
DANSÀNEU 2019

•••
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LES XIFRES

A CONTINUACIÓ ES PRESENTA
UN RESUM DEL RECULL DE PREMSA



RESUM EN XIFRES

Les xifres – 174 impactes

• Audiència*:  18.572.554
• Difusió**:  690.884
• Valor monetari:  274.010 € mínim

(doncs hi ha impactes dels quals no es disposa de la valoració econòmica)

* Nombre estimat de lectors totals per publicació, que pot ser més elevat que la difusió.
**  Nombre d'exemplars adquirits pels lectors, tant premsa escrita com digital.

Notes de premsa

• 30 de juny - El Dansàneu clou avui sis dies de dansa i música a les Valls d'Àneu,  
amb un model consolidat que posa en valor la dansa i música d'arrel amb una 
mirada contemporània emmarcada en uns espais d'alt valor patrimonial.

• 29 de juny - El Dansàneu dedica una mirada contemporània a l'arrel aquest cap 
de setmana i se suma a les falles de València d'Àneu.

• 28  de  juny -  Lídia  Pujol  exhaureix  entrades  a  Isil  com  a  pòrtic  d’un  cap  de 
setmana amb sis espectacles programats.

• 27 de juny - El Tastàneu marida la gastronomia aneuenca amb dansa, música i 
patrimoni a sorpe.

• 26 de juny  -  Dansa,  música i  improvisació,  en maridatge a Son,  en la segona 
jornada del Dansàneu, que demà acull el Tastàneu.

• 25 de juny - La 'Cita a cegues' de Sol Picó i Marco Mezquida dóna el tret de 
sortida al 28è Dansàneu, que s'allargarà fins el 30 de juny a les Valls d'Àneu.

• 13  de  juny  -  Sol  Picó,  Premi  Nacional  de  Dansa  i  Marco  Mezquida,  un  dels 
pianistes més reconeguts del moment, inauguren el Dansàneu el 25 de juny a 
Santa Maria d'Àneu.



• 7 de juny -  Llavorsí  ha  acollit  avui  la  cloenda del  programa 'Danses  vives'  el 
projecte pedagògic previ al festival Dansàneu.

• 30 d'abril - Roda de Premsa + Nota de Premsa - El Dansàneu concentra la seva 
proposta artística en una única setmana d'espectacles i reforça el vincle amb el  
patrimoni de les Valls d'Àneu.

• 25 d'abril - Convocatòria de Premsa Lleida - Presentació Dansàneu 2019.
• 25 d'abril - Convocatòria de Premsa Barcelona - Presentació Dansàneu 2019.
• 16 d'abril - Save The Date - Presentació Dansàneu 2019 Barcelona.



RESUM RECULL DE PREMSA

Premsa Ràdio Televisió

Notícies 156* 3 15

*Alguna notícia digital escrita conté talls de veu o vídeos,

com l'Agència Catalana de Notícies

Publicació Edició Data Títol Audiència Difusió Valor (€) Territori Mitjà Tipus

El Segre en 
Català Lectura 21/07/19 La invasió dels espectacles 52.000 4.412 789 Catalunya Suplement Pagament

rtve.es Digital 16/07/19 Vespre 24 - 15/07/2019 1.500.603 - 18.908 Nacional Mitjans Digitals Gratuït

El Punt Avui GENERAL 13/07/19 MISCELANEA Apunts 112.000 22.037 3.560 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 13/07/19 CULTURA TELEVISIÓ 52.000 4.412 2.797 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 13/07/19 CULTURA TELEVISIÓN 75.000 8.126 2.793 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Lleida TV Digital 08/07/19 ESPECIAL DANSÀNEU 2019 - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Punt Avui GENERAL 07/07/19 MISCELANEA Apunts 112.000 22.037 3.530 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 07/07/19 Lleida TV 75.000 8.126 259 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 07/07/19 #0 dMAx - 1.788 4.550 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 07/07/19 CULTURA TELEVISIÓ 52.000 4.412 2.733 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Punt Avui GENERAL 06/07/19 MISCELANEA Apunts 112.000 22.037 3.579 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 06/07/19
aran tv resuM setManal. Resum setmanal de l'espai 
diari d'actualitat de l... - 1.788 326 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 06/07/19 CULTURA TELEVISIÓ 52.000 4.412 2.729 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 06/07/19 CULTURA TELEVISIÓN 75.000 8.126 2.748 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Pirineus TV Digital 02/07/19
El dansÀneu fa un balanç molt positiu de l'edició 
d'enguany 1.822 - 26 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Pallarsdigital.cat Digital 02/07/19
El Dansàneu clou sis dies de dansa i música a les Valls 
d'Àneu 2.069 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Barcelona Digital 
24 Horas Digital 01/07/19 Àneu tanca sis dies de dansa i música 396 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida.com Digital 01/07/19 Àneu tanca sis dies de dansa i música 1.783 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida TV Digital 01/07/19 Dilluns 01.07.19 - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

La Mañana General 01/07/19
La 28a edició del Festival Dansàneu clou sis dies de 
dansa al Pallars Sobirà - 1.788 297 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 01/07/19 Àneu tanca sis dies de dansa i música 52.000 4.412 540 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 01/07/19

El festival tornarà el 2020 a les dates habituals de 
primers de juliol 52.000 4.412 159 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 01/07/19
El festival volverá en 2020 a sus fechas de principios 
de julio 75.000 8.126 159 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 01/07/19 Àneu cierra seis días de danza y música 75.000 8.126 547 Catalunya Premsa Escrita Pagament

segre.com Digital 01/07/19 Àneu tanca sis dies de dansa i música 20.724 - 280 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Viurealspirineus.
cat Digital 30/06/19

Finalitza la 28a edició del Dansàneu amb un èxit 
rotund 1.545 - 35 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida.com Digital 30/06/19 Tradició i modernitat, de la mà al Dansàneu 1.783 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

La Mañana General 30/06/19 #0 dMAx - 1.788 1.865 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 30/06/19 Tradició i modernitat, de la mà al Dansàneu 52.000 4.412 424 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 30/06/19 Tradición y modernidad, de la mano en el Dansàneu 75.000 8.126 431 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 30/06/19 Dansàneu 2019 - 1.788 25 Catalunya Suplements Pagament

La Mañana General 30/06/19
El Dansàneu dedica una mirada contemporània a l'arrel 
el cap de setmana i se suma a les Falles - 1.788 44 Catalunya Suplements Pagament

http://rtve.es
http://Pallarsdigital.cat
http://Lleida.com
http://segre.com
http://Viurealspirineus.cat
http://Viurealspirineus.cat
http://Lleida.com


ccma.cat Digital 30/06/19 Telenotícies cap de setmana migdia - 30/06/2019 435.010 - 7.156 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

segre.com Digital 30/06/19 Tradició i modernitat, de la mà al Dansàneu 20.724 - 280 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Segre en 
Català

Segre 
Català 30/06/19 CULTURA TELEVISIÓ 52.000 4.412 2.827 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 30/06/19 CULTURA TELEVISIÓN 75.000 8.126 2.843 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 30/06/19 MISCELANEA Agenda 52.000 4.412 2.746 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 30/06/19 MISCELANEA Agenda 75.000 8.126 2.797 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Viurealspirineus.
cat Digital 29/06/19

Sant Joan d'Isil s'omple de màgia amb les cançons i la 
música de Lídia Pujol 1.545 - 35 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

La Mañana General 29/06/19 La voz de Lídia Pujol seduce en el Dansàneu - 1.788 233 Catalunya Suplements Pagament

El Segre General 29/06/19 Lídia Pujol llena Sant Joan de Isil en el Dansàneu 75.000 8.126 163 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 29/06/19 Lídia Pujol omple Sant Joan d'Isil al Dansàneu 52.000 4.412 162 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 29/06/19 ACTIVITATS - 1.788 46 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 29/06/19 MISCELANEA Agenda 52.000 4.412 2.817 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 29/06/19 MISCELANEA Agenda 75.000 8.126 2.842 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Viurealspirineus.
cat Digital 28/06/19

El Dansàneu reforça el vincle amb el patrimoni de les 
Valls d'Àneu 1.545 - 35 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Viurealspirineus.
cat Digital 28/06/19

