràmica ibè-
rica dirigit a nenes i nens d’entre 6 
i 12 anys. La sessió arrancarà amb 
una visita a l’exposició La fortalesa 
dels Vilars d’Arbeca i, després, s’ela-
boraran tres objectes ibèrics que es 
couran al taller de mateu, a la Casa 
dels artistes.

19.30
LLEIDa. assoCIaCIó DE vEïns jaumE I.

Manualitats
En el marc del programa d’activitats 
de la setmana cultural, l’àrea de la 
dona de l’associació de veïns de 
jaume I de Lleida organitza un taller 
de manualitats.

literatura

19.00
LLEIDa. LLIbrErIa punt DE LLIbrE.

‘Haru’, de Flavia Company
L’escriptora Flavia Company pre-
senta a la llibreria punt de Llibre de 
Lleida (bisbe messeguer, 11) la seua 
última obra, Haru, una novel·la nar-
rativa que parla del destí i del camí 
vital del seu protagonista. L’acte es-
tarà conduït per la també escriptora 
marialba revés.

19.00
tàrrEga. LoCaL soCIEtat atEnEu.

Llibre de mossèn Climent
acte de presentació del llibre Més 
fulles de tardor, amb l’autor, el sacer-
dot i també poeta Climent Forner, al 
local de la societat ateneu de tàrre-
ga (plaça del Carme).

19.30
LLEIDa. LoCaL soCIEtat atEnEu.

‘El foc del món’, de Colell
David Colell presenta a la sala d’ac-
tes de la biblioteca pública de Lleida 
el seu llibre El foc del món. Viatge a 
l’infern de la matèria, un assaig so-
bre religió, metafísica i qüestions 
nuclears.

20.00
LLEIDa. tEatrE DE L’EsCorxaDor.

Recital poètic
El teatre municipal de l’Escorxador 
acull l’Espectáculo de poemas musi-
cales, organitzat per la Federació de 
Cases i Centres regionals de Lleida, 
en el qual participaran recitadors, 
rapsodes i poetes, acompanyats de 
diferents músiques.

conferència

20.00
LLEIDa. EnrIC granaDos, 19.

‘Apunts de protocol’
Els armats de Lleida, seguint el seu 
cicle de conferències, n’organitza 
una al local del carrer Enric grana-
dos sota el títol Apunts de protocol, 
que serà a càrrec del periodista i ex-
pert en protocol paco Castillo.

Martí Boada, a l’espai guinovart d’Agramunt.

GALERiA d’ARt tERRAFERMA. LLEIDa. CarrEr bIsbE ruano, 15

Selecció d’artistes iii. amb obres de Katerina alavedra Duchoslav, pau 
barreiro, blanca Álvarez, jordi santacana, àlex alemany, Fidel molina, 
Enric aguilar, borràs II, jalo i serrasanabra. Fins al 23 de juny.

quioSC GALLERy. trEmp. ps. parE manyanEt, 34

La presència de l’absència. Col·lecció d’obres que segueix la sèrie Ho-
ritzons de vicent Carda, en les quals el color és fonamental. Fins al juny.

FundACió SoRiGué. LLEIDa. aLCaLDE pujoL, 2 bIs

in the beginning was... Instal·lacions de grans dimensions de l’artista 
japonesa Chiharu shiota. una compta amb objectes de persones anò-
nimes i una altra parla sobre els orígens. Fins al 17 de juliol.

ESpLuGA CALbA. EspaI antonI FErrEr DEL CastELL

pedres gravades. manela gracià exposa peces en pedra de la gravera, 
d’on surten també cap a la sagrada Família. Fins a 20 de juliol.

inStitut CARtoGRàFiC i GEoLòGiC dE CAtALunyA. trEmp

Geociències, art i innovació. mostra la complicitat entre els treballs 
en geociència de l’ICgC i les obres d’art. Fins al 21 de juliol.

CAixAFoRuM. LLEIDa. av. bLonDEL, 3

Gènesi. sebastião salgado ha fotografiat els orígens del món al llarg 
dels seus viatges i mostra paisatges, animals i persones en regions vas-
tes i remotes, intactes i en silenci. Fins al 24 de juliol.

MAyoRAL ESpAi d’ARt. vErDú. pL. major, 23

El tharrats de Dau al Set. Exposició que reuneix una selecció de la 
producció de l’artista durant l’etapa com a fundador de la revista Dau 
al Set, en què destaquen les seues maculatures. Fins al 28 d’agost.

Instal·len a la plaça 
ricard viñes un piano 
obert al públic

música

19.00
aLCarràs. CarrEr major I pLaça nova.

Música als carrers
alcarràs celebra la Festa de la mú-
sica amb actuacions al carrer dels 
alumnes de l’escola de música del 
municipi i de les d’aitona i torres 
de segre. al carrer major i a la plaça 
nova s’instal·laran carpes, hi haurà 
batucada, discjòqueis i moltes altres 
actuacions.

20.30
LLEIDa. EsgLésIa DE sant LLorEnç.

Concert de final de curs
El Projecte Emili Pujol. Una sola nota, 
invariable, immensa finalitza avui 
amb un concert a l’església de sant 
Llorenç de Lleida, a càrrec del duet 
de guitarristes format pel lleidatà 
Carles trepat i l’extremenya Carmen 
jiménez, que oferiran un extens re-
pertori de l’obra del compositor nas-
cut a la granadella l’any 1886.

cine

09.30
La sEu, aLàs I orDIno.

Mostra de cine picurt
La jornada de la mostra de Cinema 
als pirineus picurt arranca avui amb 
un taller i una sessió infantils a la 
seu. a la tarda i a la nit, més projec-
cions de pel·lícules, una conferència 
per la consolidació dels óssos al pi-
rineu i un homenatge a Laura or-
gué. a alàs, sessió de pel·lícules es-
portives i, a ordino (andorra), cine 
d’ecologia i recuperat, i entrega dels 
premis gall Fer.

19.00
LLEIDa. CaIxaForum. 4 €

‘Cerezos en flor’
CaixaForum Lleida projecta la pel·lí-
cula alemanya Cerezos en flor (2008), 
del director Doris Dörrie, en el marc 
del cicle Quaderns de viatge.

arts escèniques

10.00
EstErrI D’ànEu.

Música a dansàneu
El 25è mercat Festiu Dansàneu con-
tinua avui amb una sessió formati-
va de música i dansa, la inauguració 
de l’exposició Patrimoni dibuixat i la 
presentació del llibre La dansa a l’es-
cola: el mestratge de Joan Serra, de 
joan Figueres, a l’Ecomuseu. a la nit, 
hi haurà un concert a càrrec d’artur 
blasco & yannick Lopes (a l’Ecomu-
seu), així com l’actuació de diversos 
grups al pub L’Era.

18.00
LLEIDa.  
rICarD vIñEs

L’organització del xxII Concurs Inter-
nacional de piano ricard viñes instal·la 
avui al carrer un piano de cua obert al 
públic com a preludi a l’inici del certa-
men, que s’inaugura aquest dissabte. 
D’aquesta manera, la plaça que porta 
el nom del reconegut pianista lleidatà, 
ricard viñes, es convertirà en un gran 
auditori a l’aire lliure, en el qual tothom 
que ho desitgi (professionals, alumnes 
o aficionats de totes les edats) podrà 
seure a la banqueta i tocar la peça que 
vulgui.

Una voluntària tocant el piano l’any passat.



Esterri d’Àneu dio ayer el pis-
toletazo de salida al Dansàneu 
rebautizado desde el año pasa-
do como el Mercat Festiu de les 
Cultures del Pirineu. El festival 
llega este año a la 25 edición 
con más de treinta propuestas 
de danza y música tradicionales 
gratuitas y abiertas al público.

Los ensayos de la producción 
Esvorell, creada con motivo del 
25 aniversario, y el concierto 

con cata simultáneo Decanta, 
con Carles Belda y Joan Garri-
ga, fueron las propuestas des-
tacadas de la primera jornada. 
El festival propondrá hasta el 
domingo 26 una muestra de ca-
rácter participativo con la danza 
como eje vertebrador dirigida a 
públicos de todas las edades y 
perfiles, desde los más experi-
mentados a los neófitos que se 
acercan por primera vez a ella. 

El Dansàneu programa más 
de 30 propuestas de danza 
tradicional hasta el domingo

FOTO: ACN / Ensayos de la producción ‘Esvorell’, ayer

CAIXAFORUM LLEIDA 
PROYECTA EL FILME 
‘CEREZOS EN FLOR’ 
CaixaForum Lleida proyecta 
esta tarde a las 19.00 horas 
la película Cerezos en flor, de 
Doris Dörrie, dentro del ciclo 
Quaderns de viatge. 

TVE GRABA ‘MAS-
TERCCHEF CELEBRI-
TY’ Televisión Española ha 
comenzado la grabación de 
MasterChef Celebrity, el con-
curso en el que los concur-
santes serán nueve famosos.

Un homenaje al pianista y com-
positor leridano Enric Granados 
marcó la celebración ayer del Día 
de la Música del Orfeó Lleidatà. El 
acto, que tuvo lugar en el Espai 
Orfeó, forma parte del programa 
de actividades organizadas con 
motivo del Any Granados, en re-
cuerdo al centenario de la muer-
te del músico. 

La cita contó con la proyec-
ción del documental Ivori als dits. 
Centenari de la mort d’Enric Gra-
nados (1916/2016), dirigido por 
Rosa Mesalles y producido por 
la Paeria. El audiovisual explica la 
obra y la vida del músico. El acto 
de ayer contó también con una 
actuación del Aula de Cant del 
Orfeó Lleidatà. 

El Orfeó Lleidatà homenajea 
al compositor Enric Granados 
en el Día de la Música

FOTO: Orfeó Lleidatà / El acto contó con una proyección y un concierto

Ahora que llega San Juan, los leri-
danos pueden acercarse a la sede 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya para vi-
sitar la exposición Foc al Pirineu. 
Les festes del foc del solstici d’es-
tiu als Pirineus. Se trata de una 
muestra integrada por distintas 
fotografías de Manel Viladrich, 
que retratan las falles, haros y 
brandons. 

Manel Viladrich 
presenta la 
exposición 
‘Foc al Pirineu’

FOTO: Tony Alcántara / Se puede visitar en el Departament de Cultura

Entrega de un ‘collage’ del AEM
La sección teatral del AEM entregó ayer por la tarde un collage 
de su última representación, Joc de l’amor i de l’atzar, al Cercle 
de Belles Arts de Lleida. El Cercle es una entidad leridana que 
participa activamente en la vida cultural. /FOTO:  C.B.A.

Lleida
REDACCIÓN
Íntims Produccions están trabajan-
do desde hace semanas para estre-
nar la versión castellana de Wasted 
en Madrid los días 7 y 8 de julio a 
las 20.00 horas. El festival acoge un 
total de 31 propuestas escénicas y 
5 de musicales que se representa-
rán en el Matadero, centro creati-
vo referente a nivel nacional e in-
ternacional.

Wasted cuenta cómo transcu-
rre la noche de tres amigos que 
se reencuentran el día que hace 
diez años de la muerte de Toni, el 
cuarto amigo. En este marco, Edu, 
Carlota y Dani, sin saber hacia dón-
de encaminarse ni qué hacer para 
cambiar, se enfrentan con las mise-
rias de sus vidas. Los temas que tra-
ta la obra, de forma directa, la ha-
cen una pieza atractiva en muchas 
generaciones. 

El público está inmerso en el es-
pacio escénico y la música acompa-
ña la experiencia, buscando nuevas 

FOTO:I.P. / Fotografía promocional de esta obra de teatro

Íntims Produccions lleva 
‘Wasted’ a Madrid
La obra se podrá ver los días 7 y 8 de julio en Matadero

maneras de establecer un vínculo 
con el espectador.

El espectáculo se estrenó en Fi-
raTàrrega 2015 y ha sido galardona-
do con el premio finalista a mejor 
espectáculo para jóvenes en los 
XVIII Premios de la Crítica. Antes 
de partir hacia Madrid, ofrecerán 
un ensayo abierto de la versión 

en castellano el domingo día 3 en 
el Teatre de l’Escorxador de Llei-
da para calentar motores. Íntimos 
Producciones son los primeros en 
representar Wasted fuera del Reino 
Unido y ya se ha representado por 
numerosos teatros y salas de Ca-
talunya en su gira iniciada en sep-
tiembre del pasado año. 
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Montse guiu, al costat de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, en la inauguració de Picurt (esquerra) i un dels tallers que es van impartir ahir durant el Dansàneu.

marta lluvich(acnc. sans

c. SAnS/reDAcció
❘ la seu D’urgell/esterri D’àneu ❘ El 
Pirineu estrena estiu amb la 
inauguració ahir del festival 
de cine de muntanya Picurt a 
la Seu d’Urgell i la 25a edició del 
Dansàneu, Mercat Festiu de les 
Cultures del Pirineu a les Valls 
d’Àneu. Així, durant la inau-
guració de Picurt, la directora 
del certamen, Montse Guiu, va 
destacar que “és més que una 
mostra de cine”, i que s’ha con-
vertit en un “esdeveniment cul-
tural consolidat que reforça el 

discurs de valoració del Pirineu 
i de la seua cultura”.

Guiu, que va agrair la respos-
ta del públic al concurs que es-
trenen aquest any, amb un total 
de 170 obres presentades, va 
concloure opinant que Picurt 
“és fruit del paisatge, de la nos-
tra cultura i de la gent que viu 
en aquests territoris de muntan-
ya”. Com ja és tradició, l’acte de 
benvinguda, que va ser gratuït, 
va tenir lloc al Cinema Guiu i va 
incloure la projecció de la pe-
l·lícula Tierra de todos (1962). 

El seu director, José Antonio 
Isasi-Isasmendi, va ser present 
també en l’acte. 