Sol Picó i Marco Mezquida presenten 'Cita a cegues', 
l'espectacle inaugural del Dansàneu 2019 1.545 - 35 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida Diari.cat Digital 28/06/19
El Dansàneu omple les esglésies de les Valls d'Àneu de 
música i dansa 832 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida Diari.cat Digital 28/06/19
Les recomanacions culturals per aquest cap de 
setmana a Lleida 832 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

CATzona Digital 28/06/19 5 plans culturals per al cap de setmana 158 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Punt Avui GENERAL 28/06/19 Pavvla enceta una nova edició del Vinyasons 112.000 22.037 2.610 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Ara General 28/06/19 DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE 129.000 16.110 955 Catalunya Premsa Escrita Pagament

7accents Digital 28/06/19 Estiu fester és igual (o similar) a estiu festivaler 198 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

La Mañana General 28/06/19 Maridaje de productos locales en el 28º Dansàneu - 1.788 67 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 28/06/19 Art i passió a Àneu 52.000 4.412 263 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 28/06/19 Arte y pasión en Àneu 75.000 8.126 263 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 28/06/19 Dissabte 52.000 4.412 527 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 28/06/19 Sábado 75.000 8.126 544 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 28/06/19 ACTIVITATS - 1.788 40 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 28/06/19 MISCELANEA Agenda 52.000 4.412 2.786 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 28/06/19 MISCELANEA Agenda 75.000 8.126 2.818 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Lleida.com Digital 27/06/19 El Dansàneu, de dos en dos 1.822 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida.com Digital 27/06/19
Un solo de circ inspirat en les falles del Pirineu, a 
FiraTàrrega 1.822 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Festa Directe Digital 27/06/19
El Dansàneu omple les esglésies de les Valls d'Àneu de 
música i dansa 79 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Segre en 
Català

Segre 
Català 27/06/19 Ferran Rella 52.000 4.412 32 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 27/06/19 Ferran Rella 75.000 8.126 33 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 27/06/19
Música, dansa i improvisació centren el dia al 
Dansàneu - 1.788 347 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 27/06/19 El Dansàneu, de dos en dos 52.000 4.412 747 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 27/06/19 El Dansàneu, de dos en dos 75.000 8.126 741 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 27/06/19 ACTIVITATS - 1.788 28 Catalunya Suplements Pagament

Bon Dia Andorra Andorra 27/06/19
El festival Dansàneu omple les esglésies de música i 
dansa - - 185 Internacional Premsa Escrita Gratuït

Lleida TV Digital 27/06/19 Dijous 27.06.19 - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

ccma.cat Digital 27/06/19
Dansàneu, música i dansa contemporània a les 
esglésies de les Valls d'Àneu 435.670 - 7.232 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

segre.com Digital 27/06/19
Un solo de circ inspirat en les falles del Pirineu, a 
FiraTàrrega 20.175 - 282 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

segre.com Digital 27/06/19 El Dansàneu, de dos en dos 20.175 - 282 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Segre en 
Català

Segre 
Català 27/06/19 MISCELANEA Cartellera 52.000 4.412 1.330 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 27/06/19 MISCELANEA Cartelera 75.000 8.126 1.332 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 27/06/19 MISCELANEA Agenda 52.000 4.412 2.815 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 27/06/19 MISCELANEA Agenda 75.000 8.126 2.849 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Pirineus TV Digital 26/06/19 Sol picó inagura el 28è dansÀneu 1.822 - 26 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

http://ccma.cat
http://segre.com
http://Viurealspirineus.cat
http://Viurealspirineus.cat
http://Viurealspirineus.cat
http://Viurealspirineus.cat
http://Viurealspirineus.cat
http://Viurealspirineus.cat
http://Lleida.com
http://Lleida.com
http://ccma.cat
http://segre.com
http://segre.com


Pallarsdigital.cat Digital 26/06/19
La «Cita a cegues» de Sol Picó i Marco Mezquida dona 
el tret de sortida al 28è Dansàneu 2.069 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Barcelona Digital 
24 Horas Digital 26/06/19 Sol Picó i Marco Mezquida meravellen al Dansàneu 396 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Catalan News Digital 26/06/19 Pyrenean churches filled with dance and music 4.754 - 52 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

CNA Catalan 
News Agency Digital 26/06/19 Pyrenean churches filled with dance and music 1.585 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

7accents Digital 26/06/19 Sol Picó i Marco Mezquida inauguren el Dansàneu 198 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

acn.cat Digital 26/06/19
El Dansàneu omple les esglésies de les Valls d'Àneu de 
música i dansa 3.269 - 88 Agències Mitjans Digitals Pagament

monrural.cat Digital 26/06/19 El Dansàneu més arrelat - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida TV Digital 26/06/19 Dimecres 26.06.19 - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

ccma.cat Digital 26/06/19 Telenotícies migdia - 26/06/2019 435.670 - 7.232 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

ccma.cat Digital 26/06/19
El Dansàneu s'estrena amb una Cita a cegues entre Sol 
Picó i Marco Mezquida 435.670 - 7.232 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

ua1.cat Digital 26/06/19 El Dansàneu omple de música i dansa les Valls dÀneu - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

7accents Digital 26/06/19

Accent obert: La 'Cita a cegues de Sol Picó i Marco 
Mezquida dona el tret de sortida al 28a edició del 
festival Dansàneu 198 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

7accents Digital 26/06/19 Editorial: Cita a cegues 198 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Balaguer 
Televisió Digital 26/06/19 Al dia ponent: 26/06/2019 396 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Segre en 
Català

Segre 
Català 26/06/19 Sol Picó i Marco Mezquida meravellen al Dansàneu 52.000 4.412 954 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 26/06/19 ACTIVITATS - 1.788 38 Catalunya Suplements Pagament

El Segre General 26/06/19 Sol Picó y Marco Mezquida maravillan en el Dansàneu 75.000 8.126 959 Catalunya Premsa Escrita Pagament

vilaweb.cat Digital 26/06/19
El Dansàneu omple les esglésies de les Valls d'Àneu de 
música i dansa 168.547 - 1.753 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

La Mañana General 26/06/19 Dansa i piano obren el Dansàneu - 1.788 41 Catalunya Suplements Pagament

aldia.cat Digital 26/06/19
El Dansàneu omple les esglésies de les Valls d'Àneu de 
música i dansa 1.299 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

segre.com Digital 26/06/19 Sol Picó i Marco Mezquida meravellen al Dansàneu 20.175 - 282 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

gencat.cat Digital 26/06/19 El Dansàneu 2019 omple les Valls d'Àneu 1.466 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Segre en 
Català

Segre 
Català 26/06/19 MISCELANEA Agenda 52.000 4.412 2.797 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 26/06/19 MISCELANEA Agenda 75.000 8.126 2.838 Catalunya Premsa Escrita Pagament

7accents Digital 25/06/19 Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu 198 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Ara
Suplement 
Rar 25/06/19 Estiu fester és igual (o similar) a estiu festivaler 129.000 16.110 838 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Ara
Suplement 
Rar 25/06/19 Sol Picó i Marco Mezquida inauguren el Dansàneu 129.000 16.110 1.114 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 25/06/19

Sol Picó i Marc Mezquida inauguren avui el 28 
Dansàneu 52.000 4.412 1.048 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 25/06/19
Sol Picó y Marco Mezquida inauguran hoy el 28 
Dansàneu 75.000 8.126 1.056 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 25/06/19 Dansàneu - 1.788 30 Catalunya Suplements Pagament

La Mañana General 25/06/19
L'expressió del poder a l'Edat Mitja, eix de 
l'International Meeting - 1.788 699 Catalunya Suplements Pagament

La Mañana General 25/06/19
d'Àneu amb Marco Mezquida i Sol Picó per iniciar el a 
Santa Maria - 1.788 52 Catalunya Suplements Pagament

Pirineus TV Digital 25/06/19
25 DE JUNY, TRET DE SORTIDA A LA 28a EDICIÓ DEL 
DANSÀNEU 1.822 - 26 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Segre en 
Català

Segre 
Català 25/06/19 MISCELANEA Agenda 52.000 4.412 2.830 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 25/06/19 MISCELANEA Agenda 75.000 8.126 2.865 Catalunya Premsa Escrita Pagament

La Mañana General 25/06/19 La Mañana - 1.788 1.033 Catalunya Suplements Pagament

El Segre General 24/06/19 Dansàneu a Les Planes de Son con 'Sa Mateixa' 75.000 8.126 53 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 24/06/19 Dansàneu a les Planes de Son amb 'Sa Mateixa' 52.000 4.412 52 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català Lectura 23/06/19 El Dansàneu ajuda a entendre i a estimar el territori 52.000 4.412 803 Catalunya Suplement Pagament

El Segre en 
Català Lectura 23/06/19

Sorpe, guitarra i dansa amb Eduard Iniesta i Gemma 
Galera 52.000 4.412 315 Catalunya Suplement Pagament

El Segre en 
Català Lectura 23/06/19 Esterri, on les propostes culturals surten de sota les 52.000 4.412 685 Catalunya Suplement Pagament

El Segre en 
Català Lectura 23/06/19 Isil, més que falles i óssos, amb 52.000 4.412 831 Catalunya Suplement Pagament

El Segre en 
Català Lectura 23/06/19

Un vermut després de gaudir del romànic de Sant Pere 
del Burgal 52.000 4.412 171 Catalunya Suplement Pagament

El Segre en 
Català Lectura 23/06/19 Escalarre, amb dedicada a la poesia d'Abelló 52.000 4.412 288 Catalunya Suplement Pagament

El Segre en 
Català Lectura 23/06/19 ura bal len jun 52.000 4.412 156 Catalunya Suplement Pagament

http://Pallarsdigital.cat
http://acn.cat
http://monrural.cat
http://ccma.cat
http://ccma.cat
http://ua1.cat
http://vilaweb.cat
http://aldia.cat
http://segre.com
http://gencat.cat


El Segre en 
Català Lectura 23/06/19 Patrimoni en dansa 52.000 4.412 256 Catalunya Suplement Pagament

El Segre en 
Català Lectura 23/06/19

N. 1.100 CAMINS DE FELICITAT CREADORS ENLLÀ 
SORTIM LA RECEPTA NOTES AL ARGE... 52.000 4.412 204 Catalunya Suplement Pagament

El Segre General 23/06/19 El Segre 75.000 8.126 2.476 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 23/06/19 El Segre en Català 52.000 4.412 2.486 Catalunya Premsa Escrita Pagament

nuvol.com Digital 23/06/19 El forat on Eduard Iniesta troba la llibertat 11.885 - 101 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Punt Avui GENERAL 22/06/19 Dansa i patrimoni 112.000 22.037 962 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Punt Avui Gironines 22/06/19 Dansa i patrimoni 112.000 22.037 962 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Punt Avui GENERAL 21/06/19 La riquesa patrimonial i natural de les Valls d'Àneu 112.000 22.037 354 Catalunya Premsa Escrita Pagament

elpuntavui.cat Digital 21/06/19 Dansa i patrimoni 51.503 - 464 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

lleida.com 20/06/19 DansÀneu 2019 1.822 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

20 Minutos
BARCELON
A 19/06/19 COBDICIAT 651.000 72.928 1.997 Catalunya Premsa Escrita Gratuït

territoris.cat Digital 19/06/19
Arriba el Dansàneu 2019: dansa, música i cultura 
d'altura 238 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida TV Digital 18/06/19 Dimarts 18.06.19 - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

ccma.cat Digital 18/06/19 El feliç paisatge quotidià de Menut 435.670 - 7.232 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

ccma.cat Digital 17/06/19 Dansàneu 2019 435.670 - 7.232 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

elpuntavui.cat Digital 17/06/19 Agenda de festivals - Escènics i altres 51.503 - 464 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Punt Avui Dossier 16/06/19 Festivals d'Estiu 112.000 22.037 5.639 Catalunya Suplement Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 16/06/19 AL DANSÀNEU AMB SEGRE 52.000 4.412 122 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 16/06/19 AL DANSÀNEU CON SEGRE 75.000 8.126 123 Catalunya Premsa Escrita Pagament

Comarques C Digital 12/06/19
Clou el programa pedagògic ‘Danses vives’, previ al 
festival Dansàneu - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Viurealspirineus.
cat Digital 11/06/19 Llavorsí clou el programa cultural 'Danses Vives' 1.545 - 35 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

naciodigital.cat Digital 11/06/19
Llavorsí tanca el programa «Danses vives» de 
recuperació de danses tradicionals 2.069 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

La Mañana General 09/06/19 Llavorsí clou el Danses vives, la prèvia del Dansàneu - 1.788 69 Catalunya Suplements Pagament

catalunyareligio.
cat Digital 31/05/19 Lídia Pujol al Festival Dansàneu, a Isil 2.139 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

forum.ad Digital 05/05/19
El 28è Dansàneu concentra el programa en una 
setmana i reforça els vincles amb el patrimoni local 396 - 24 Internacional Mitjans Digitals Gratuït

lleida.com Digital 04/05/19

El Dansàneu concentra la seva proposta artística en 
una única setmana d'espectacles i reforça el vincle 
amb el patrimoni de les Valls d'Àneu 1.783 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

naciodigital.cat Digital 02/05/19
El 28è Dansàneu concentra el seu programa en una 
única setmana i reforça els vincles amb el territori 2.069 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

El Periòdic 
d'Andorra Digital 02/05/19 El Dansàneu reforça el vincle amb el patrimoni local 40 - 24 Internacional Mitjans Digitals Gratuït

El Periòdic 
d'Andorra General 02/05/19 El Dansàneu reforça el vincle amb el patrimoni local - - - Internacional Premsa Escrita Pagament

bondia.ad Digital 02/05/19
Dansàneu vol donar més pes als aspectes patrimonials 
aquest any 2.337 - 39 Internacional Mitjans Digitals Gratuït

viurealspirineus.
cat Digital 01/05/19

El Dansàneu reforça el vincle amb el patrimoni de les 
Valls d'Àneu 1.545 - 35 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

La Mañana General 01/05/19
El Dansàneu compacta la programació i manté l'aposta 
pel territori - 1.788 1.326 Catalunya Suplements Pagament

El Segre en 
Català

Segre 
Català 01/05/19 El Dansàneu, amb el patrimoni 52.000 4.412 985 Catalunya Premsa Escrita Pagament

El Segre General 01/05/19 El Dansàneu, con el patrimonio 75.000 8.126 1.002 Catalunya Premsa Escrita Pagament

segre.com Digital 01/05/19 El Dansàneu, con el patrimonio 20.175 - 282 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Lleida Diari Digital 30/04/19
El 28è Dansàneu reforça els vincles amb el patrimoni 
del territori 832 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Ràdio Seu Digital 30/04/19
El 28è Dansàneu concentra el programa en una 
setmana i reforça els vincles amb el patrimoni local - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

acn.cat Digital 30/04/19

El 28è Dansàneu concentra el seu programa en una 
única setmana i reforça els vincles amb el patrimoni 
del territori 3.269 - 88 Agències Mitjans Digitals Pagament

La Mañana Digital 30/04/19

El 28è Dansàneu concentra el seu programa en una 
única setmana i reforça els vincles amb el patrimoni 
del territori 1.109 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

lavanguardia.
com Digital 30/04/19

El 28è Dansàneu concentra el seu programa en una 
única setmana i reforça els vincles amb el patrimoni 
del territori 2.409.156 - 23.610 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

lavanguardia.
com Digital 30/04/19

Dansàneu 2019 apuesta por la fusión de la danza, la 
música y el patrimonio 2.409.156 - 23.610 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

abc.es Digital 30/04/19
Dansàneu 2019 apuesta por la fusión de la danza, la 
música y el patrimonio 2.342.755 - 25.770 Nacional Mitjans Digitals Gratuït