Com a novetat del programa 
d’aquesta nova edició, Picurt va 
estrenar ahir un acte culinari so-
ta el nom de La sopa Picurt-Ur-
gèlia, a la sala de festes del ci-
ne Guiu. Picurt ha rebut aquest 
any un total de 170 obres, de 
les quals s’acabaran projectant 
fins al dia 25 de juny prop de 84 
films de cultura de muntanya de 
tot el món.

Per la seua part, Esterr i 

d’Àneu va iniciar ahir la 25a 
edició del Dansàneu, que oferirà 
més de trenta propostes fins al 
dia 26. Durant tot el dia, l’Eco-
museu de les Valls d’Àneu es va 
convertir en l’escenari dels pri-
mers tallers de formació musical 
que s’oferiran fins demà gratuï-
tament als nens i professors que 
ho desitgin. També es va cele-
brar un taller de bot pallarès, 
cornamuses i sac de gemecs. Un 
altre dels al·licients d’ahir van 
ser les classes d’acordió diatònic 
de Carles Belda.

cine i danses tradicionals d’estiu
Montse Guiu afirma que “Picurt reforça el discurs de valoració de la cultura del          
Pirineu” || Primers tallers i assajos en la jornada inaugural del Dansàneu

cine dansa

leS clAUS

Picurt
z entre les sessions previstes 
per avui dimecres, destaca la 
del documental La lletera o el 
noi dels encàrrecs, de la perio-
dista eva clausó, filmat íntegra-
ment amb una tablet. serà a les 
22.00 hores, al cinema guiu de 
la seu d’urgell.

Dansàneu
z Per avui, està prevista la re-
sentació de l’espectacle Mimo-
sa, amb Joan Figueres, magí 
i Joana serra i sandra Ballbè 
(plaça 11 de setembre, 21.45 
hores). a la nit (22.30 hores), al 
Paller de l’ecomuseu, tindrà lloc 
el concert d’artur Blasco & Yan-
nick lopes.

mostra tradició cultural
steFi gaBrielle

exposició de fotografies de manel viladrich sobre les falles
❘ lleiDa ❘ La seu de la delegació 
de Cultura de Lleida acull des 
d’ahir l’exposició Foc al Pirineu 
del fotògraf Manel Viladrich. 
Inclou una sèrie d’imatges de 

la festa de les falles preses per 
Viladrich durant diversos anys 
en difererentes pobles del Pi-
rineu i el Prepirineu de França, 
de Catalunya i Aran, Aragó i 

Andorra. D’aquesta forma, la 
mostra es converteix en un 
valuós testimoni antropològic 
d’aquesta festa declarada Pa-
trimoni Immaterial.

Llum verda a la contractació de la direcció de la Panera
❘ lleiDa ❘ La Junta de Govern de la Paeria va aprovar ahir el plec 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques per a la contractació, mitjançant procediment obert, 
dels serveis per a la direcció i serveis per a la direcció i gestió 
artística del Centre d’Art la Panera de Lleida.

Duarte, director de la Institució Cultural del CIC
❘ Barcelona ❘ La Institució Cultural del CIC, que gestiona diferents 
centres educatius i ofereix formació a més de 6.200 alumnes 
de Catalunya, ha nomenat el poeta Carles Duarte nou director 
general, en substitució de Frederic Raurell. Duarte és l’actual 
president de la Fundació Carulla, una entitat que promou la 
llengua i la cultura catalanes, i ocupa la presidència del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca).  Ha estat escollit 
per la seua àmplia experiència.

Tàrrega i Lleida estrenen ‘Buscant la Dory’ en català
❘ lleiDa ❘ Els cines JCA Alpicat i Cinemes Majèstic de Tàrrega 
estrenaran la pel·lícula d’animació Buscant la Dory en català. 
La primera sala ho farà avui i la segona, el divendres 24 de 
juny. Es tracta d’una producció de Disney-Pixar.

Subvencions per a doblatge i subtitulació en català
❘ Barcelona ❘ La Generalitat ha obert una línia de subvencions 
per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a 
l’explotació posterior a l’estrena en sales d’exhibició, el termini 
de presentació de la qual està obert fins al 30 de novembre.
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L’art contemporani català s’instal∙la al Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat

Bassat exposa la seva col∙lecció

GEMMA MIRALDA

El publicista Lluís Bassat a la inauguració de l’exposició del Tecla Sala

“Aquest va ser el primer quadre
que vaig comprar; a la meva do
na, la Carme, i a mi ens va costar
6.000 pessetes, que vam pagar a
terminis durant sis mesos”, va
explicar Lluís Bassat davant
d’una obra d’Àngel Jové, que re
presenta com hauria de ser una
urbanització per l’artista, a la in
auguració de l’exposició Col∙lec
ció Bassat d’art contemporani de
Catalunya 19401979, que es pot
visitar demanera gratuïta fins al
3 d’octubre al centre Tecla Sala
de l’Hospitalet de Llobregat.
Aquella adquisició va ser el

principi d’una dilatada història
com a comprador d’art, “sempre
des del cor sense pretendre cre
ar un discurs artístic determi
nat”, que la mostra resumeix
ambmésde200obres i 50 escul
tures propietat del publicista.
Ho fa unint 68 artistes referents
de l’art contemporani català i
obres internacionals del període
entre el 1940 i el 1979.
“Exposem la frontissa crono

lògica que ens falta entre el
MNAC i el Macba”, va explicar
la comissària, Núria Poc. “És
una oportunitat única per recu
perar una part de la història del
país a partir de petites exposici
ons dins d’una de gran”, va asse
gurar. És l’exhibició de Bassat
més extensa que ha sortitmai de
la Nau Gaudí de Mataró, la seu
principal de la col∙lecció, i recull
el millor material de les sis que
ja s’hi han organitzat. Els artis
tes més representats són Josep
Guinovart, amb 32 obres; Joan
Brotat, amb 21, i Albert Ràfols
Casamada, amb 13. També hi
destaca la presència d’Arranz
Bravo i dels màxims referents
de l’art contemporani català de
quatre dècades, des de la post
guerra fins al començament de

exposició en un espai privilegiat
com el Tecla Sala”. La inaugura
ció va rebre la presència d’al
guns dels artistes, com, per
exemple, Francesc Artigau, que
va reconèixer que “feia goig” re
trobarse amb quadres fets du
rant els setanta. “Pot ser que ara
s’interpretin d’una manera dife
rent”, va assegurar davant d’una
crítica a la quantitat de porque
ries que es generen amb caires
ecologistes, d’actualitat igual

ment avui dia. També es poden
contemplar, per primera vega
da, les noves adquisicions mai
exposades de Chancho, Ràfols,
ArranzBravo, Guinovart, Bro
tat, Bartolozzi, Viladecans, Ser
ra de Rivera, Gerard Sala i Mi
quel Vilà. Quan s’acabi l’exposi
ció, un total de 30 peces
emprendran un viatge fins al
Museu Nacional d’Art de Bulgà
ria, on es farà una exposició d’art
català contemporani. “Hem de
posar en relleu la figura del
col∙leccionista d’art”, va afirmar
el regidor de Cultura de l’Ajun
tament de l’Hospitalet, Jaume
Graells. A parer seu, es tracta
d’una figura “maltractada políti
cament” i cal una “llei de mece
natge adequada”.Hi va coincidir
Bassat, que va afirmar: “Si fos
francès, seria una persona molt
reconeguda”.c

JaumeGraells:
“Hemde posar
en relleu
la figura del
col∙leccionista
d’art”
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Barcelona ciutat

Akelarre Rap. Dansa Black is
negra. Exhibició al carrer i
master class de dansa afro-
funk, amb Makady Jammeh.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7
(16.30 hores). Gratuïta.

In memoriam: Arnau Olivar i
Chus Lampreave. Sessió doble
amb la projecció de Se vende
un tranvía, de Luis García
Berlanga i Juan Estelrich,
1959, i ¿Qué he hecho yo para
merecer esto?, de Pedro Almo-
dóvar, 1984. Dues pel·lícules
separades per més de 20 anys
i amb una intèrpret en comú:
la versàtil Chus Lampreave.
Filmoteca. Plaça Salvador Seguí,
19 (17 hores).

Bertrand Tavernier: el cinema i
res més. Projecció d’Un di-
manche à la campagne, de
Bertrand Tavernier, 1984,
VOSE, 94 minuts. Un diumen-
ge de 1912 un vell pintor que
viu retirat en una casa de
camp rep la visita del seu fill.
Filmoteca. Plaça Salvador Seguí,
19 (18.30 hores).

Descarga cubana. Nit de músi-
ca cubana amb el grup Los
Promiscuos del Son i la can-
tant caribenya Telva Rojas. 8
euros amb consumició.
Jazz Si Club. Requesens, 2
(20.30 hores).

Afrojamboree. Nakany Kanté,
veu i guitarra, barreja les
seves arrels sonores amb el
pop mandinga, el soukous,
l’mbalax o l’afroreggae,
acompanyada per un grup de
músics. 15 euros.
Jamboree. Pl. Reial, 17 (21 h).

Revetlles de Sant Joan. Revet-
lla amb Los Toros, la mítica
banda de rock amb el seu xou
surf-caní, amb què hi haurà
ball fins ben tard (23.30 ho-
res, plaça del Sortidor); Revet-
lla a l’aire lliure amb el funk/
soul marxós de l’Anabitarte
Dj, i els beats més ballables
dels 80’s, 90’s, electrohits i
grans temes, d’ara i sempre, a
mans de Muerta Sánchez Dj
(21 hores, plaça Anna Frank);
Revetlla amb autèntic RnB i
Soul dels 60’s amb els punxa-
discos Lluís Cardenal i Alberto
Valle (de 23 a 3.30 h, Barbara
Ann, Taquígraf Garriga, 163,
gratuït).

Versions. Concert amb Mer-
chán, Boris i Antonia.
Bar Pastís. Santa Mònica, 4
(22.30 hores). Consumició.

TELÈFONS ÚTILS

L’AGENDA
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Àneu, ball i foc

Aquesta setmana les Valls d’Àneu
viuenunade les festesmés ances
trals del seu calendari, la baixada
de falles, que coincideix amb una
de les manifestacions culturals
que més han contribuït a la recu
peració de les danses tradicionals
i lamúsicapopulardelPirineu.
Aquest any el Dansàneu, reba

tejat des de l’any passat com a
Mercat Festiu de les Cultures del
Pirineu, arriba a la 25a edició amb
més de 30 propostes de dansa
i música tradicionals gratuïtes i
obertes al públic fins diumenge
vinent. El festival proposa una
mostra de caràcter participatiu
dirigidaapúblicsdetoteslesedats
i perfils, des dels més experimen
tats fins als neòfits que s’acosten
per primera vegada a la dansa i la
música tradicionals. És una com

binació de foc purificador amb
espectacles de ballet popular i
concertscoml’ofertper l’acordio
nista Artur Blasco, en què va pre
sentar el seu últim disc, Pirineu.
Cançons de vora el foc, amb el gui
tarristaYannickLopes.
L’acteinauguralestàprevistper

avui, dijous, a Esterri d’Àneu amb
l’assistència del conseller de Cul
tura, Santi Vila, que presidirà la
lectura del pregó, a càrrec del no
vel∙lista Albert Villaró. Cal desta
car que també s’inaugurarà l’ex
posició Festes de Foc al Pirineu,
produïdaperCulturaper ladecla
racióde les falles comapatrimoni
immaterial de la humanitat. Es
pot remarcar com a espectacle
més innovador laproduccióEsvo
rell, creadaambmotiudel25èani
versari, un treball que busca els
punts de contacte de la dansa tra
dicional catalana amb les coreo
grafies contemporànies, el resul
tat d’una feina dirigida per Magí
Serra,ambtresballarins i tresmú

sics amb l’acordionista Marçal
Ramon.
El Dansàneu també ha dedicat

un homenatge emocionat a un
dels seus fundadors més desta
cats,JoanSerra,dequiespresenta
un llibre dedicat a la seva feina
comapedagog,Ladansaal’escola,
elaborat amb material del pro
fessor de dansa. També s’ha
presentat l’espectacle Mimosa,
amb Joan Figueres, Magí i Joana
Serra i SandraBallbè.c

Dansa

DANSÀNEU
FINS AL 26 DE JUNY
ESTERRI D’ÀNEU (PALLARS SOBIRÀ)

PAU ECHAUZ

JOSE POLO

la democràcia. “Volem donar
l’oportunitat d’exposar als artis
tes sense museu propi”, va dir
Bassat. Tot es barreja amb obres
d’artistes que també són d’aque
lla època, com Picasso, Miró,
Chillida, Saura, Tàpies, Christo,
Appel, Alexander Calder i Fer
nand Léger.
Per Bassat, els creadors cata

lans tenen “el mateix nivell” que
els internacionals, i per això era
necessari organitzar “una gran

És l’exhibició
de Bassatmés
extensa que
ha sortit mai
de la NauGaudí
deMataró

Les Valls d’Àneu
acullenmés
de 30 actuacions
de dansa,
música i teatre
popular

del dia

.

Esvorell és una barreja de tradició i ritmemodern
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Més informació a

Museus
lleida

turó de la seu vella. 973 230 653.  
www.turoseuvella.cat.

Museu de lleIda dIOCesÀ I COMarCal. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.

dIpòsIt del pla de l’aIgua. Múrcia, 
10. 973 211 992.

Museu de l’aIgua. Av. Miquel Batllori, 
s/n. 973 211 992. 

Museu de l’autOMOCIó rOda rOda. 
Santa Cecília, 22. 973 212 635.

Museu d’art JauMe MOrera. Major, 
31. 973 700 419. 

Museu d’art MOrera. exposicions 
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.

Museu hIstòrIC MunICIpal. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.

Centre d’art la panera. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.

comarques

AgrAMunt. Fundació espai guinovart.  
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904. 

AgrAMunt. Casa Museu de poesia visual 
lo pardal.  Pl. del Pare gras, 5. 973 390 718 
/ 973 391 089. 

ALMACELLES. Museu d’arquitectura i 
urbanisme Josep Mas dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001.