Lleida TV Digital 30/04/19 Dimarts 30.04.19 - - - Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

ccma.cat Digital 30/04/19
El Dansàneu s'avança de dates i es farà del 25 al 30 de 
juny 435.670 - 7.232 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

http://nuvol.com
http://elpuntavui.cat
http://lleida.com
http://territoris.cat
http://ccma.cat
http://ccma.cat
http://elpuntavui.cat
http://Viurealspirineus.cat
http://Viurealspirineus.cat
http://naciodigital.cat
http://catalunyareligio.cat
http://catalunyareligio.cat
http://forum.ad
http://lleida.com
http://naciodigital.cat
http://bondia.ad
http://viurealspirineus.cat
http://viurealspirineus.cat
http://segre.com
http://acn.cat
http://lavanguardia.com
http://lavanguardia.com
http://lavanguardia.com
http://lavanguardia.com
http://abc.es
http://ccma.cat


vilaweb.cat Digital 30/04/19

AMPLIACIÓ:El 28è Dansàneu concentra el seu 
programa en una única setmana i reforça els vincles 
amb el patrimoni del territori 158.436 - 1.624 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

ccma.cat Digital 30/04/19

El 28è Dansàneu concentra el seu programa en una 
única setmana i reforça els vincles amb el patrimoni 
del territori 435.670 - 7.232 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

aldia.cat Digital 30/04/19

AMPLIACIÓ:El 28è Dansàneu concentra el seu 
programa en una única setmana i reforça els vincles 
amb el patrimoni del territori 1.299 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

vilaweb.cat Digital 30/04/19

El 28è Dansàneu concentra el seu programa en una 
única setmana i reforça els vincles amb el patrimoni 
del territori 158.436 - 1.624 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

aldia.cat Digital 30/04/19

El 28è Dansàneu concentra el seu programa en una 
única setmana i reforça els vincles amb el patrimoni 
del territori 1.299 - 24 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

nuvol.com Digital 30/04/19 El Dansàneu fa ballar de nou les Valls d'Àneu 11.489 - 86 Catalunya Mitjans Digitals Gratuït

Total 18.572.554 690.884 274.010

Audiència Difusió Valor (€)

http://vilaweb.cat
http://ccma.cat
http://aldia.cat
http://vilaweb.cat
http://aldia.cat
http://nuvol.com
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/vespre-24/espeleologues-catalanes-cova-cantabria/5342452/
Secció: Radio / Televisión
16/07/2019

Vespre 24 - 15/07/2019
Europa Espanya Espanyol



La invasió dels 
espectacles
EL FESTIVAL ESBAIOLA’T S’HA CONSOLIDAT COM UNA DE LES 

CITES MÉS IMPORTANTS DEL PANORAMA DE TEATRE DE CARRER

Per JBC

A partir del proper dijous 25 co-
mença una nova edició del Festival 
Esbaiola’t d’Esterri d’Àneu, organit-
zat per la companyia lleidatana de 
comediants La Baldufa amb l’ajun-
tament d’aquest municipi del So-
birà. Inspirat en els molts festivals 

que durant l’estiu s’organitzen per 
diferents pobles i ciutats de França 
des de fa dècades, La Baldufa va 
escollir aquest llogaret del Pirineu 
pallarès per tirar endavant quatre 
dies d’espectacles per a tota la fa-
mília. Una trobada que any rere any 

PLAERS  SORTIM 

està consolidant fans i adeptes que 
l’han integrat al seu calendari de ci-
tes imprescindibles. 

Mentre la reedició del Doctor 
Music Festival va ser un somni fa-
llit, el Dansàneu i l’Esbaiola’t han 
aconseguit convertir-se en refe-
rents incontestables dels seus res-
pectius àmbits artístics: la dansa i 
el teatre. El primer va tancar l’edi-
ció d’enguany amb un gran èxit de 
públic el primer cap de setmana de 
juliol, mentre que l’Esbaiola’t om-
plirà Esterri de colors el darrer. Du-
rant quatre dies centenars de nens 
i nenes vinguts de tot Catalunya en-
vairan el poble amb l’única intenció 
de gaudir fins a l’extenuació de te-
atre, tallers i cercaviles per a totes 

30 LECTURA



PLAERS 

 mansanesinopomes.blogspot.com.es  Bloguera

La recepta per CHUS CASTRO

Escalfem el forn a 180 graus. 
En primer lloc batem la mantega 
amb el sucre fins a aconseguir una 
mescla homogènia. Hi incorpo-
rem els ous d’un en un, esperant 
que quedi ben integrat abans  de 
posar-hi el següent i remenant su-
aument. Hi afegim el gingebre rat-
llat, la canyella i la nou moscada. 
A continuació, hi afegim la farina 
tamisada amb el llevat i la sal. Ho 
fem en dos o tres cops, remenant 
suaument fins que quedi tot ben 
integrat. Aboquem aquesta mes-
cla en un motlle de bundt prèvia-
ment greixat amb mantega. Anive-

llem bé la superfície i li donem un 
parell de copets per eliminar pos-
sibles bombolles d’aire. 

Ho enfornem durant uns 40 mi-
nuts o fins que punxem amb una 
agulla i aquesta en surti seca. Dei-
xem reposar 10 minuts damunt 
d’una reixeta. Passats els 10 mi-
nuts, donem la volta al motlle i de-
semmotllem damunt de la reixeta. 
Deixem refredar totalment.

Ens el podem menjar sol per-
què és molt gustós, però també el 
podem servir amb nata muntada 
amb sucre perquè combina molt 
bé amb l’aroma intensa del bescuit.

Bundt cake 
especiat

INGREDIENTS 250 grams de mantega; 4 ous; 250 
grams de sucre; 20 grams 
de gingebre ratllat; una 

culleradeta de canyella en 
pols; 1/4 de culleradeta de 

nou moscada; 270 grams de 
farina; Un sobre de llevat 

químic en pols; un pessic de sal.
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les edats. Companyies vingudes de 
tot Europa posaran en escena les 
seues propostes, ja siguin tallers de 
capgrossos o dansa, espectacles de 
circ, titelles o teatre, cercaviles de 
música i xerinola. 

Al web del festival podem en-
trar-hi per organitzar-nos el cap de 
setmana i buscar quines són les mi-
llors propostes per a nosaltres. En 
totes podem veure les edats reco-
manades i també hi ha els horaris i 
el plànol del festival. Fins a 17 espais 
diferents repartits per tot el poble 
fan d’escenari per a les peces pro-
gramades. L’èxit del festival fa que 
les entrades anticipades i les places 
hoteleres s’esgotin dies abans de co-
mençar l’Esbaiola’t, per això cal es-
tar ben atent a l’actualització de la 
informació. 

Si aquest any no hem estat prou 
ràpids però Esterri no ens cau tan 
lluny, cal tenir en compte que per 
a tots els espectacles sempre es re-
serven entrades per vendre a la ma-
teixa taquilla. 

MÉS INFORMACIÓ

L’Esbaiola’t s’organitza a Esterri 
d’Àneu, al Pallars Sobirà, del dijous 

25 al diumenge 28. 
Entrades i programació al web 

festivalesbaiolat.cat
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Entreteniments www.elpuntavui.cat/serveis/entreteniments

Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc en la mateixa línea, ni horitzontal ni vertical.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sudoku Nekane Igande

Horitzontals:
1. Porto a la resi-
dència. Arrepa-
pada al sofà de 
casa. 2. Vocals 
que fan truita. 
Usa o es fa ser-
vir d’algú. Ver-
mellor de ver-
gonya o de mo-
dèstia. 3. Ma-
nolls de flors el 
diumenge de 
Pasqua. Crit de 
gran lamenta-
ció. Berenar dels 
londinencs. 4. 
Escollida d’entre 
els tres. Lloa al 
País Basc. La fi 
del món. 5. Mo-
neda nipona. I 
aquesta és rus-
sa, de moneda. 
La mar de mar. 
6. Remenaré la 
cua com el gos. 
Gallec, també. 7. Doble revolt. Sortissin formant 
raig o doll. El color roig fosc d’un cavall bastant 
baix. 8. Creador de la principal cultura precolombi-
na. Molt empipada. Compàs obert. 9. Avantatjós. 
Batuda agrícola. Ho faig pel dret, sense miraments. 
10. Asexual. Dimitida o bé destituïda. Preposició de 
lloc. 11. Burro, més que burro. Col·loquem les coses 
on calen. Mai no el perd la brúixola. 12. Té aversió 
a les innovacions. Una de les regions més fredes 
del planeta. 13. Imant. Ensopega amb la mateixa 
pedra. Caient, la rosada. 14. Poma alcoholitzada 
pels asturians. L’amor s’hi posa. Molt fatigat.