ArtESA DE LLEIDA.   Museu local  
arqueològic.  Castell, 3, 973 167 162.

ArtESA DE SEgrE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, 5. 973 400 013.

BALAguEr. Museu de la noguera. Pl. 
Comtes d’urgell, 5. 973 445 194.  

BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.  
C-14, km 134. 973 462 731.

LES BorgES BLAnquES. parc temàtic de 
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.

CAStELLDAnS. Museu de l’Oli i del Món 
rural. Empit, 9. 973 120 002.

LA CEntrAL DE CAPDELLA.  Museu 
hidroelèctric de Capdella.  Carrer Únic 
s/n. 973 663 001. 

CErvErA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.

CoLL DE nArgó. Museu dels raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678

CoLL DE nArgó. Museu dels dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la unió, 10. 973 
383048/636 417678

EStErrI D’ÀnEu. ecomuseu de les valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436. 

góSoL. Museu picasso. Pl. Major, 1. 973 
370 035.

guISSonA.  Museu eduard Camps.  Pl. 
vell-Plà, 1. 973 551 414. 

ISonA. Museu de la Conca dellà. Museu, 
7. 973 665 062.

LInyoLA. Museu pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 

LLESSuI.  ecomuseu els pastors de la vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 

MoLLEruSSA. espai Cultural dels Canals 
d’urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.

MoLLEruSSA. Museu dels vestits de paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.

EL Pont DE CLAvEroL. Museu dels raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493.

PontS.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.

PuJALt. Museu de les papallones de 
Catalunya. 973 620 743.

SALÀS DE PALLArS. CIaC. Botigues-museu.  
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.

LA SEu D’urgELL. Museu diocesà d’urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.

SoLSonA. Museu diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.

tÀrrEgA. Museu Comarcal de l’urgell. 
Major, 11. 973 312 960.

trEMP. Museu Comarcal de Ciències 
naturals. Passeig del vall, 13.  973 653 470.

tuIxÉn. Museu de les trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.

vIELHA. Museu dera val d’aran. Major, 
26.  973 641 815.

castells

I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com

Castell de MOntsOnís (noguera).

Castell de MOntClar (urgell).

Castell de FlOreJaCs (Segarra).

Castell de les pallargues (Segarra).

Castell de Mur (Pallars Jussà).

Castell de vICFred (Segarra).

Castell d’arBeCa (garrigues).

exposicions i galeries

avui  recomanem
SALUT

08.00
CERVERA. PLAÇA JOAN SALAT.

Caminades saludables
La Paeria de Cervera organitza, en 
el marc del cicle Salut i amistat, una 
caminada amb l’objectiu d’incenti-
var la pràctica de l’activitat física i la 
creació d’hàbits saludables i socials 
per a persones d’edat avançada.

viSiTeS

10.00
PRAT DE SALA i ViLALLER. 5 €

Parc de les Olors
Visita guiada al Parc de les Olors de 
Prat de Sala i Vilaller, un lloc on es 
poden conèixer les propietats aro-
màtiques, culinàries i medicinals 
de les plantes. També s’organitzen 
tallers infantils i berenars amb pro-
ductes artesans. Fins a l’octubre i 
amb cita prèvia.

expoSicionS

10.00
LA SEu D’uRgELL. ESPAi ERmENgOL.

El formatge de la Seu
La tercera planta de l’Espai Ermen-
gol de la Seu d’urgell acull Temps 
de Cadí, 100 anys de Cooperativa, 
un repàs de la història de la coope-
rativa formatgera. El museu també 
compta amb una exposició perma-
nent que ofereix un recorregut mo-
nogràfic entorn de l’elaboració del 
formatge de l’Alt urgell.

11.00
bALAguER. muSEu COmARCAL NOguERA.

Prehistòria de Catalunya
El museu Comarcal de la Noguera 
ofereix fins a l’11 de setembre l’ex-
posició Pràctiques funeràries en la 
Catalunya prehistòrica, una mostra 
arqueològica amb més de 300 ob-
jectes trobats a la necròpolis de la 
Colomina de gerb i el sepulcre me-
galític de Seró, entre d’altres.

12.00
TàRREgA. muSEu COmARCAL uRgELL.

Mostra d’Antoni Alsina
El museu Comarcal de l’urgell dedi-
ca a Antoni Alsina, escultor lleidatà 
a cavall del realisme del vuitcentis-
me i el simbolisme modernista, una 
exposició permanent que permet 
seguir la seua trajectòria artística 
des de finals del XiX fins a la seua 
maduresa. La mostra compta amb 
escultures de mitjà i petit format 
fetes de bronze, de fusta, de marbre 
i de guix.

19.00
LLEiDA. CAiXAFORum.

‘The most important thing’
Visita guiada al CaixaForum de 
Lleida de l’exposició The most im-
portant thing. Retrats d’una fugida, 
una mostra del treball fotogràfic de 
brian Sokol, amb retrats de persones 
refugiades i els objectes més impor-
tants que es van emportar de casa 
seua quan es van veure forçades a 
fugir dels seus països. Organitzada 
per l’Obra Social de La Caixa i l’en-
titat Acnur.exposició sobre falles, als Serveis Territorials de Cultura.

GAlEriA d’ArT TErrAfErMA. LLEiDA. CARRER biSbE RuANO, 15

Selecció d’artistes iii. Amb obres de Katerina Alavedra Duchoslav, Pau 
barreiro, blanca Álvarez, Jordi Santacana, àlex Alemany, Fidel molina, 
Enric Aguilar, borràs ii, Jalo i Serrasanabra. Fins al 23 de juny.

quiOSC GAllEry. TREmP. PS. PARE mANyANET, 34

la presència de l’absència. Col·lecció d’obres que segueix la sèrie Ho-
ritzons de Vicent Carda, en les quals el color és fonamental. Fins al juny.

fundACió SOriGué. LLEiDA. ALCALDE PuJOL, 2 biS

in the beginning was... instal·lacions de grans dimensions de l’artista 
japonesa Chiharu Shiota. una compta amb objectes de persones anò-
nimes i una altra parla sobre els orígens. Fins al 17 de juliol.

ESPluGA CAlbA. ESPAi ANTONi FERRER DEL CASTELL

Pedres gravades. manela gracià exposa peces en pedra de la gravera, 
d’on surten també cap a la Sagrada Família. Fins a 20 de juliol.

inSTiTuT CArTOGràfiC i GEOlòGiC dE CATAlunyA. TREmP

Geociències, art i innovació. mostra la complicitat entre els treballs 
en geociència de l’iCgC i les obres d’art. Fins al 21 de juliol.

CAixAfOruM. LLEiDA. AV. bLONDEL, 3

Gènesi. Sebastião Salgado ha fotografiat els orígens del món al llarg 
dels seus viatges i mostra paisatges, animals i persones en regions vas-
tes i remotes, intactes i en silenci. Fins al 24 de juliol.

MAyOrAl ESPAi d’ArT. VERDú. PL. mAJOR, 23

El Tharrats de Dau al Set. Exposició que reuneix una selecció de la 
producció de l’artista durant l’etapa com a fundador de la revista Dau 
al Set, en què destaquen les seues maculatures. Fins al 28 d’agost.

Revetlles i falles, 
protagonistes de  
la nit de Sant Joan

ARTS eScÈniQUeS

18.30
ESTERRi D’àNEu. ECOmuSEu.

inauguració de dansàneu
Acte institucional de celebració del 
25è Dansàneu i inauguració de l’ex-
posició sobre les falles, amb motiu 
de la declaració de la unesco. El 
pregó de la jornada serà a càrrec de 
l’escriptor Albert Villaró i l’acte serà 
presidit pel conseller de Cultura de 
la generalitat, Santi Vila. Durant la 
jornada, hi haurà també formació 
musical per a nens i professors en 
flautes de tres forats (10.00) i la pre-
sentació d’un llibre i vermut (13.00).

cine

09.30
LA SEu D’uRgELL. PARC DEL SEgRE.

Jornada teòrica a Picurt
Jornada teòrica a la X mostra de 
Cinema de muntanya, Picurt, titula-
da Canvi climàtic al Pirineu, un camí 
sense retorn, amb ponència de ma-
rio Rodríguez, director executiu de 
greenpeace, i Joan Herrera, entre 
d’altres. A la tarda i a la nit, rocò-
drom infantil i juvenil, sessions de 
cine a les sales guiu, on destaquen 
les espanyoles El violín de piedra, 
d’Emilio Ruiz barrachina (18.00), i 
Amama, d’Asier Altuna (22.00), i DJ 
60’s Party.

feSTeS

20.00
LLEiDA. PARTiDA mARimuNT.

festival de l’Horta

Nit de música, foguera i sopar a la 
partida marimunt de Lleida amb el 
Festival de l’Horta. Actuacions de 
magic Duo, Autoblues, blue Rain, 
Son Dos i Joan baró, fins a l’hora de 
sopar, i de Pastorets Rock, möndo 
Loco, Lokito Lopongo i DJ Caganer, 
després de la mitjanit. El festival 
col·labora amb el banc d’Aliments i 
amb el projecte solidari del pallasso 
magí.

múSicA

20.00
TàRREgA. CAmP DELS ESCOLAPiS.

Concert d’Animal
Concert del grup de fusió Animal al 
camp dels Escolapis de Tàrrega, una 
banda a mig camí entre el pop i el 
reggae, amb traces de música ne-
gra i també de folk. La seua ànima 
és gerard Aledo, un músic de llarg 
recorregut, i el seu àlbum debut es 
diu Més enllà de les paraules, a més 
del seu èxit Només amb tu.

19.00
LLEiDA. TOTA  
LA PROVíNCiA

Lleida celebra avui una de les nits més 
màgiques de l’any, i la més curta: Sant 
Joan. En molts punts de la província, 
l’arribada de la Flama del Canigó dona-
rà el tret de sortida a les tradicionals re-
vetlles, en les quals es programa un as-
sortiment variat d’activitats: cercaviles, 
fogueres, coques de recapte, petards i, 
sobretot, molta música i foc. Al Pirineu, 
a més, és temporada de fallaires. Avui, 
hi haurà falles al Pont de Suert, boí, 
Casós, Vilaller, Alins, isil, Espot i la guin-
guera d’àneu.

Foguera de Sant Joan a la Seu Vella de Lleida.



La figura de Joan Serra, baila-
rín, coreógrafo y fundador del 
Dansàneu, desaparecido el año 
2013, estuvo ayer muy presente 
en el Mercat Festiu de les Cultu-
res del Pirineu. Uno de los platos 
estrella del día fue la presenta-
ción del espectáculo Mimosa, 
una pieza de danza de calle en 
reconocimiento a Serra, una re-
presentación creada por su mú-
sico colaborador Joan Figueres.

La coreografía y dirección 
de Mimosa fue a cargo de Pau 
Aran, bailarín de la compañía 

Tanztheater Wuppertal, creada 
para Pina Bausch y la música es 
original de Joan Figueres, la dan-
za la protagonizan Magí y Joana 
Serra y Sandra Ballbè. Al termi-
nar la representación, se sirvió 
una mimosa a los asistentes, 
una bebida que mezcla cava y 
zumo de naranja. El espectácu-
lo se representó ayer a las 21.45 
horas en la plaza 11 de septiem-
bre de Esterri d’Àneu. 

El festival seguirá durante es-
tos días con distintas actividades 
del programa.  

El Dansàneu homenajea a 
su fundador, Joan Serra, con 
el espectáculo ‘Mimosa’

El tour ‘Caos’ de Malú 
recala en julio en Lleida
La cantante presentará los temas de 
su último disco en los Camps Elisis
Lleida
REDACCIÓN
La cantante Malú presentará 
en Lleida el viernes 22 de julio 
las canciones de su último disco 
Caos en un concierto al aire libre 
en los Camps Elisis en un espacio 
habilitado especialmente para la 
ocasión. 

La actuación, prevista inicial-
mente en la discoteca Biloba, se 
traslada al nuevo espacio por la 
imposibilidad de saber si estará 
disponible la licencia para reali-
zarlo en el complejo lúdico en la 
fecha señalada y la necesidad de 
cumplir con los plazos legales del FOTO: La Traca Espect. / Malú es una de las voces indiscutibles del pop

También está 
previsto que 

interprete sus 
grandes éxitos

FOTO: P.S./ Cartel promocional de 
este festival de Barbastro

La organización de PolifoniK 
Sound 2016 ha comunicado que 
ya no quedan abonos anticipados 
–en sus nueve años de trayecto-
ria, es la primera vez que se ago-
tan antes del inicio del festival– y 
pone a la venta las últimas entra-
das de viernes y sábado. 

Mañana, cuando se abran las 
taquillas del festival, se pondrán 
a la venta 50 abonos más. Sí que-
dan a la venta todavía las últimas 
entradas de día al precio ya co-
nocido de 20 euros. Como hasta 
ahora, se pueden adquirir desde 

la web oficial del festival (www.
polifoniksound.com) o en cual-
quier oficina de Correos.

Este festival que pone a Bar-
bastro en el epicentro de la mú-
sica independiente. Las puertas 
de los escenarios Ambar y Hues-
ca La Magia de los Festivales del 
recinto ferial se abrirán mañana, 
día 24, a las 19.00 horas. Duran-
te dos días pasaran por el festi-
val grupos como Domador, Rural 
Zombies, Belize, los leridanos Pull 
My Strings, Izal, Delorentos, Gri-
ses y Eme DJ.

El Polifonik Sound agota sus 
abonos anticipados y pone a 
la venta sus últimas entradas
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cambio de emplazamiento. Con 
esta decisión, Biloba quiere ga-
rantizar la presencia de Malú en 
la capital leridana.

Para el concierto, se mantie-
nen los mismos horarios y pre-
cios, cambiando únicamente el 

lugar de la actuación, que se cele-
brará en los Camps Elisis.