Verticals: 
1. Relatius a les 
millors artèries. 
Bata per al bal-
neari. 2. Demos-
trareu el vostre 
esforç. Canvià de 
lloc alguna cosa. 
Just enmig de la 
nit. 3. Vocal llati-
na. Treballadora 
sota terra, com 
els nans de la 
Blancaneu. Pacte 
per mirar de des-
fer la corda. 4. 
Ultratjada Majes-
tat. Ens estirem 
una estona al llit. 
Pondre ous. 5. El 
centre de Roma. 
Engolir la vianda. 
No pas gaire cosa. 
6. Agradar que es 
posi gairebé a 
ploure. Marina o 
estova el menjar. 

7. Altar per a sacrificis. Petonejades per tothom. 
Una mica urgent. 8. Cuixot dels pantalons. Germà 
molt unit a tu. Rotonda a la carretera. 9. Dos 
catets. Escollir entre diverses possibilitats. Prín-
ceps islàmics. 10. Guarneix amb quatre cosetes. 
Moguts d’aquí a allà. Gran serp de boda. 11. Són 22 
corrent darrere una pilota. Objectius principals 
dels dards. 12. Principis abril. Finalitzar d’una 
vegada. De paraula. 13. Aportació de la muller al 
matrimoni. Vocals de la retina. Pell de bou cosida 
en forma de bot. 14. Sorrenca, reductible a sorra. 
Secrets molt ben guardats.  

10987654321 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
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13
14

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Encreuats Miquel Sesé (9.700) www.olissip.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6 diferències Soler
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Escacs Joan Segura (18.100)

Blanques juguen i guanyen. Sorpresa
desagradable per a les negres, que
calculaven que després de 1…P4D la seva
posició milloraria, però l’adversari havia
anat més lluny i guanya material decisiu.
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Solucions d’ahir

Encreuats (9.699)( )
D I V O R C I S R I T M E
E R E T A R O M E M A U
S O L O S I C O S A G O N
A N A F I E S C A N A U
N I O R N A D A T U R C
I C O N E S U R P A D E S
R A M N O R A E T I C
E P R E P A R A R E R A

E L I S I O E D E M E S
E F E B A N A D E S A I
C O S A C A L E C E R A
O R L L E D O P A L T
I E D U C A T I U I L I
C A I A C S S O M A T I C

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6 diferències

Escacs (18.099)

Sudoku

1.T7D!! - CxT; 2.A6T!! - P3A (si
2…CxD; 3.AxP + porta al mat)
3.AxP + - R1C; 4.AxPA + - R2A;
5.T7C + - Abandonen.

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

  Betevé 
  06.40   Ciutadà Novell.      07.30   Tot art.    
  08.00   Catakrac.      09.55   Va passar 
aquí.     10.25   Deuwatts.      10.55   BTV 
Notícies 73.     11.20   #aranèsoc.     11.30 
  Cetrencada.     12.00   Slow BTV.     12.15 
  Western. Oro sangriento.  El Sabata, 
un pistoler de poques paraules, arriba 
a una petita ciutat de Texas per frustrar 
el robatori d’un banc, i descobreix 
que es tracta d’un complot dels 
dirigents de la ciutat que volen vendre 
la ciutat a les vies fèrries.    14.00   BTV 
Notícies migdia.     14.25   Cinefílies. El 
color de la granada.     15.45   Ciutadà 
Novell.      16.30   Música moderna.   
  17.20   Feeel.     17.45   Va passar aquí.   
  18.20   Slow BTV.     18.40   Trèvols de 4 
fulles.  Oci alliberador.    19.05   Doc’s.    
  20.00   BTV Notícies vespre.     20.25 

  El temps.      20.30   La cartellera.   
  21.30   La família Barris.      22.30   Oh 
my goig!      23.00   Última sessió. La 
puerta del cielo.  L’estiu del 1870, 
l’Averill i l’Irvine acaben els seus 
estudis a Harvard. Vint anys després, 
l’Averill s’ha convertit en un agent 
federal. L’Irvine, destruït i arruïnat 
per la beguda, és membre d’una 
associació d’agricultors involucrada 
en un confl icte.    01.25   Barcelona... i 
acció. Escuela de periodismo.  Com 
si fos un reportatge, s’expliquen les 
activitats dels periodistes espanyols. 
Per fer-ho es van relatant una sèrie 
d’episodis independents de caràcter 
divers, que comprèn gairebé 
totes les facetes que normalment 
abasta el periodisme nacional, des 
de l’esportiva fi ns a la crònica de 

successos.    02.55   La cartellera.   
  03.55   Slow BTV.     04.45   Feeel.     05.15 
  Habitació 910.   

 Canal Terres de l’Ebre 
  06.00   L’Ebre notícies.     06.30 
  L’entrevista.     06.45   Protagonistes.   
  07.00   Connecti.cat.      09.00   Al dia. 
Territoris Sénia.     09.30   L’Ebre 
digital.     10.00   Plaça Major.     10.45 
  L’Ebre digital.     11.30   Al dia. 
Territoris Sénia.     12.00   L’Ebre 
digital.     12.30   Picalletres.     13.00 
  Espais de saó fonda.     13.30   L’Ebre 
digital.     14.00   L’Ebre notícies.     14.30 
  L’entrevista.     14.45   Protagonistes.   
  15.00   Connecti.cat.      17.00   Torna-
la a tocar, Sam.     17.30   L’Ebre 
digital.     18.00   L’Ebre notícies.     18.30 

  Plaça Major.     19.15   L’Ebre digital.   
  20.00   Picalletres.     20.30   L’Ebre 
notícies.     21.00   L’entrevista.     21.15 
  Protagonistes.     21.30   Al dia cap de 
setmana.     22.00   Tremolors.     23.00   El 
mirador.     00.30   Plaça Major.     01.15 
  L’Ebre digital.     02.00   Tremolors.   
  02.30   Picalletres.     03.00   L’Ebre 
digital.   

 TAC12 
  06.00   Notícies 12.     06.30   Gaudeix 
la festa.     07.00   Caminant per 
Catalunya.      07.30   Espais de saó 
fonda.     08.00   Notícies 12.     08.30 
  Gaudeix la festa.     09.00   Caminant 
per Catalunya.      09.30   Espais de 
saó fonda.     10.00   Resum Informatiu 
Setmanal.     10.30   Finet i pel mig.   

  12.00   World Roller Games.     15.30 
  Aventura’t.     16.00   World Roller 
Games.     19.00   Som-hi.     20.00 
  Resum Informatiu Setmanal.     20.30 
  Auditori.     21.30   Gaudeix la festa.   
  22.00   Resum Informatiu Setmanal.   
  22.30   Cantada d’Havaneres i 
Cançons de Taverna.      01.00   Saló 
de plens.      02.00   Resum Informatiu 
Setmanal.     02.30   Gaudeix la festa.   
  03.00   Auditori    .   

 El 9 TV 
  06.00   Al dia. Catalunya central.   
  06.30   Torna-la a tocar, Sam.   
  07.00   Connecti.cat.      09.00   Al dia. 
Catalunya central.     09.30   Programes 
especials.      10.00   Al dia. Catalunya 
central.     12.00   World Roller Games.   

  15.30   Memòries del Ter.      16.15
  World Roller Games.     19.00   World
Roller Games.     23.45   Escaldàrium.   
  01.00   Aventura’t.     01.30   De Tee 
a Green.     02.00   Torna-la a tocar,
Sam.     02.30   Portal d’Informació
Dinàmica.    

 Lleida TV 
  08.00   Aran TV resum setmanal.   
  08.45   Club Banyetes.      10.00   Copa
Atlas.     10.30   Sindicats.      11.00   Roller
Games: Roller Derby.     15.30   Teló
de fons.     16.00   Gaudeix la festa.   
  16.30   Dansàneu.     17.30   Ara Lleida
tour.     19.00   Experiència rural.   
  19.20   World Roller Games.     23.45
  Escaldàrium.     00.00   World Roller
Games.   

tv locals
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CINE A CASA

pel·lícula Hora cadena crítica públic GÈnere

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

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
07.00 El zapping de surferos. 
07.35 Malas pulgas. Reeducació 

de gossos.
09.55 El encantador de perros. 

Amb César Millán.
10.50 Callejeros Viajeros. 

TARDA

14.00 Cuatro al día. Magazín. 
14.50 El tiempo. 
14.55 Noticias Cuatro deportes. 
15.30 Deportes Cuatro. 
15.45 Home Cinema. Sin salida 

(2011). Dir.: John Singleton.
17.55 Home Cinema. Distrito 

13: Ultimátum (2009). Dir.: 
Patrick Alessandrin.

19.55 Cuatro al día. Magazín. 
20.55 El tiempo. 
21.05 Deportes Cuatro 2. 

NIT

21.20 First Dates. Cites a cegues.
22.15 Justicieras. La protectora.  

(2019). Dtor.: Vicky Jewson.
23.55 Cine Cuatro. Caza bajo el sol 

(2014). Dir.: J.-B. Léonetti. 

08.00 Aran TV resum setmanal. 
Resum setmanal de l’in-
formatiu diari que s’emet 
en aranès.

08.45 Club Banyetes. Programa 
dirigit al públic infantil, amb 
el popular caragol Banye-
tes i els seus amics Eureka 
i Plutó, passant mil aven-
tures a la caseta de l’arbre.

10.00 Copa Atlas Energia. Un 
partit. Red. 

10.30 Sindicats. Programa set-
manal que dóna veu a les 
centrals sindicals.

11.00 Roller Games. Roller Derby. 

TARDA

15.30 Teló de fons. Les arts es-
cèniques explicades des 
de dins. Red. 

16.00 Gaudeix la festa. Un re-
corregut per les festes po-
pulars catalanes. Red. 

16.30 Especial Dansàneu. Red. 
17.30 Ara Lleida Tour. L’equip 

format per Joan Cama, Rut 
Camí i Àlex Berges visita 
Guissona per conèixer el 
Mercat Romà, que cosa se 
celebrarà dissabte vinent. 
Parlaran amb els organitza-
dors, amb la colla gegan-
tera i amb membres de 
l’associació de Disenyado-
res de la Segarra i l’escola 
de dansa Montse Esteve, 
que cada any clausuren el 
Mercat. A més, reportatges 
del jaciment romà de Iesso, 
del museu, de l’agrobotiga 
Sikarra Nostra i del Pa de 
tempesta de Cervera.

19.00 Experiència Rural. Red. 
19.20 Roller Games. Artístic 

Quartets + Xous Petits. Re-
transmissió dels jocs que 
se celebren a Barcelona, 
amb 4.000 esportistes 
procedents de 81 països 
diferents.

NIT

23.45 Escaldarium 2019. Festa 
de foc i aigua que rememo-
ra els orígens de Caldes de 
Montbui.

00.00 Roller Games. Inline Fre-
estyle i Artístic Xous Gra. 

06.00 8 de 8. Cobla Sant Jordi. El 
triomf de la perseverança.

06.57 Catalunya Blues. The 
Suitcase Brothers.

07.00 RAC1. Retransmissió en 
directe del programa ma-
tinal de ràdio.

13.00 Rumbo al inglés.

TARDA

14.00 Barcelonautes. L’agenda 
cultural, gastronòmica i de 
lleure de Barcelona.

14.37 Boom & Reds. Animació.
15.12 Glumpers. Animació.
15.37 L’Emily i L’Alexander. 

Animació.
16.27 Els Misteris D’Alfred He-

dgeod. Animació.
16.30 Déu n’hi dron. Montserrat 

i La Vall de Boí.
17.07 Jerusalem. Documental 

en tres episodis.
20.15 Documental. El Gordo y el 

Flaco. Sus vidas y su magia. 

NIT

22.00 Kmm. Sèrie.
02.00 Clips. Programa de música.

05.51 Arde Madrid. Más flores 
que a la virgen, Dios es Dios 
y yo soy yo i What’s autori-
zación?

07.23 Documental. El emperador.
08.45 Cine. El viaje de Arlo.
10.16 Cine. Del revés (Inside Out).
11.48 Video Killed The Radio 

Star. Billy Idol, Robbie Wi-
lliams, ZZ Top. 

13.02 Documental. La verdad 
sobre la obesidad.

TARDA

13.59 Documental. Por qué 
cocinamos.

14.40 Cine. La bella y la bestia.
16.03 Cine. Guerra de novias.
17.30 BBC Earth. Prehistóricos 

y letales. Bestias terrestres.
19.13 Basura espacial. 
20.12 Soundtracks. Las canci-

ones que hicieron historia. 
La llegada a la Luna. 

NIT

21.01 Destino la Luna. 
22.00 Cine. El hombre de acero.
00.19 Cine. Prisioneros.

06.00 Minutos musicales.
07.30 Bestial.
08.55 Zapeando.
10.30 Equipo de investiga-

ción. Red.

TARDA

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.35 Cine. Bienvenido a la jungla 

(2013). Dir.: Rob Meltzer.
17.25 Cine. Aterrizaje forzoso 

(2005). Dir.: Jim Wynorski.
18.55 Cine. Terremoto de hielo 

(2010). Dir.: Paul Ziller.

NIT

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 La Sexta noche. Visita 

d’Ada Colau, alcaldessa 
de Barcelona, i Los Lobos, 
guanyadors del pot més 
gran de la història de la tele. 

02.30 Minutos musicales.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓ

elSegrià
SegriaTV.cat

TELECINCO SUPERVIVIENTES
MEDIASET

La Pantoja fa pujar l’audiència
L’arribada dijous d’Isabel Pantoja a Supervivien-
tes de Telecinco va registrar la màxima audiència 
del concurs, amb 3,6 milions de telespectadors, 
el 36% de quota de pantalla. L’espectacular aco-
llida, amb família i flors, que va tenir la cantant 
va portar polèmica, ja que els seus companys no 
han tingut la mateixa rebuda.

Solano es disculpa 
per les paraules 
sobre La Manada

LA 1

El presentador Javier Sola-
no va demanar perdó ahir a 
Los almuerzos de La 1 per les 
seues paraules de dimecres 
assegurant que “mai” equi-
pararia “un accident amb una 
violació” i que les paraules 
van ser un error fruit de la im-
provisació en directe. Xabier 
Fortes, que dirigeix el progra-
ma, també va demanar discul-
pes per no haver reaccionat a 
les paraules de Solano, que 
“van tenir l’efecte contrari al 
que preteníem, que no era cap 
altre que denunciar els fets i 
destacar la lluita de Pamplona 
contra aquestes agressions”.

El cavaller fosc 15.40 TV3 ★★★ ★★★ Fantàstic

Sin salida 15.45 Cuatro ★★ ★★ Acció
Un verano en Escocia 17.30 La 1 ★★ ★★ Drama
La casa Rusia 21.30 RMTV ★★★ ★★★ Thriller d’espies
Norman del norte 21.55 Boing ★★ ★★ Animació
Aprendiendo a conducir 21.55 La 2 ★★ ★★ Comèdia
Al límite 22.10 Antena 3 ★★★ ★★★ Thriller policíac
La guerra de Charlie Wilson 23.35 La 1 ★★★ ★★ Drama polític

El cavaller fosc
TV3 / 15.40
EUA. 2008. 152’. Gèn.: Drama 
fantàstic. Dir.: Christopher Nolan. 
Int.: Christian Bale, Heath Ledger. 
Com.: Oscar pòstum per a Ledger 
en una nova entrega d’un Batman 
cada vegada més turmentat que al 
lliurament anterior, però posant 
ordre a Gotham City.

Sin salida
CUATRO / 15.45
EUA. 2011. 106’. Gèn.: Acció: Dir.: 
John Singleton. Int.: Taylor Laut-
ner, Lily Collins. Com.: Després 
de descobrir que va ser un nadó 
robat, un home és perseguit per 
la policia, agents secrets i la màfia 
per assassinar-lo.

Un verano en Escocia
LA 1 / 17.30
Alemanya. 2012. 95’. Gèn.: Drama 
romàntic. Dir.: Michael Keusch. 