La artista interpretará en di-
recto las canciones de su nuevo 
trabajo Caos, en un tour que du-
rante el año 2016 le ha llevado 
por ciudades como Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Valencia, Córdoba 
y Bilbao, entre otras. En el con-
cierto, también está previsto que 
interprete alguno de sus grandes 
éxitos, como Aprendiz o A prue-
ba de ti. Malú es una de las voces 
femeninas indiscutibles del pop 
español. Sus exitosos álbumes y 
giras han hecho de su carrera una 
de las más consolidadas.

La veu dels experts posa 
llum al debat de la societat 
sobre els temes més actuals 

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

ARRELADA AL TERRITORI
I OBERTA AL MÓN
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Accepteu un desafiament físic que aug-
menti la confiança. Interactuar amb 

gent que té un punt de vista diferent del vostre 
us ajudarà a avaluar la pròxima jugada.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si no esteu disposats a escoltar, escla-
taran les emocions. Decidiu què és 

important i aneu en aquesta direcció. Desfeu-vos 
dels objectes que ja no necessiteu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Mostreu més consistència en el que feu 
i dieu, us serà més fàcil prendre una 

decisió important. Mantingueu el pas ferm. El  
sentit comú us ajudarà a anar cap a la victòria.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mostreu estabilitat. Atingueu-vos als 
vostres plans i, si vau fer una promesa, 

tireu-la endavant. Mostreu entusiasme a ajudar 
familiars, els ajudarà a ser menys dependents.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Feu un canvi, però obtingueu l’aprova-
ció d’aquells afectats per les vostres 

decisions abans de començar. Sentireu menys 
estrès sabent que heu sigut justos.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un començament productiu us recom-
pensarà. Els projectes ambiciosos i una 

dieta saludable i exercici regular augmentaran 
el vostre èxit i la vostra salut.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Decidiu-vos a aprendre una cosa nova 
o a parlar d’una preocupació que teniu 

amb algú. Un enfocament divertit en l’amor su-
avitzarà les coses.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Feu millores personals. Truqueu a gent 
qualificada perquè us ajudi a prendre 

una decisió que ajudarà a encarar un assumpte 
de salut. No sigueu orgullosos.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Obtingueu bé els fets abans de fer una 
suposició. Actuar per enraonies us farà 

quedar malament. Useu l’experiència passada 
com a guia per fer l’elecció correcta.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Busqueu una bona manera de fer que 
els diners treballin. Invertiu en el vostre 

aspecte o en les habilitats que teniu. Oferir el 
millor que teniu impressionarà els altres.

AQUARI 20-I / 18-II.
No deixeu que us domini la ira. Useu la 
vostra energia sàviament i progresseu 

en els assumptes dels canvis domèstics que voleu 
fer. Considereu les jugades del passat.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Estar amb la família, els amics o aquells 
que us motiven us portarà a canvis per-

manents. Un nou aspecte us donarà la inspiració 
que necessiteu per avançar.

Entrega de beques escolars de la Fundació 
Catalunya-la Pedrera a 29 nens de Lleida
La Fundació Catalunya-la Pedrera va entregar ahir els 
diplomes als 29 nens i nenes de Lleida que s’han acollit 
al programa Beques escolars durant el curs 2015-2016. 
A Catalunya se n’han concedit 2.715.

FUNDACIó CATAlUNyA-lA PEDrErA

PAErIA

Taller d’acollida per a persones migrades 
que viuen a lleida amb 300 participants
Un total de 300 persones migrades que viuen a Lleida 
han participat en el programa Taller d’acollida de l’ajun-
tament. El saló de plens de la Paeria va acollir dimarts 
l’acte d’entrega dels diplomes.

Taller de robòtica del Col·legi d’Enginyers 
de lleida per a nens i adolescents
El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics In-
dustrials de Lleida va organitzar ahir un taller de robòtica 
per a nens i adolescents per atansar-los al sector a través 
de la construcció de peces amb materials diversos.

CETIll

El Dansàneu ret homenatge al seu fundador, Joan Serra, amb ’Mimosa’
La figura de Joan Serra, ba-
llarí, coreògraf i fundador del 
Dansàneu, mort el 2013, va ser 
ahir molt present en el Mercat 
Festiu de les Cultures del Pi-

rineu amb la presentació de 
l’espectacle Mimosa, creat pel 
seu col·laborador Joan Figue-
res. La inauguració del Dansà-
neu, que compleix aquest any el 

seu 25è aniversari, se celebrarà 
avui amb la presència del conse-
ller de Cultura, Santi Vila. A la 
imatge, el concert Decanta amb 
Carles Belda i Joan Garriga.

JOAN BlANCO

Cappont ja està de festa major
La parròquia de Santa Maria 
Jornet de Cappont va acollir 
ahir la lectura del pregó, a càr-
rec del professor i escriptor 
Ferran Montardit, que va ser-
vir per inaugurar la festa major 

de Cappont, que s’allargarà fins 
dimarts vinent amb una agen-
da farcida d’actes per a tots els 
gustos i edats. 

Sardanes, actuacions musi-
cals, batucades i una cercavila 

pel barri van ser alguns dels ac-
tes amb què els veïns van poder 
disfrutar de la primera jornada 
festiva. Avui és previst un sopar 
popular i la revetlla de la nit de 
Sant Joan.

STEFI gABrIEllE

La parròquia de Santa Maria Jornet va acollir ahir la lectura del pregó per iniciar les festes del barri.



 ACTIVITATS
Paellada popular 
de Sant Joan, a 
Agramunt
Per celebrar aquesta diada tan 
arrelada al conjunt del territo-
ri català. 
Lloc: Agramunt.

 FESTIVALS
Mostra de Cinema 
de Muntanya, 
Picurt
Tallers i sessions de cinema 
infantil, presentació del llibre 
‘Entrenamiento para el ultra-
rail’, conferència ‘Projectes 
Piros Life per  a la consolida-
ció d’una població d’óssos als 
Pirineus Centrals’, vesprada 
‘Escalada’, vesprada ‘Parc del  
Segre’ i sessió cinema nit
Lloc: La Seu d’Urgell. Hora: A 
partir de les 9.30 hores. 

Festival Dansàneu, 
Mercat Festiu de 
les Cultures del 

Fireta de Sant Joan i 27a Xollada d’Ovelles a Sort
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Pirineu
25è Dansàneu amb una for-
mació per a nens i nenes i/o 
professors, un taller de gralla, 
inauguració exposició Patrimo-
ni Dibuixat, Presentació llibre 
audiovisual ‘La dansa a l’esco-
la’, espectacle ‘Mimosa’, con-
cert  ‘Artur Blasco & Yannick 
Lopes’, i Nit Dansàneu al Pub 
de l’Era a Esterri d’Àneu.
Lloc: Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu i Esterri d’Àneu. Hora: 
tot el dia. 

 EXPOSICIONS
Fotografies ‘Prop 
de casa’, de Pilar 
Martín Borruel
La trentena d’obres que con-
formen l’exposició fotogràfica 
Prop de casa posen l’atenció 
en la natura, en allò que l’ull 
gairebé no veu, però que la 
fotògrafa Pilar Martín Borruel 
capta amb la seva càmera. 
Lloc: ILO (Institut Lleida d’Of-
talmologia), seu de la Funda-
ció Ferreruela Sanfeliu (FFS). 
Hora: fins el 30 de setembre, 

de dilluns a divendres de 8.00 
a 20.00 hores. 

Res Non Verba 
celebra ‘100 anys 
de Orquestra Ríos’ 
amb una exposició
Exposició de fotos d’una lle-
gendària orquestra d’Aragó 
que va posar música a moltes 
festes majors de Catalunya. La 
formació va romandre activa 
fins el 1990, quan la jubilació 
dels seus membres més antics 
va portar a la pràctica desapa-
rició de l’orquestra, encara que 
la seva activitat encara és re-
cordada a molts pobles.
Lloc: Res Non Verba (C/Mara-
gall, 17). Hora: fins el 5 de ju-
liol. De dimarts a divendres, 
de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 
19.30.

‘Caricart 2016’, 
mostra d’humor 
gràfic
Amb les mostres Exageradors i 
Manel Fontdevila i la Parejita. 
L’exposició és una bona oca-
sió per conèixer algunes de les 

icones del dibuix. 
Lloc: Hemeroteca de la Biblio-
teca Pública de Lleida, fins al 
dia 31 d’agost.

Mostra del IX 
Concurs d’Humor 
Gràfic Caragoler
La sala Manolo Calpe de la 
Fecoll exposa fins al 29 de ju-
liol, una selecció de les millors 
obres que es van presentar a 
la novena edició del Concurs 
Internacional d’Humor Gràfic 
Caragoler. L’exposició també 
inclou la vinyeta guanyadora 
del concurs d’enguany.
Lloc i hora: Horaris de matí i 
tarda a la Sala Manolo Calpe.

‘Retrats d’una 
fugida’ al CaixaFo-
rum Lleida
Aquesta exposició, que ha es-
tat organitzada per l’Obra Soci-
al “la Caixa” i l’Alt Comissionat 
de les Nacional Unides per als 
Refugiats (ACNUR), presenta 
fotografies del fotoperiodista 
Brian Sokol.
Lloc: CaixaForum Lleida (C/ 
Blondel). L’exposició es podrà 

veure fins al 24 de juliol.

‘Gènesi’, de 
Sebastião Salgado
La mostra és un recull de fotos 
que el reporter gràfic Salga-
do ha fet en diversos llocs del 
món.
Lloc: CaixaForum Lleida, fins el 
24 de juliol.

25 anys de CREDA 
Lleida amb una 
mostra
Exposició commemorativa 
dels 25 anys del Centre de Re-
cursos Educatius per a defici-
ents Auditius.
Lloc: Claustre de l’Àrea Infantil 
i Juvenil de la Biblioteca, fins al 
27 de juny.

‘El foc del món’ als 
Armats de Lleida
Exposició col·lectiva de 15 ar-
tistes de Ponent, que il·lustren 
l’assaig El foc del món, de D. 
Colell.
Lloc: Subseu dels Armats fins 
el 28 de juny.

A més de la ja tradicional xollada d’ovelles amb tisora i la fireta de productes artesan, en el conjunt dels actes també s’ha 
programat a la capital del Pallars Sobirà la IX Trobada de col·leccionisme de plaques.



Santi Vila preside los 25 años de 
la celebración del Dansàneu
En su pregón el escritor Albert Villaró 
apela al compromiso con el territorio
Esterri d’Àneu
AgEnciAs
Después de dos días centrados en 
la formación musical y los ensa-
yos en la producción especial del 
25 aniversario, Esvorell, el Dansà-
neu ha celebrado este jueves dos 
de las actividades más destaca-
bles de su programa oficial: la 
presentación este mediodía del 
libro L’esquerrana, un ball de re-
lació social y el acto conmemora-
tivo, con alta representación ins-
titucional de este cuarto de siglo 
de historia del festival.

Presidido por el Conseller de 
Cultura, Santi Vila, el acto se ha 
celebrado en el Paller del Ecomu-
seo de las Valls d’Àneu, a las seis 
y media de la tarde, y ha contado 
con la asistencia de otras autori-
dades.

En su parlamento, Vila se ha 

Rafael Vallbona 
gana el XXV 
Premi Ferran 
Canyameres 
con ‘Tros’
El escritor y periodista Rafael Va-
llbona gana el XXV Premi Ferran 
Canyameres de novela policíaca 
con la obra Tros, un relato donde, 
en una sola noche, se resuelven 
los interrogantes de diversas vidas 
en un triángulo de pueblos perdi-
dos entre el Segrià y les Garrigues.
El veredicto del jurado se hizo pú-
blico la noche del miércoles en la 
Nit del Misteri, en la Jazz Cava de 
Terrassa. Vallbona es autor de más 
de 50 libros. El premio, el más an-
tinguo en novela negra en catalán, 
está dotado con 5.500 euros y la 
publicará a finales de año Pagès 
Editors. La anterior edición la ganó 
el escritor de Alpicat Llorenç Cap-
devida, con Pacte de silenci.

Formación en 
repostería del ‘Punt 
de Formació dels 
Salesians’ y la Caixa
El Punt de Formació Salesians 
Sant Jordi en colaboración con 
el Gremi de forners de Lleida 
han puesto en marcha la for-
mación llamada Fabricació i 
venda de pa i rebosteria. Esta 
nueva formación es fruto de la 
nueva línea de trabajo que ha 
incorporado la Obra Social La 
Caixa, que tiene como objeti-
vo formar a los beneficiarios 
del programa en competencias 
técnicas, competencias trans-
versales, donde se trabajan 
competencias relacionadas con 
la identificación, relación y ges-
tión del cambio, y, finalmente, 
en la parte de las prácticas en 
las empresas, en las que han 
participado 17 personas.

FOTO: Joan Blanco / Conmemoración del 25 aniversario del Festival

mostrado optimista con los mo-
mentos actuales, aunque ha ad-
mitido que “probablemente los 
políticos no lo hemos sabido ha-
cer bien en los últimos tiempos” 
y ha trasladado a los asistentes un 
mensaje de proximidad, estima 

y confianza: “Creo sinceramente 
que lo peor ya ha pasado”, afir-
mó. Vila ha destacado la labor 
de vertebración del territorio e 
impulso cultural que desarro-
lla el Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu y reiteró el compromiso 

del Govern de la Generalitat con 
la celebración de este Mercat 
Festiu de les Cultures del Pirineu. 
“Estais haciendo una gran labor, 
reconocida recientemente con la 
Creu de Sant Jordi, y clave para la 
vida de les Valls”, afirmó Vila, que 
de manera posterior a la lectura 
del pregón del escritor Albert Vi-
llaró visitó las instalaciones  del 
Ecomuseu acompañado por su 
director, Jordi Abella.

El Dansàneu ha participado 
activamente en la fiesta de les 
falles d’Isil y desde primera hora 
de la tarde grupos residentes del 
festival realizaron diversas danzas 
en la plaza del pueblo. Destaca la 
participación del grupo prove-
niente de Tortosa Lo Planter así 
como de los bailarines y músicos 
de la producción Esvorell. El Con-
sell Cultural de les Valls d’Àneu 
ha recuperado también los Goigs 
de Sant Joan d’Isil que se cantan 
cada año el día de Sant Joan y ha 
hecho una pequeña edición que 
se podrá cantar hoy viernes, a las 
doce del mediodía.
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El documental italianao Bring the 
Sun Home ha recibido el premio 
de Ecologia de la 10a Mostra de 
Cinema de Muntanya dels Pi-
rineus, Picurt. La cinta, inspira-
da en un proyecto d’Enel Green 
power (EGP) narra las historia de 
un grupo de mujeres latinoameri-
canas que emprenden un viaje de 
esperanza desde sus pequeños y 

remotos pueblos hacia la India, 
donde se convierten en ingenie-
ras de paneles solares y aprenden 
a instalarlos y mantenerlos en sus 
países de origen. El Picurt és un 
festival anual de largometrajes 
que se celebra del 21 al 25 de ju-
nio en la Seu d’Urgell, Artedó y 
Andorra y por primera vez como 
muestra competitiva.

‘Bring the Sun Home’, 
premio de Ecologia en 
la 10º Edición del Picurt

FOTO: Picurt / Fotograma de la cinta italiana ‘Bring the Sun Home’
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Un de cada quatre llits dels 
hospitals públics de Lleida 
estarà tancat aquest estiu
A partir del juliol || El mes que ve se’n reduiran uns 150 entre l’Arnau, el 
Santa Maria i la Clínica Ponent, que arribaran fins als 180 al llarg de l’agost

lleida ❘ 11

amado forrolla

El Suprem ha anul·lat el deu-
te de 16 milions d’euros que el 
ministeri d’Indústria exigia a 
les plantes de purins de Lleida 
després de suprimir les primes.

El Suprem anul·la           
els 16 milions de  
deute de les plantes 
de purins de Lleida

comarques ❘ 16

Castelló de Farfanya             
es queda sense alcalde i 
sense secretari municipal

comarques ❘ 17

AjuntAments

comarques ❘ 19

Un espectacular incendi 
forestal calcina vuitanta 
hectàrees a Rocallaura

foc

itmar fabregat

La conspiració encén l’últim debat 
El Grup SEGRE va reunir ahir els sis candidats de Lleida que es disputen quatre escons al 
Congrés amb les filtracions del ministre Fernández Díaz i Antifrau com a teló de fons

és notícia ❘ 3-8 / panorama ❘ 22-23

El debat de Lleida TV, 
que va convertir en 
plató l’Auditori.

Mor ofegada al Segre ■ Una 
dona de 36 anys va aparèixer 
ahir a la tarda morta a les aigües 
del Segre al seu pas per Lleida. 
No hi ha signes de violència i se 
n’investiguen les causes.

lleida ❘ 15 / comarques ❘ 19

Ferida greu una 
nena de dos anys 
atropellada per 
una furgoneta en 
un carrer d’Espot
Se li va escapar a la mare 
i va irrompre a la calçada
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cAp de setmAnA |pàg. 48-50
dansàneu fins diumenge i festivals            
de música amb Paul fuster a Àger                        
i Kiko Veneno al Pallars Sobirà

número 12.356 · any XXXV

1,30 €

guiA | pàg. 42
lleida registra la xifra de defuncions 
més alta des del 1975 amb 4.404 i 
superen els naixements amb escreix
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Envieu els actes d’agenda a: 
cercle@segre.com. 
Més informació a

Museus
lleida

turó de la seu vella. 973 230 653.  
www.turoseuvella.cat.

Museu de lleIda dIOCesÀ I COMarCal. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.

dIpòsIt del pla de l’aIgua. Múrcia, 
10. 973 211 992.

Museu de l’aIgua. Av. Miquel Batllori, 
s/n. 973 211 992. 

Museu de l’autOMOCIó rOda rOda. 
Santa Cecília, 22. 973 212 635.

Museu d’art JauMe MOrera. Major, 
31. 973 700 419. 

Museu d’art MOrera. exposicions 
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.

Museu hIstòrIC MunICIpal. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.

Centre d’art la panera. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.

comarques

AgrAMunt. Fundació espai guinovart.  
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904. 

AgrAMunt. Casa Museu de poesia visual 
lo pardal.  Pl. del Pare gras, 5. 973 390 718 
/ 973 391 089. 

ALMACELLES. Museu d’arquitectura i 
urbanisme Josep Mas dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001.

ArtESA DE LLEIDA.   Museu local  
arqueològic.  Castell, 3, 973 167 162.

ArtESA DE SEgrE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, 5. 973 400 013.

BALAguEr. Museu de la noguera. Pl. 
Comtes d’urgell, 5. 973 445 194.  

BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.  
C-14, km 134. 973 462 731.

LES BorgES BLAnquES. parc temàtic de 
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.

CAStELLDAnS. Museu de l’Oli i del Món 
rural. Empit, 9. 973 120 002.

LA CEntrAL DE CAPDELLA.  Museu 
hidroelèctric de Capdella.  Carrer Únic 
s/n. 973 663 001. 

CErvErA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.

CoLL DE nArgó. Museu dels raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678

CoLL DE nArgó. Museu dels dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la unió, 10. 973 
383048/636 417678

EStErrI D’ÀnEu. ecomuseu de les valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436. 

góSoL. Museu picasso. Pl. Major, 1. 973 
370 035.

guISSonA.  Museu eduard Camps.  Pl. 
vell-Plà, 1. 973 551 414. 

ISonA. Museu de la Conca dellà. Museu, 
7. 973 665 062.

LInyoLA. Museu pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 

LLESSuI.  ecomuseu els pastors de la vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 

MoLLEruSSA. espai Cultural dels Canals 
d’urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.

MoLLEruSSA. Museu dels vestits de paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.

EL Pont DE CLAvEroL. Museu dels raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493.

PontS.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.

PuJALt. Museu de les papallones de 
Catalunya. 973 620 743.

SALÀS DE PALLArS. CIaC. Botigues-museu.  
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.

LA SEu D’urgELL. Museu diocesà d’urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.

SoLSonA. Museu diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.

tÀrrEgA. Museu Comarcal de l’urgell. 
Major, 11. 973 312 960.

trEMP. Museu Comarcal de Ciències 
naturals. Passeig del vall, 13.  973 653 470.

tuIxÉn. Museu de les trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.

vIELHA. Museu dera val d’aran. Major, 
26.  973 641 815.

castells

I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com

Castell de MOntsOnís (noguera).

Castell de MOntClar (urgell).

Castell de FlOreJaCs (Segarra).

Castell de les pallargues (Segarra).

Castell de Mur (Pallars Jussà).

Castell de vICFred (Segarra).

Castell d’arBeCa (garrigues).

exposicions i galeries

avui  recomanem
festes

11.00
agramunt. c/ sió.

Mostra de gegants
agramunt celebra la primera troba-
da gegantera, en què participaran 
colles d’Ossó de sió, Pradell de sió, 
tàrrega, guissona, les Borges Blan-
ques i Bellvís. Plantada i cercavila de 
gegants acompanyats pels grallers 
Els Baladrers.

12.00
llEiDa. Barri DE caPPOnt.

Cappont, de festa
El barri lleidatà de cappont celebra 
la festa major amb música, activitats 
i oferta gastronòmica a preus popu-
lars. la jornada arranca al migdia 
amb un vermut electrònic, unflables 
i llits elàstics per als més petits i l’ac-
tuació de DJ alejandro martínez. al 
vespre, mojitos, sopar i música fins 
a la matinada.

12.30
agramunt. PassEig J. Brufau.

Paellada solidària
XXXiii Paellada Popular de sant 
Joan al passeig J. Brufau d’agra-
munt, on es pot degustar un plat 
de paella i torrons del municipi de 
l’urgell. una part de la recaptació 
anirà destinada a ajudar en la crisi 
de refugiats.

21.00
llEiDa. camí DE la mariOla.

Camí de la Mariola
la festa major del camí de la mari-
ola de lleida comença avui a la nit 
amb la lectura del pregó i les procla-
mació de les pubilles i els hereus. a 
partir de les 22.00, sopar, castell de 
focs artificials i ball.

arts escèniques

11.00
EstErri D’ànEu.

Festival Dansàneu
El mercat festiu de les cultures del 
Pirineu Dansàneu encara la recta 
final amb un programa ple de mú-
sica i dansa. la jornada arranca a 
sort amb una cercavila a la plaça 
sant Eloi amb música i ballarins 
(11.00 hores) i amb un assaig obert 
a la plaça sant Joan d’isil (11.30). 
la guingueta pren l’escenari del 
festival amb l’espectacle del cos 
de Dansa de l’Esbart sant cugat 
(20.30) i la nit és per al pub l’Era, 
d’Esterri (00.00).

19.30
agramunt. EsPai 39 (PassEig Brufau).

Espectacle de màgia
Espectacle de màgia a l’Espai 39 
d’agramunt, a càrrec del mag moi, 
amb trucs d’il·lusionisme per a totes 
les edats.

21.30
El POnt DE suErt. cOnfraria nOva.

Comèdia de David Plana
En el marc del cicle IEI Territori te-
atre de cambra, la companyia El 
celler d’Espectacles, que és forma-exposició ‘Mons (im)possibles’, al Centre d’Art la Panera.

quiosC gallEry. trEmP. Ps. Pari manyanEt, 34.

la presència de l’absència. col·lecció d’obres que segueix la sèrie Ho-
ritzons de vicent carda, en les quals el color és fonamental. fins al juny.

FunDaCió sorigué. llEiDa. alcalDE PuJOl, 2 Bis.

in the beginning was. instal·lacions de grans dimensions de l’artista 
japonesa chiharu shiota. una compta amb objectes de persones anò-
nimes i una altra parla sobre els orígens. fins al 17 de juliol.

EsPluga Calba. EsPai antOni fErrEr DEl castEll.

Pedres gravades. manela gracià exposa peces en pedra de la gravera, 
d’on surten també per a la sagrada família. fins al 20 de juliol.

institut CartogràFiC i gEològiC DE Catalunya. trEmP.

geociències, art i innovació. mostra la complicitat entre els treballs 
en geociència de l’icgc i les obres d’art. fins al 21 de juliol.

CaixaForuM. llEiDa. av. BlOnDEl, 3.

gènesi. sebastião salgado ha fotografiat els orígens del món al llarg 
dels seus viatges i mostra paisatges, animals i persones en regions vas-
tes i remotes, intactes i en silenci. fins al 24 de juliol.

Mayoral EsPai D’art. vErDú. Pl. maJOr, 23

El tharrats de Dau al Set. Exposició que reuneix una selecció de la 
producció de l’artista durant l’etapa com a fundador de la revista Dau 
al Set, en què destaquen les seues maculatures. fins al 28 d’agost.

CEntrE D’art la PanEra. llEiDa. Plaça DE la PanEra, 2.

Mons (im)possibles. reflexió sobre l’inabastable del món, la condició 
humana i la necessitat d’imaginar nous mons, amb obres de la col·lec-
ció DKv i el Jaume morera. fins al 25 de setembre.

Xollada d’ovelles                  
i fira de productes 
artesans, avui a sort

da per cristina rodríguez i Xavier 
iglesias, representa l’obra Petita 
mort, una comèdia de l’autor David 
Plana en la qual un malentès acci-
dental obliga dos individus apa-
rentment feliços a replantejar-se 
la vida.

literatura

18.00
la POBla DE sEgur. cOmú Particulars.

‘sis generacions de nobles’
El comú de Particulars de la Pobla 
de segur acull l’acte de presentació 
del llibre Sis generacions de nobles 
Palau, de montserrat santamaria. 
una obra sobre la formació, l’ascens 
i la caiguda d’una estirp pallaresa.

música

19.00
cErvEra i JunEDa.

balls d’estiu
vespre de ball a cervera i Juneda. a 
la capital de la segarra, amb raúl a 
la sala de ball del casal, i al muni-
cipi de les garrigues, amb Excelsior 
(antic chicago), a la pista Parc de 
l’alegria.

22.00
gOlmés. c/ carDEnal, 7.

Concert solidari
l’associació sense ànim de lucre de 
creixement personal i art llum&roll 
presenta el concert solidari de sant 
Joan, a càrrec d’Eduard canimas i 
ari gato. també s’impartiran tallers 
sobre teràpies, consciència corporal 
i meditació.

22.00
àgEr. cEntrE OBsErvació univErs. 14 €

‘Música sota les estrelles’
En el marc del festival vallsonora, 
primer concert del setè cicle Música 
sota les estrelles a càrrec del grup se-
villà i am Dive, de postfolk paisatgís-
tic i ambiental, al centre d’Observa-
ció de l’univers del Parc astronòmic 
del montsec.

cine

11.00
la sEu D’urgEll i alàs.

Joves creadors a Picurt
al local social d’alàs, sessió de cine 
de joves creadors de la mostra Pi-
curt. a la seu d’urgell, rocòdrom i 
sessions de cine durant tota la jor-
nada. mentrestant, a artedó, inau-
guració d’una exposició del fons 
d’art i natura i entrega dels premis 
Josep virós.

10.00
sOrt. Parc  
DEl riuEt

sort celebra avui, dia de sant Joan, no-
ves edicions de la tradicional Xollada 
d’auvelles amb tisora (a partir de les 
12.30) i de la fira de productes artesans 
i agroalimentaris (de 10.00 a 20.00). la 
demostració de l’antic ofici de treure la 
llana a les ovelles comptarà aquest any 
amb l’actriu marta Pérez, de t de tea-
tre, com a convidada d’honor, i estarà 
amenitzada amb música. El programa 
d’activitats el completen una cercavila 
del Dansàneu i la trobada de col·leccio-
nistes de plaques.