Int.: Marion Kracht, Sascha Hehn. 
Com.: Per oblidar un divorci, una 
dona torna a la seua Escòcia natal 
per retrobar-se amb dos amors de 
joventut.

La casa Rusia
RMTV / 21.30
EUA. 1990. 123’. Gèn.: Thriller d’es-
pionatge. Dir.: Fred Schepisi. Int.: 
Michelle Pfeiffer, Sean Connery. 
Com.: En plena Guerra Freda, un 
editor britànic ha d’ajudar la CIA 
a Moscou en una perillosa missió. 
Adaptació d’una novel·la de John 
Le Carré.

Norman del norte
BOING / 21.55
EUA. 2016. 86’. Gèn.: Animació. 
Dir.: Trevor Wall. Com.: Un ós po-
lar i els seus amics es veuen obli-
gats a refugiar-se, a raó del canvi 
climàtic, en una abandonada esta-
ció científica.

Aprendiendo a conducir
LA 2 / 21.55
EUA. 2014. 105’. Gèn.: Comèdia 
dramàtica. Dir.: Isabel Coixet. Int.: 
Ben Kingsley, Patricia Clarkson. 
Com.: La relació entre una escrip-
tora, en crisi matrimonial, i el seu 
professor d’autoescola.

Al límite
ANTENA 3 / 22.10
EUA. 2010. 117’. Gèn.: Thriller po-
licíac. Dir.: Martin Campbell. Int.: 
Mel Gibson, Ray Winstone. Com.: 
Un veterà policia es venja dels as-
sassins de la seua filla.

La guerra de Charlie...
LA 1 / 23.35
EUA. 2007. 98’. Gèn.: Drama po-
lític. Dir.: Mike Nichols. Int.: Tom 
Hanks, Julia Roberts. Com.: La his-
tòria real de com un polític, als 80, 
va moure els fils perquè els EUA 
lluitessin a l’Afganistan.

Estats Units. 1990. 98 minuts. Gènere: Thriller poli-
cíac. Director: Peter Hyams. Intèrprets: Gene Hack-
man, Anne Archer, James B. Sikking, J.T. Walsh, M. 
Emmet Walsh. Comentari: El 1952, Richard Fleischer 
va dirigir una pel·lícula, amb idèntic títol, protagonit-
zada per Charles McCraw i Marie Windsor, en la qual 
un detectiu havia de protegir la dona d’un mafiós 
perquè testifiqués en un judici contra ell. Gairebé 

40 anys després, Peter Hyams es va atrevir amb un 
remake en què el policia, aquí agent especial de l’FBI, 
ha de protegir una dona que ha estat testimoni d’un 
crim mafiós després d’una cita a cegues. Ell és Ge-
ne Hackman i ella Anne Archer, la dona de Michael 
Douglas a Atracción fatal i de Harrison Ford a Juego 
de patriotas i Peligro inminente. Els dos en salven una 
més que entretinguda pel·lícula.

PARAMOUNT NETWORK / 22.05  ★★★

Testigo accidental

Si Isabel no ha rebut un tracte de fa-
vor a la present edició de Supervi-
vientes (previ pagament i contracte 
firmat en vigor, és clar) que vingui 
Déu i ho vegi. La camàndula que van 
muntar per rebre-la al plató aquest 
dijous no la tindrà el guanyador del 
reality la setmana que ve: entrada 
triomfal amb el públic dempeus (pre-
vi assaig amb el realitzador) i core-
jant el seu nom que es veia reflectit a 
les pantalles gegants als dos costats; 
Jorge Javier Vázquez, ara pel que es 
veu intimíssim, amb un ram de flors 
i abraçant-se (Isabel, no Jorge) al seu 
fill Kiko, a la seua filla Isa, a la nora 
Irene i a la cosina Anabel. I com que 
les folklòriques tenen el lacrimal fà-
cil, plors a llàgrima viva. El resultat, 
per treure’s el barret, van ser prop 
de quatre milions d’espectadors i el 
36 per cent de l’audiència en aquest 

servil homenatge a la Pantoja. Van fer 
veure que acabava d’arribar d’Hon-
dures (de fet ja feia una setmana que 
era a Espanya) i dels seus problemes 
de salut que suposadament la van fer 
abandonar en van parlar més aviat 
poc. Els van agradar més les baralles 
entre els seus fills.

I després diuen que no...

Isabel rebuda per Jorge Javier.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu
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Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
07.00 El zapping de surferos. 
07.35 Malas pulgas. Reeduca-

ción de perros.
09.55 El encantador de perros. 

Con César Millán.
10.50 Callejeros Viajeros. 

TardE

14.00 Cuatro al día. Magacín. 
14.50 El tiempo. 
14.55 Noticias Cuatro deportes. 
15.30 deportes Cuatro. 
15.45 Home Cinema. Sin salida 

(2011). Dir.: John Singleton.
17.55 Home Cinema. Distrito 

13: Ultimátum (2009). Dir.: 
Patrick Alessandrin.

19.55 Cuatro al día. Magacín. 
20.55 El tiempo. 
21.05 deportes Cuatro 2. 

NoCHE

21.20 First dates. Citas a ciegas.
22.15 Justicieras. La protectora.  

(2019). Dtor.: Vicky Jewson.
23.55 Cine Cuatro. Caza bajo el sol 

(2014). Dir.: J.-B. Léonetti. 

08.00 aran TV resum setma-
nal. Resumen semanal del 
informativo diario que se 
emite en aranés.

08.45 Club Banyetes. Programa 
dirigido al público infantil, 
con el popular caracol Ban-
yetes y sus amigos Eureka 
y Plutó, corriendo mil aven-
turas en la casita del árbol.

10.00 Copa atlas Energia. Un 
partido. Red. 

10.30 Sindicats. Programa se-
manal que da voz a las cen-
trales sindicales.

11.00 roller Games. Roller Derby. 

TardE

15.30 Teló de fons. Las artes 
escénicas contadas desde 
dentro. Red. 

16.00 Gaudeix la festa. Un re-
corrido por las fiestas po-
pulares catalanas. Red. 

16.30 Especial dansàneu. Red. 
17.30 ara Lleida Tour. El equipo 

formado por Joan Cama, 
Rut Camí y Àlex Berges 
visita Guissona para co-
nocer el Mercat Romà, que 
se celebrará el próximo 
sábado. Hablarán con los 
organizadores, con la colla 
gegantera y con miembros 
de la asociación de Disen-
yadores de la Segarra y la 
escuela de danza Montse 
Esteve, que cada año clau-
suran el Mercat. Además, 
reportajes del yacimien-
to romano de Iesso, del 
museo, de la agrobotiga 
Sikarra Nostra y del Pa de 
tormenta de Cervera.

19.00 Experiència rural. Red. 
19.20 roller Games. Artístic 

Quartets + Xous Petits. Re-
transmisión de los juegos 
que se celebran en Barce-
lona, con 4.000 deportistas 
procedentes de 81 países.

NoCHE

23.45 Escaldarium 2019. Fiesta 
de fuego y agua que re-
memora los orígenes de 
Caldes de Montbui.

00.00 roller Games. Inline Fre-
estyle i Artístic Xous Gra. 

06.00 8 de 8. Cobla Sant Jordi. El 
triomf de la perseverança.

06.57 Catalunya Blues. The 
Suitcase Brothers.

07.00 raC1. Retransmisión en 
directo del programa ma-
tinal de radio.

13.00 rumbo al inglés.

TardE

14.00 Barcelonautes. La agenda 
cultural, gastronómica y de 
ocio de Barcelona.

14.37 Boom & reds. Animación.
15.12 Glumpers. Animación.
15.37 L’Emily i L’alexander. 

Animación.
16.27 Els Misteris d’alfred He-

dgeod. Animación.
16.30 déu n’hi dron. Montserrat 

y La Vall de Boí.
17.07 Jerusalem. Documental 

en tres episodios.
20.15 documental. El Gordo y el 

Flaco. Sus vidas y su magia. 

NoCHE

22.00 Kmm. Serie.
02.00 Clips. Programa de música.

05.51 arde Madrid. Más flores 
que a la virgen, Dios es Dios 
y yo soy yo y What’s auto-
rización?