Imatge de la xollada d’ovelles a Sort.
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grup d’autoritats, entre elles el conseller de Cultura, ahir en l’acte institucional del Dansàneu.

joan blanco

j.b.
❘ esterri D’àneu/orDino ❘ El conseller 
de Cultura, Santi Vila, va presi-
dir ahir a Esterri d’Àneu l’acte 
institucional del 25è aniversari 
del Mercat Festiu de les Cultures 
del Pirineu Dansànseu –al qual 
no va faltar, entre altres auto-
ritats, l’arquebisbe d’Urgell, Jo-
an Enric Vives–, amb un pregó 
inaugural a càrrec de l’escriptor 
Albert Villaró. Vila va destacar 
la tasca de vertebració del terri-
tori i d’impuls cultural que de-
senvolupa el Consell Cultural de 
les Valls d’Àneu i va reafirmar 
el compromís de la Generalitat 
amb el Dansàneu. 

“Esteu fent una gran tasca, 
reconeguda recentment amb la 
Creu de Sant Jordi, i clau per 
a la vida de les Valls d’Àneu”, 
va afirmar Vila, que va visitar 
l’Ecomuseu i la seu del Conse-
ll Cultural d’Àneu. Unes hores 
abans, l’ajuntament va acollir al 
migdia la presentació del llibre 
L’esquerrana, un ball de rela-
ció social, a càrrec de l’autora, 
Montserrat Garrich.

Primer premi del Picurt
D’altra banda, el festival de 

cine de muntanya del Pirineu 
Picurt va fer entrega dimecres 
del premi Gall Fer-Andorra al 
documental Bring the sun ho-
me, una producció italiana del 
2015 dirigida per Chiara An-
drich i Giovanni Pellegrini. 
Aquest guardó, dotat amb 3.000 
euros, distingeix aquells audio-
visuals que fomenten i difonen 
el respecte pel medi ambient. 
El film explica la història d’un 
grup de dones llatinoamerica-
nes que emprenen un viatge a 
l’Índia, on es converteixen en 
“enginyeres de panells solars” i 
aprenen a instal·lar-los i mante-
nir-los als seus països d’origen. 
Andrich va recollir el premi a 
Ordino de mans de la ministra 
de Medi Ambient del Principat 
d’Andorra, Sílvia Cavó.

Vila aposta pel Dansàneu
El conseller de Cultura renova el compromís del Govern amb el Mercat Festiu 
de les Cultures del Pirineu || Andorra entrega un premi Gall Fer en el Picurt

política cultural activitats

La ministra Sílvia Cavó i la italiana Chiara Andrich, a Ordino.

picurt

eurOpA preSS
❘ terrassa ❘ L’escriptor i periodis-
ta Rafael Vallbona (Barcelona, 
1960) va guanyar dimecres a 
la nit el XXV Premi Ferran Ca-
nyameres de novel·la negra per 
l’obra Tros, un relat ambientat 
en pobles del sud del Segrià i les 
Garrigues durant una sola nit. 

El guardó, que va ser entregat 
a la Jazz Cava de Terrassa, està 

dotat amb 5.500 euros i la pu-
blicació a finals d’any per part 
de l’editorial lleidatana Pagès 
Editors. 

Tros és un relat en el qual, 
en una sola nit, es resolen els 
interrogants de diverses vides. 
Tots els esdeveniments oco-
rren en un triangle de pobles 
perduts entre el Segrià de secà 
i les Garrigues, una zona àrida 

de frontera en la qual un vell 
s’ha quedat viudo, el sometent 
surt de patrulla per evitar els 
robatoris a les finques i a la po-
licia aquesta acció no li fa gens 
de gràcia. I la boira ho tenyeix 
tot de desolació i temor.

Vallbona succeeix el guanya-
dor de l’any passat, l’escriptor i 
professor lleidatà Llorenç Cap-
devila, que va ser distingit per 

premien rafael Vallbona per una 
novel·la negra a la lleida rural
Guanya el Ferran Canyameres per ‘Tros’, que publicarà Pagès

literatura guardons

l’obra Pacte de silenci. El Premi 
Ferran Canyameres, convocat 
per Òmnium Cultural de Ter-
rassa, és el més antic i amb més 
dotació econòmica dels reco-

neixements de novel·la negra en 
català i porta el nom de l’editor, 
escriptor i traductor nascut a 
Terrassa el 1898 i mort a Barce-
lona el 1964, que va ser un dels 
introductors d’aquest gènere a 
Catalunya.

Rafael Vallbona és autor de 
més de cinquanta llibres entre 
novel·les, no-ficció, poemaris i 
llibres de viatges, alguns dels 
quals han estat traduïts a diver-
sos idiomes i d’altres han estat 
premiats amb l’Amat Piniella i 
el Néstor Luján de novel·la his-
tòrica, l’Ernest Udina de perio-
disme o el Ramon Muntaner de 
novel·la juvenil, entre d’altres. 
En gènere negre ha publicat El 
tant per cent (2014) i Dits en-
ganxosos (2015).

rafael Vallbona.

el par reitera                
el seu suport al 
manifest de sixena

art

❘ saragossa ❘ El president del 
Partit Aragonès (PAR) i por-
taveu a les Corts d’Aragó, 
Arturo Aliaga, va reiterar 
el seu suport al manifest de 
l’ajuntament de Vilanova de 
Sixena perquè les noranta-set 
obres originàries del mones-
tir que es troben a Lleida i 
Barcelona siguin entregades 
a Aragó i va instar a “no pa-
rar fins que Aragó recuperi 
el seu”.

arcade Fire esgota   
a barcelona en 
minuts les entrades

concerts

❘ barcelona ❘ La banda cana-
denca Arcade Fire va esgotar 
ahir les entrades per al seu 
concert a Barcelona en mitja 
hora, va informar la promo-
tora Last Tour en un comu-
nicat. La cita serà el proper 5 
de juliol a la sala Razzmatazz 
i el preu de les entrades era 
de 45 euros. Serà l’aperitiu 
de les seues actuacions als 
festivals BBK de Bilbao i el 
Nos Alive de Lisboa.

el Museu de 
guissona, inscrit          
en el registre oficial

política cultural

❘  g u i s s o n a ❘  El  Museu de 
Guissona Eduard Camps ja 
figura inscrit des del passat 
25 de maig en el registre ofi-
cial de museus de Catalunya 
del departament de Cultu-
ra de la Generalitat. L’equi-
pament, considerat fins ara 
com a col·lecció patrimonial, 
compta amb nova seu i ex-
posició permanent des del 
setembre del 2011.

AgenDeS per AVui

DAnSàneu

Cercavila
z 11.00: pels carrers de sort.

Assaig públic de goigs
z 11.30: a sant joan de isil.

Espectacle ‘Tants records’
z 20.30: esbart sant cugat i un 
quartet. a sta. Maria d’àneu.

piCurt

Exposició
z 19.30: centre art i natura de 
Farrera, a cal ribó d’artedó.

Sessió de cine
z  22.00: premi josep Virós a 
‘Montanyanes’, a artedó.



 ACTIVITATS
Visita guiada Museu 
de l’Automoció Roda 
Roda, a Lleida
Lloc: Museu Roda Roda. Hora: 
12.00 hores. Preu: Gratuït.

Baixada de falles a 
Senet i Sant Pere de 
València d’Àneu
Lloc: Senet i València d’Àneu, quan 
es fa de nit.

Fira de Sant Joan, 
mostra d’artesania i 
proximitat d’Esterri
Lloc: Esterri d’Àneu.

 CONCERTS
Rafa Pons presenta 
el disc ‘Disimula’ al 
Cafè del Teatre de 
l’Escorxador
Lloc: Cafè del Teatre de l’Escorxa-
dor. Hora: 22.30 h. Preu: 10 €

Alpicat celebra la tercera edició del Festival Circ Picat
El Festival Circ Picat espera una afluència de 15.000 visitants amb motiu de la seva tercera edició. Les activitats tindran lloc 
durant el cap de setmana, amb actuacions i taller. Es pot consultar tota la programació del festival al web www.circpicat.cat

AGENDA
SÁBADO 25 De juniO De 201646

Concert inaugural del 
Concurs Int. de Piano 
Ricard Viñes, amb 
Peter Donohoe
Lloc: Auditori Enric Granados, sala 
2. Hora: 20.00 hores. Preu: Gratuït, 
amb invitació.

 FESTIVALS
Mostra de Cinema de 
Muntanya, Picurt
Tallers i sessions de cinema infantil, 
presentació del llibre ‘Entrenami-
ento para el ultrarail’, conferència 
‘Projectes Piros Life per  a la con-
solidació d’una població d’óssos als 
Pirineus Centrals’, vesprada ‘Esca-
lada’, vesprada ‘Parc del  Segre’ i 
sessió cinema nit
Lloc: La Seu d’Urgell. Hora: A partir 
de les 9.30 hores. 

Festival Dansàneu, 
Mercat Festiu de les 
Cultures del Pirineu
25è Dansàneu amb una formació 
per a nens i nenes i/o professors, un 

taller de gralla, inauguració exposi-
ció Patrimoni Dibuixat, Presentació 
llibre audiovisual ‘La dansa a l’es-
cola’, espectacle ‘Mimosa’, concert  
‘Artur Blasco & Yannick Lopes’, i nit 
Dansàneu al Pub de l’era a esterri 
d’Àneu.
Lloc: Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
i Esterri d’Àneu. Hora: Durant tot el 
dia. 

 EXPOSICIONS
Fotografies ‘Prop de 
casa’, de Pilar Martín 
Borruel
La trentena d’obres que conformen 
l’exposició fotogràfica Prop de casa 
posen l’atenció en la natura, en allò 
que l’ull gairebé no veu, però que 
la fotògrafa Pilar Martín Borruel 
capta amb la seva càmera. 
Lloc: ILO (Institut Lleida d’Oftalmo-
logia), seu de la Fundació Ferrerue-
la Sanfeliu (FFS). Hora: fins el 30 de 
setembre, de dilluns a divendres 
de 8.00 a 20.00 hores. 

Res Non Verba 
celebra ‘100 anys de 

Orquestra Ríos’ amb 
una exposició
Exposició de fotos d’una llegendà-
ria orquestra d’Aragó que va posar 
música a moltes festes majors de 
Catalunya. La formació va roman-
dre activa fins el 1990, quan la ju-
bilació dels seus membres més 
antics va portar a la pràctica desa-
parició de l’orquestra, encara que 
la seva activitat encara és recorda-
da a molts pobles.
Lloc: Res Non Verba (C/Maragall, 
17). Hora: fins el 5 de juliol. De 
dimarts a divendres, de 10.00 a 
13.00 i de 16.00 a 19.30.

‘Caricart 2016’, 
mostra d’humor 
gràfic
Amb les mostres Exageradors i Ma-
nel Fontdevila i la Parejita. L’exposi-
ció és una bona ocasió per conèixer 
algunes de les icones del dibuix. 
Lloc: Hemeroteca de la Bibliote-
ca Pública de Lleida, fins al dia 31 
d’agost.

Mostra del IX 
Concurs d’Humor 

Gràfic Caragoler
La sala Manolo Calpe de la Fecoll 
exposa fins al 29 de juliol, una se-
lecció de les millors obres que es 
van presentar a la novena edició 
del Concurs Internacional d’Humor 
Gràfic Caragoler. L’exposició també 
inclou la vinyeta guanyadora del 
concurs d’enguany.
Lloc i hora: Horaris de matí i tarda a 
la Sala Manolo Calpe.

‘Retrats d’una 
fugida’ al CaixaForum 
Lleida
Aquesta exposició, que ha estat 
organitzada per l’Obra Social “la 
Caixa” i l’Alt Comissionat de les 
Nacional Unides per als Refugiats 
(ACNUR), presenta fotografies del 
fotoperiodista Brian Sokol.
Lloc: CaixaForum Lleida (C/ Blon-
del). L’exposició es podrà veure fins 
al 24 de juliol.

‘Gènesi’, de Sebastião 
Salgado
La mostra és un recull de fotos que 
el reporter gràfic Salgado ha fet en 
diversos llocs del món.
Lloc: CaixaForum Lleida, fins el 24 
de juliol.



Alpicat emplena els 
carrers de màgia del circ
La 3ª edició del Festival ‘Circ Picat’ 
ofereix espectacles durant dos dies
Lleida
AGÈNCIES
Alpicat ja té a punt tots els detalls 
per posar en marxa avui la terce-
ra edició del Festival Circ Picat, 
l’únic certamen dedicat al circ 
que se celebra a les comarques 
lleidatanes. El festival espera una 
afluència de 15.000 visitants al 
llarg d’un cap de setmana en què 
onze companyies oferiran els 
seus espectacles, tots ells amb 
entrada gratuïta. Entre els artis-
tes que seran a Alpicat destaca el 
francès Yoann Benhamou, com-
ponent del Cirque du Soleil.
La tercera edició del Festival Circ FOTO: Aj. Alpicat / Actuació d’equilibristes a la passada edició

Destaca la 
presència 
de Yoann 

Benhamou 

El proper dilluns 27 de juny s’es-
pera que més de 150 persones 
omplin el pati de l’abat del Mo-
nestir de les Avellanes, en la 5a 
edició del Sopar Medieval. Una 
activitat de divulgació científica 
i gastronòmica que se celebra 
en el marc de les VII Jornades 
d’Història de l’Església i la reli-
giositat. Amb el títol Tradició i 
innovació als fogons monacals 
s’ha dissenyat un menú a par-
tir d’antigues receptes d’origen 
medieval. En aquesta edició 
l’objectiu del sopar és conèixer, 
a través de la gastronomia, com 

les innovacions postmedievals 
van influir en l’alimentació i la 
cuina tradicional de la Catalun-
ya medieval.

Per preparar el menú, els 
cuiners del Monestir han rea-
litzat diverses proves sota la 
direcció de la professora Mont-
serrat Coberó, que garantirà 
el rigor històric assessorant 
l’equip de cuina, dirigit per 
Bobby Vieira Cabral. L’esdeve-
niment inclourà un especta-
cle visual i l’actuació del grup 
Quartana, presentant Viatge 
pels cançoners.

El Monestir de les Avellanes 
acull dilluns el 5è Sopar 
Medieval al pati de l’abat
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Picat oferirà espectacles fami-
liars, tallers, concerts, el concurs 
de fotografia, una fira d’artesania 
i un espai d’acampada. El certa-
men ha apostat enguany per una 
programació de qualitat i per a 
totes les edats i gustos, i per di-

versificar les activitats, que dona-
ran cabuda a disciplines com ara 
l’acrobàcia, els malabars, equili-
bris, trapezi, llit elàstic, pallassos, 
clowns, música i tallers per tots 
els públics. De les onze compan-
yies participants, la majoria seran 
catalanes i tres d’elles de Llei-
da. L’organització va a càrrec de 
l’Ajuntament d’Alpicat, Punt Jo-
ve La Unió i la companyia de circ 
Improvisto’s Krusty Show, que és 
l’encarregada de la direcció artís-
tica.  Els espais seran la plaça de 
l’Oci i la Cultura, la plaça annexa 
a La Unió i l’Espai Natura, a més 
dels itinerants.

Els carrers de Sort van acollir una 
de les dues grans cercaviles pre-
vistes en el programa del 25è 
Dansàneu. Amb sortida des de la 
Plaça de Sant Eloi, es va recórrer 
el centre històric i va finalitzar 
amb una mostra espontània de 
jotes dels tortosins de Lo Planter. 
També es va celebrar la tradicio-
nal Xollada d’Auvelles i al migdia, 
el músic Adrià Grandia va conduir 
l’assaig obert dels Goigs de Sant 
Joan d’Isil, recuperats amb motiu 
de l’aniversari i editats pel Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu.

L’Esbart Sant Cugat a Santa 
Maria  d’Àneu van oferir dansa 
oberta al públic al Poliesportiu 

d’Esterri i a la plaça Major de 
Sort. Al vespre van presentar el 
seu espectacle Tants records.

Dansàneu inicia 
els actes per 
celebrar el seu 
25è aniversari

FOTO: Ana Meneses / Dansa oberta al públic a la plaça major de Sort
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La cercavila del Dansàneu a Sort va sortir de la plaça de Sant eloi i va recórrer el centre de la localitat.

Foto de grup d’els esmolets i els grallers Xafarrostolls de Sort. Assaig de l’espectacle ‘Tants records’ a Santa Maria d’Àneu.

ana meneses

ana meneses comunicant

joan blanco

reDAcció
❘ sort ❘ Els carrers i les places de 
Sort van acollir ahir al migdia 
la primera gran cercavila del 
Mercat Festiu de les Cultures 
del Pirineu Dansàneu, en la 
tradicional visita del certamen 
aneuenc a la capital del Pallars 
Sobirà. Dos grups locals (els 
grallers Xafarrostolls i l’esbart 
Els Esmolets, juntament amb 
els seus gegants) van exercir 
d’amfitrions d’una cercavila 
participativa, a la qual també 
es van sumar el grup resident 
del Dansàneu Lo Planter de 
Tortosa i músics de la produc-
ció especial del 25è aniversari, 
Esvorell, que s’estrenarà avui a 
Santa Maria d’Àneu. La festa de 
dansa i música, amb sortida des 
de la plaça de Sant Eloi, va re-
córrer el centre històric de Sort 
i va finalitzar amb una mostra 
espontània de jotes a càrrec dels 
tortosins de Lo Planter, oferta al 
públic assistent a la tradicional 
Xollada d’Auvelles, celebrada al 
Parc del Riuet (més informació 
a la pàgina 42).

D’altra banda, també al mig-
dia, el músic Adrià Grandia va 
dirigir a l’església romànica de 
Sant Joan d’Isil un assaig obert 
al públic dels Goigs recuperats 
aquest any amb motiu del 25è 
Dansàneu i editats pel Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu. A 
la nit estava prevista l’estrena a 
l’església de Santa Maria d’Àneu 
de l’espectacle de dansa i músi-
ca Tants records, amb ballarins 
de l’Esbart Sant Cugat –íntima-
ment lligat a la figura del que 
va ser fundador del Dansàneu, 
el pedagog, ballarí i coreògraf 
Joan Serra (1947-2013)–, amb 
l’acompanyament musical del 
cantador Pere Mart ínez al 
capdavant d’un quartet. Avui 
dissabte, els grups Lo Planter 
de Tortosa i Aurtzaka Dantza 
Taldea de Beasain impartiran 
tallers de formació a Esterri 
d’Àneu.

el Dansàneu envaeix els carrers de sort
Una cercavila participativa conduïda per dos amfitrions locals, l’esbart Els Esmolets i els grallers 
Xafarrostolls || Espectacle ‘Tants records’ a l’església de Santa Maria d’Àneu

dansa festival

Visita al patrimoni aneuenc 
del conseller santi Vila

el conseller de cultura, Santi Vila (segon per la dreta), ahir a l’església de Sant Pere del Burgal, a escaló.

❘ esterri D’àneu ❘ El conseller de 
Cultura, Santi Vila, va culminar 
ahir una intensa doble jornada 
a les Valls d’Àneu per conèixer 
de prop el seu patrimoni cultu-
ral, natural i arquitectònic. Si 
dijous inaugurava el Dansàneu 
i participava en la festa de falles 
d’Isil, ahir va visitar el conjunt 
medieval del castell de València 
d’Àneu, l’església romànica de 
Santa Maria d’Àneu i el mones-
tir de Sant Pere del Burgal a Es-
caló. Acompanyat pel president 
del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu, Ferran Rella, Vila va es-
tar secundat en aquest examen 
patrimonial pels directors gene-

rals de Patrimoni, Jusèp Boya, i 
de Cultura Popular, Lluís Puig. 

En aquest sentit, Rella va ex-
plicar a SEGRE que “el conseller 
s’ha compromès a col·laborar en 
la recuperació i la promoció del 
castell de València d’Àneu”, un 
conjunt arqueològic del segle 
XIII, el moment de màxima es-
plendor del qual va arribar en 
el segle XV amb l’últim comte 
del Pallars, Hug Roger III. Vila 
també va valorar les restaura-
cions executades a Santa Maria 
d’Àneu i a Sant Pere del Bur-
gal, gràcies a les inversions del 
programa Romànic Obert de 
La Caixa.

AgenDA Per AVui

Formació en dansa
z 10.00 h: al poliesportiu d’es-
terri d’àneu, amb els grups lo 
Planter de tortosa i aurtzaka 
Dantza taldea de beasain.

Taller de dansa familiar
z 11.00 h: Poliesportiu de sort.

Sardanes
z 13.00 h: c. major d’esterri.

Exhibició de dansa
z 13.00 h: a espot, amb els es-
molets i Xafarrostolls de sort.

Cercavila participativa
z 17.00 h: Des del poliesportiu 
d’esterri.

Contacontes
z 19.00 h: rondalles i mites del 
Pirineu, a València d’àneu.

Espectacle ‘Esvorell’
z 19.30 h: estrena de la produc-
ció del 25è aniversari del Dan-
sàneu, a l’església de santa ma-
ria d’àneu.
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l’ascensorprivat
Experts  
en Brexit
la campanya de les 
eleccions de demà 
ha sigut més aviat 
insulsa, però el final 
ha resultat apoteòsic. 
Primer, els enregis-
traments del Fernán-
dezgate, que ens va 
fer a tots mirar-nos  
el mòbil d’una al-
tra manera, i ara el 
brexit, que ha con-
vertit mig país en 
experts en borses i 
en Íbex 35 i que ha 
encès més focs que 
la mateixa revetlla 
de sant joan. Des-
prés diran que als 
ciutadans no els in-
teressa la política...

500 militars 
a Talarn
l’acadèmia de talarn 
des de molt, molt 
abans que es con-
voquessin les elec-
cions, havia fixat la 
data del 26 de juny 
per a les maniobres 
Minerva d’examen 
final dels cadets. Que 
ningú no s’estranyi, 
doncs, de veure de-
mà cinc-cents soldats 
per les muntanyes 
del Pallars jussà.

Alcaldessa de Cama-
rasa, consistori que 
ha contractat una 
persona per infor-
mar dels perills de 
banyar-se al riu a la 
Platgeta del municipi.

elisabeth lizaso

Enginyer de la Granja 
d’Escarp, que ha gua-
nyat un concurs euro-
peu de transparència 
amb un web que ex-
plica els vots de les 
institucions de la UE.

Miquel Català

El primer ministre bri-
tànic compleix la seua 
paraula al convocar 
un referèndum, però 
defensava quedar-se a 
la UE i ha guanyat el 
Brexit. Se n’ha d’anar.

David Cameron

President de la Co-
missió Europea, mà-
xim òrgan de la UE, 
que queda dividida 
i malferida arran 
de la decisió brità-
nica d’anar-se’n.

j. Claude juncker

Les tradicions 
omplen el Pirineu
la declaració com a 
Patrimoni immaterial 
de la Humanitat de les 
falles ha omplert aquest 
sant joan com mai el 
Pirineu de lleida de tu-
ristes i autòctons àvids 
de tradicions. el Dansà-
neu, a la foto sort, està 
completant la festa.

ana Meneses

Recorden la cançó aquella que 
diu que la merda de la munta-
nya no fa pudor, encara que la 
remenin amb un bastó? Una de 

les variants de la lletra afegeix: “Enca-
ra que la remeni el senyor rector.” Una 
interpretació clàssica de la frase és que 
aquesta recomana no recordar els temes 
que ja han estat parlats o oblidats, per 
importants que fossin en el seu moment. 
El consell no és dolent del tot, en cir-
cumstàncies normals. No es pot carregar 
amb tota la pena, el fàstic o l’horror del 
passat; seria tant com viure-hi perma-
nentment. Una qüestió de mera etiqueta 
intel·lectual, d’higiene mental, exigeix 
desempallegar-se del pretèrit per tal que 
resti al seu lloc. Però el consell és pervers 
quan te’l dóna qui només vol que oblidis 
les velles ofenses i humiliacions per tal 
d’infligir-te’n de noves.

Amb tota la polèmica de les converses 
entre el ministre de l’Interior espanyol i el seu acòlit de 
l’Oficina Antifrau per tal de perseguir l’independen-
tisme s’ha fet de nou evident que l’exercici voluntariós 
d’oblit del franquisme que havíem realitzat –si més no 
a Catalunya– era inútil i contraproduent. El podrime-

ner polític de la dictadura només havia 
quedat ocult sota una capa de pintura 
democràtica que està escorxada arreu. 
Espanya és sociològicament i política-
ment franquista, no hi ha res a dir, però 
per això mateix, no hi ha cap raó per a 
romandre-hi. No podrem oblidar –això 
és, tancar la porta al passat– fins que 
no l’haguem deixat enrere, fins que no 
n’haguem eixit. La sortida del Regne 
Unit de la Unió Europea, bona i dolenta 
per ambdues parts i jutjada diversament 
segons sigui el punt de vista, és, si més 
no des d’un punt de vista democràtic, 
una lliçó a aprendre, i no pas a oblidar.  
Aquesta lliçó és que els destins dels po-
bles es decideixen a les urnes, on els vots 
de totes les persones compten igual. Els 
anglesos, fent abstracció de les raons que 
els han dut fins aquí, han exercit la seva 
llibertat i només mereixen respecte. Ara 
serà el torn d’Irlanda del Nord i d’Escòcia 

–que han votat sí a Europa– de decidir el seu camí, que 
hom haurà de respectar per les mateixes raons. I també 
serà, de fet, ja ho és, el nostre torn i el nostre dret. Un 
torn i un dret que l’Espanya antidemocràtica –aquest 
palter polític que tufeja– no respecta.

Un palter de merda

Ara és el nostre 
torn, que l’Espanya 
antidemocràtica 
–aquest palter 
polític que tufeja– 
no respecta

Ramon camats || cave canem
Correu electrònic: ramoncamatsguardia@gmail.com · blog: http://rcamats.wordpress.com · Facebook: https://www.facebook.com/ramon.camats
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Amb 34 anys d’història, el treball fet des

del Consell Cultural de les Valls d’Àneuha
rebut fa poc el reconeixement a la feina

feta concretat en el guardó de la Creu de
Sant Jordi.Quèels omplemés? Laprojecció

que això dóna a l’entitat o el reconeixe-
ment?

Quanun treballa no ho fa esperant un aplau-
diment, és una manera més d’impulsar el
nostre territori a partir de la natura i de la
cultura. Estimemel territori perquè és nostre,
la visibilitat no és l’objectiu però dóna sa-
tisfacció un reconeixement com la Creu de
Sant Jordi. Ara bé, és veritat que el reconei-
xement exterior a la feina que es fa al terri-
tori ajuda a obrir els ulls a la gent de les valls
d’Àneu.
Està reclamantmés participació?
Sí. Els joves participen però els costa incor-
porar-se al treball constant. El premi o entre-
vistes com aquesta ens són d’utilitat per de-
manar als joves que s’afegeixin a treballar pel
territori, per la seva singularitat. Quan vam
anunciar que ens donaven aquest guardó,
d’una manera irònica dèiem: “Benvolguts
aneuencs, ajudeu-nos a portar la Creu” (Riu).
Cal regenerar el teixit associatiu i cultural,
fer-se responsable de la projecció cap al futur.
Comdescriuria el territori que estima, les

valls d’Àneu?
És una entitat geogràfica amb singularitat
pròpia i entitat històrica tant si parlem del
seu patrimoni natural com cultural. És clar
que tots els territoris es poden encabir en
aquesta definició, però cadascun té les seves
diferències, a nivell gastronòmic, hi ha el cas-

tell de València d’Àneu, un pont romànic o
l’Ecomuseu. La idea fundacional del Consell
Cultural no és una altra que projectar el ter-
ritori a partir de la cultura.
Com ho fan?

Del 1904 al 1984 no es va publicar ni un sol
llibre al territori. Al Consell ja n’hempublicat
un centenar en diferents col·leccions. A
banda, l’autèntic pal de paller del Consell Cul-
tural de les Valls d’Àneu és la recuperació,
conservació i difusió del patrimoni cultural
aneuenc. Tenimun important arxiu històric.
Un altre àmbit en el qual treballem és en el
patrimoni natural, per això tenim l’escola de
natura de les valls d’Àneu, avui dia vinculada
a Ensenyament.
I l’Ecomuseu...

Sí. Es va crear per treballar de manera inte-
gral el patrimoni del territori. Hemorganitzat
diferents trobades d’escriptors i alguns, com
el JaumeCabré, han ajudat en la difusió ane-
uenca en llibres com el de Les veus del Pa-
mano. En la part de cultura popular enguany
s’han celebrat els 25 anys del festival Dan-
sàneu. El consell és un autèntic tot terreny
de la cultura pirinenca. La cultura és el reflex
educatiu d’una societat, reduir els pressu-
postos destinats a cultura fa impossible que
el país, en aquest cas Catalunya, progressi.
Mentre va ser delegat de Cultura a Lleida
no es vapronunciar sobre l’art de la Franja.

Quina opinió li mereix ara que una sen-
tència obligui el Museu Diocesà a donar
l’art de Sixena a Aragó?

Em reservo lameva opinió. En qualsevol cas
les decisions són sempre des de Barcelona.

“Necessitemaneuencsque
ensajudinaportar laCreu”

El Consell Cultural de les Valls d’Àneu va rebre recentment la Creu de Sant Jordi

de laGeneralitat en reconeixement a la gran tasca cultural i patrimonial que fa

pel territori aneuenc. Parlemambel president d’aquesta entitat, Ferran Rella,

que compta actualment amb350 socis.

FERRANRELLA

TEXT: LORENAMETAUTE FOTO: JOAN BLANCO
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Troben un homede
79 anysmort a casa seva
amb signes de violència
CASTELLAR DEL VALLÈSwElsMossos
d’Esquadra investiguen la mort d’un
home al seu domicili del centre de
Castellar del Vallès. Després de
rebre un avís ahir a les 9.30 hores, la
policia es va desplaçar al lloc dels
fets, on va trobar el cos sense vida de
l’home, de 79 anys i amb evidents
signes de violència. Una de les hipò
tesis del cas, que es troba sota secret
de sumari, apunta a un robatori amb
violència. Una veïna ha declarat a
l’ACN que el fill i el gendre del mort
el van trobar lligat de mans i amb
una cinta a la boca i que a la casa
estava tot capgirat. / Redacció

Un jove ciclista queda
ferit greu arran de
caure en un barranc
LLERSwUn ciclista de 23 anys va
resultar ahir ferit greumentre circu
lava per un sender entre els munici
pis de Llers i Avinyonet de Puigven
tós (Alt Empordà). El jove va caure
per una zona de difícil accés i va
haver de ser rescatat pels bombers.
Tres dotacions es van traslladar fins
al lloc de l’accident per socórrerlo.
El ferit va ser evacuat en llitera fins
al lloc on hi havia l’ambulància, que
el va traslladar a l’hospital Josep
Trueta. Tot i que d’entrada es va
activar l’helicòpter medicalitzat del
SEM, finalment no va ser necessari
que intervingués. /B. Julbe

JOAN BLANCO / ACN

Un dels espectacles de recuperació de danses tradicionals del Dansàneu

ElDansàneu fa vibrar 3.000 persones
LLEIDAwA vore, un espectacle que combina
els ritmes folklòrics amb la creativitat lliure
de la dansa contemporània va clausurar
ahir la 25a edició del Dansàneu, el Mercat
Festiu de les Cultures del Pirineu, que
durant tota la setmana ha ofert més de
30 espectacles de dansa, teatre, música
popular i exposicions, amb el complement
de les baixades de falles als pobles de les
Valls d’Àneu. Segons RutMartínez, di
rectora artística del festival, el que va co
mençar sent un projecte de recuperació de
les danses tradicionals s’ha transformat en

un atractiu turístic i cultural que cada
vegada atreu més públic, més de 3.000
persones aquesta edició. Dos dels especta
cles més destacats van esgotar les localitats:
Tants records i Esvorell, a SantaMaria
d’Àneu. El Dansàneu ha tornat a reunir
grups de dansa i música tradicional d’Eus
kadi, Occitània, Aragó i Catalunya,
amb un protagonisme especial de les jotes
de les Terres de l’Ebre. A banda dels espec
tacles, també s’han programat concerts,
cicles de formació, cercaviles i presentaci
ons de llibres. / Pau Echauz

Un incendi en un
càmping calcina dos
bungalous i part del bar
TORDERAwSet dotacions de bombers
es van desplaçar ahir al càmping
caravàning Tordera Park, al terme
de Tordera (Maresme), per apagar
l’incendi que va calcinar completa
ment dos bungalous i va afectar una
part d’una tercera caseta i del bar de
les instal∙lacions. L’incendi, que no
va causar ferits, es va extingir com
pletament a les dotze del migdia. A
més dels bombers, es van desplaçar
al recinte, situat a la carretera d’ac
cés a la urbanització Àgora Park,
efectius de la policia local i delsMos
sos d’Esquadra i dues ambulàncies
del SEM. / Redacció

LaGeneralitat licita
la redacció de la
carretera de Llambilles
LLAMBILLESwLa Generalitat ha
licitat la redacció dels estudis infor
matiu i d’impacte ambiental per
millorar la circulació de la C65 a
Llambilles (Gironès), que registra
24.500 vehicles diaris. Territori
analitzarà les alternatives per des
congestionar la carretera i incre
mentar la seguretat. L’objectiu és
eliminar els girs a l’esquerra a l’en
creuament entre la C65, la via de
Llambilles i el camí de Fornells, i fer
un pas de vianants a diferent nivell
per poder creuar la carretera. Les
obres tindran un cost de 3,5 milions
d’euros. / B.J.

BATEC
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PolifoniK Sound concluyó su últi-
ma jornada con la certeza de sa-
ber que este año ha sido el de la 
consolidación definitiva del festi-
val. Entradas y abonos agotados 
ya vaticinaban el éxito de este 
festival de Barbastro que ya se ha 
convertido en referente indiscu-
tible y escaparate de las mejores 

bandas nacionales (además de la 
actuación de los irlandeses Delo-
rentos), tanto emergentes como 
ya consolidadas.

La jornada del PolifoniK Sound 
arrancó al mediodía con el con-
curso de DJ’s, paella y buen am-
biente en la plaza del Museo. 
Alex Curreya cerraría la fiesta ma-

PolifoniK Sound cierra 
su edición 2016 con 
récord de asistencia

tinal y se conocieron los nombres 
de las ganadoras: ME& Dj’s, con 
un set sin prejuicios ideal para ca-
lentar motores.

Los directores del certamen, 
Iván Arana y Luis Moya, asegu-
raban al inicio del festival que el 
cartel refleja cuál es la filosofía 
del mismo: traer lo mejor de la 
escena nacional actual, con ban-
das que presentan nuevo disco y 
que tienen una calidad indiscuti-
ble y decubrir a algunas prome-
sas que muestran su talento an-
te al gran público. En el cartel de 
los artistas de este año también 
se encontraban los leridanos Pull 
My Strings. FOTO: Gustaff Choos / Los conciertos fueron seguidos con interés

Esterri d’Àneu
REDACCIÓN
La apuesta del Mercat Festiu de 
les Cultures del Pirineu, Dansà-
neu, para presentar un modelo 
de festival centrado en la exhi-
bición de espectáculos, el incen-
tivo a la producción y la forma-
ción en música y danza como 
complemento a los primeros 
factores, ha permitido a los or-
ganizadores, el Consell Cultural 
de les Valls d’Àneu, llegar a nue-
vos públicos, principalmente fa-
miliares.

Formatos diversos, desde las 
clases prácticamente individua-
les de instrumento programadas 
en el Ecomuseu hasta el concier-
to celebrado el martes pasado 
en escaló, han seducido a pú-
blicos distintos en una apuesta 
que mira al futuro sin olvidar la 

emotividad vivida en espectácu-
los como ‘Esvorell’, donde Magí 
y Joana Serra y Marçal Ramon 
homenajeaban la figura de Joan 
Serra creador de Dansàneu, o 
‘Mimosa’, donde los hijos de 
este pedagogo y bailarín, junto 
con Joan Figueres, acercaban a 
la esencia a las nuevas genera-
ciones. Les Valls d’Àneu fueron 
catalogadas en 2013 como pri-
mer destino familiar del interior 
de Catalunya.

Dansàneu se propone 
atraer nuevos públicos 
con renovados formatos 

FOTO: Joan Blanco / Los espectáculos tuvieron buen seguimiento
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El Circ Picat de Alpicat 
se consolida como un 
festival de referencia
La tercera edición reúne a 15.000 
espectadores en el fin de semana
El Festival Circ Picat cerró 
ayer las puertas de su 
tercera edición en el 
que se han cumplido las 
expectativas con miles 
de espectadores que han 
llenado las calles y plazas de 
Alpicat.

Alpicat
REDACCIÓN
El éxito de público en aumento, 
con una cifra que ha rondado los 
15.000 espectadores pese a tra-
tarse del puente de Sant Joan, 

hace que la organización -Ayun-
tamiento de Alpicat, Punt Jove La 
Unió y la compañía de circo Im-
provisto’s Krusty Sho, medite se-
riamente la ampliación de la ofer-
ta de cara al futuro, desdoblando  
actuaciones en los diferentes es-
pacios donde se ha desarrollado 
el Circ Picat o bien ampliando un 
día el festival.

Durante dos jornadas, 11 com-
pañías, la mayoría catalanas, han 
hecho que el circo sea, por una 
vez, el gran protagonista de las 
comarcas de Ponent, habitual-

mente huérfanos de espectácu-
los de esta disciplina artística. De 
hecho, Circ Picat, con sólo tres 
años, se ha convertido en un fes-
tival referente en Catalunya y ya 
con un cierto renombre en el Es-
tado español.

De los espectáculos que han 
podido verse en Alpicat, ha des-
tacado el que se añadió a última 
hora al cartel de Circ Picat, con el 
artista francés Yoann Benhamou, 
componente del Cirque du Soleil, 
que actuó el sábado antes de re-
incorporarse a su compañía.

FOTO: Ajuntament d’Alpicat / Los espectáculos circenses lograron atraer a numeroso público en Alpicat

‘Esvorell’ y 
‘Mimosa’ 
resultaron 
emotivos
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redacció
❘ aLPICat ❘ El Festival Circ Picat va 
finalitzar ahir la tercera edició, 
que va reunir gairebé 15.000 
espectadors als diferents espais 
destinats al certamen. Un èxit 
de públic que fa que l’organitza-
ció –ajuntament d’Alpicat, Punt 
Jove La Unió i la companyia de 
circ Improvisto’s Krusty Show– 
estudiï la possibilitat d’ampliar 
l’oferta d’activitats i especta-
cles, bé desdoblant actuacions 
en els diferents espais on s’ha 
desenvolupat Circ Picat o am-
pliant un dia el festival. La fira 
va abaixar el teló amb tots els 
objectius aconseguits amb es-
creix, segons els organitzadors 
i no només pel que fa al nombre 
de visitants que van passar per 
l’esdeveniment durant aquest 
dissabte i diumenge. 

Onze companyies, la majoria 
de Catalunya, van convertir el 
circ en la principal proposta de 
lleure de Ponent aquest cap de 
setmana. “De fet, Circ Picat en 
només tres anys s’ha convertit 
en un festival referent a Cata-
lunya i ja amb un cert renom a 
l’Estat espanyol”, destaquen des 
de l’organització. El festival va 
proposar aquest any un reco-
rregut per una àmplia varietat 
de disciplines circenses, amb 
acrobàcies, malabars, equilibris, 
trapezis, llit elàstic, pallassos, 
clowns, música i tallers per a 
tots els públics. Com a espec-
tacle, va destacar el de l’artis-
ta francès Yoann Benhamou, 
component del Cirque du Soleil, 
afegit a última hora i autèntic 
plat estrella de la jornada de 
dissabte.

alpicat consolida el festival de circ
Els organitzadors estudien ampliar l’oferta del certamen de cara al futur || Gairebé 15.000 
espectadors han disfrutat durant aquest cap de setmana dels diversos espais del Circ Picat

lleure fires

Un dels espectacles de la segona i última jornada del circ Picat, ple de públic infantil.

alpicat va tancar ahir la tercera edició del festival de circ. Un moment de l’actuació de l’artista Yoann Benhamou.

ItMaR fabRegat

ItMaR fabRegat aJUntaMent D’aLPICat

el Dansàneu tanca edició 
amb més de 3.000 persones

cultura pirineu

imatge de l’actuació del grup els Fadrins de Vielha l’últim dia del dansàneu.

❘ LeS VaLLS D’àneU ❘ El Dansàneu, 
el Mercat Festiu de les Cultu-
res del Pirineu, va tancar ahir 
la vint-i-cinquena edició amb 
la satisfacció d’haver arribat a 
nous públics, sobretot famílies 
i joves. Els organitzadors calcu-
len que més de 3.000 persones 
han participat en els més de 30 
espectacles i activitats progra-
mats durant aquests sis dies de 
festival al Pallars Sobirà. 

Un dels espectacles que van 
omplir l’església de Santa Maria 

d’Àreu va ser precisament l’es-
trena de la primera producció 
pròpia del Dansàneu, Esvorell, 
una coproducció amb el festival 
ÉsDansa de les Preses, a la Ga-
rrotxa, i la Fira Mediterrània 
de Manresa. 

La trobada dels bastoners 
de les Valls d’Àneu, l’actuació 
de Lo Planter a Sorpe i l’es-
pectacle de fusió A vore, van 
servir per posar punt final a la 
vint-i-cinquena edició del festi-
val Dansàneu.

aCn
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Taller de Músics 
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Catalunya Informació Lleida 
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Xarxes socials (Facebook) 
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