07.23 documental. El emperador.
08.45 Cine. El viaje de Arlo.
10.16 Cine. Del revés (Inside Out).
11.48 Video Killed The radio 

Star. Billy Idol, Robbie Wi-
lliams, ZZ Top. 

13.02 documental. La verdad 
sobre la obesidad.

TardE

13.59 documental. Por qué 
cocinamos.

14.40 Cine. La bella y la bestia.
16.03 Cine. Guerra de novias.
17.30 BBC Earth. Prehistóricos 

y letales. Bestias terrestres.
19.13 Basura espacial. 
20.12 Soundtracks. Las cancio-

nes que hicieron historia. La 
llegada a la Luna. 

NoCHE

21.01 destino la Luna. 
22.00 Cine. El hombre de acero.
00.19 Cine. Prisioneros.

06.00 Minutos musicales.
07.30 Bestial.
08.55 Zapeando.
10.30 Equipo de investiga-

ción. Red.

TardE

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.35 Cine. Bienvenido a la jungla 

(2013). Dir.: Rob Meltzer.
17.25 Cine. Aterrizaje forzoso 

(2005). Dir.: Jim Wynorski.
18.55 Cine.  Terremoto de hielo 

(2010). Dir.: Paul Ziller.

NoCHE

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 La Sexta noche. Visita de 

Ada Colau, alcaldesa de 
Barcelona, y Los Lobos, ga-
nadores del mayor bote de 
la historia de la televisión. 

02.30 Minutos musicales.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓN

elSegrià
SegriaTV.cat

TELECiNCo SupErViViENTES 
MEDIASET

La Pantoja sube la audiencia
La llegada el jueves de Isabel Pantoja a Supervi-
vientes de Telecinco registró la máxima audien-
cia del concurso, con 3,6 millones de telespec-
tadores, el 36% de cuota de pantalla. La espec-
tacular acogida, con familia y flores, que tuvo 
la cantante acarreó polémica, ya que sus com-
pañeros no han tenido el mismo recibimiento.

Solano se disculpa 
por sus palabras 
sobre La Manada

La 1

El presentador Javier Solano 
pidió perdón ayer en Los De-
sayunos de La 1 por sus pala-
bras del miércoles asegurando 
que “nunca” equipararía “un 
accidente con una violación” 
y que  palabras fueron un 
error fruto de la improvisa-
ción en directo. Xabier For-
tes, que dirige el programa, 
también pidió disculpas por 
no haber reaccionado a las pa-
labras de Solano, que “tuvie-
ron el efecto contrario al que 
pretendíamos, que no era otro 
que denunciar lo sucedido y 
destacar la lucha de Pamplona 
contra esas agresiones”. 

El cavaller fosc 15.40 TV3 ★★★ ★★★ Fantástico

Sin salida 15.45 Cuatro ★★ ★★ Acción
Un verano en Escocia 17.30 La 1 ★★ ★★ Drama
La casa Rusia 21.30 RMTV ★★★ ★★★ Thriller espionaje
Norman del norte 21.55 Boing ★★ ★★ Animación
Aprendiendo a conducir 21.55 La 2 ★★ ★★ Comedia
Al límite 22.10 Antena 3 ★★★ ★★★ Thriller policíaco
La guerra de Charlie Wilson 23.35 La 1 ★★★ ★★ Drama político

El cavaller fosc
TV3 / 15.40
EEUU. 2008. 152’. Gén.: Drama 
fantástico. dir.: Christopher No-
lan. int.: Christian Bale, Heath Le-
dger. Com.: Oscar póstumo para 
Ledger en una nueva entrega de 
Batman cada vez más atormenta-
do que en la entrega anterior, pero 
poniendo orden en Gotham City.

Sin salida
CUATRO / 15.45
EEUU. 2011. 106’. Gén.: Acción: 
dir.: John Singleton. int.: Taylor 
Lautner, Lily Collins. Com.: Tras 
descubrir que fue un bebé robado, 
un hombre es perseguido por la 
policía, agentes secretos y la mafia 
para asesinarlo.

Un verano en Escocia
LA 1 / 17.30
Alemania. 2012. 95’. Gén.: Drama 
romántico. dir.: Michael Keusch. 

int.: Marion Kracht, Sascha Hehn. 
Com.: Para olvidar su divorcio, una 
mujer regresa a su Escocia natal 
para reencontrarse con dos amo-
res de su juventud.

La casa Rusia
RMTV / 21.30
EEUU. 1990. 123’. Gén.: Thriller 
de espionaje. dir.: Fred Schepisi. 
int.: Michelle Pfeiffer, Sean Con-
nery. Com.: En plena Guerra Fría, 
un editor británico ayudando a 
la CIA en Moscú en una peligrosa 
misión. Adaptación de una novela 
de John Le Carré.

Norman del norte
BOING / 21.55
EEUU. 2016. 86’. Gén.: Animación. 
dir.: Trevor Wall. Com.: Un oso 
polar y sus amigos refugiándose, 
por el tema del cambio climáti-
co, en una abandonada estación 
científica.

Aprendiendo a conducir
LA 2 / 21.55
EEUU. 2014. 105’. Gén.: Comedia 
dramática. dir.: Isabel Coixet. 
int.: Ben Kingsley, Patricia Clark-
son. Com.: La relación entre una 
escritora, en crisis matrimonial, y 
su profesor de autoescuela.

Al límite
ANTENA 3 / 22.10
EEUU. 2010. 117’. Gén.: Thriller po-
liciaco. dir.: Martin Campbell. int.: 
Mel Gibson, Ray Winstone. Com.: 
Veterano policía vengándose de 
los asesinos de su hija.

La guerra de Charlie...
LA 1 / 23.35
EEUU. 2007. 98’. Gén.: Drama po-
lítico. dir.: Mike Nichols. int.: Tom 
Hanks, Julia Roberts. Com.: La 
historia real de como un político, 
en los 80, movió los hilos para que 
EEUU luchase en Afganistán.

Estados Unidos. 1990. 98 minutos. Género: Thriller 
policíaco. director: Peter Hyams. intérpretes: Gene 
Hackman,  Anne Archer, James B. Sikking,  J.T. Walsh,  
M. Emmet Walsh. Comentario: En 1952, Richard 
Fleischer dirigió una película, con idéntico título, 
protagonizada por Charles McCraw y Marie Windsor, 
en la que un detective debía proteger a la esposa de 
un mafioso para que testificase en un juicio contra 

él. Casi 40 años después, Peter Hyams se atrevió con 
un remake en que el policía, aquí agente especial del 
FBI, debe proteger a una mujer que ha sido testigo de 
un crimen mafioso tras una cita a ciegas. Él es Gene 
Hackman y ella Anne Archer, la esposa de Michael 
Douglas en Atracción fatal y de Harrison Ford en Juego 
de patriotas y Peligro inminente. Los dos salvan una 
más que entretenida película.

PARAMOUNT NETWORK / 22.05  ★★★

Testigo accidental

Si Isabel no ha recibido un trato de 
favor en la presente edición de Su-
pervivientes (previo pago y contra-
to firmado en vigor, claro está) que 
venga Dios y lo vea. La pamema que 
montaron para recibirla en el plató 
este jueves no la va a tener el gana-
dor del reality la próxima semana: 
entrada triunfal con el público puesto 
en pie (tras ensayo con el realizador) 
y coreando su nombre que se veía 
reflejado en las pantallas gigantes a 
ambos lados; Jorge Javier Vázquez, 
ahora por lo que se ve intimísimo, 
con un ramo de flores y abrazándo-
se (Isabel, no Jorge) a su hijo Kiko, 
a su hija Isa, a su nuera Irene y a su 
prima Anabel. Y como las folklóricas 
tienen el lacrimal fácil, lloros a moco 
tendido. El resultado, para quitarse 
el sombrero, fueron cerca de cuatro 
millones de espectadores y el 36 por 

ciento de la audiencia en este servil 
homenaje a la Pantoja. Hicieron ver 
que acababa de llegar de Honduras 
(de hecho llevaba ya una semana en 
España) y de sus problemas de salud 
que supuestamente la hicieron aban-
donar hablaron lo justo. Les gustaron 
más las peleas entre sus hijos.

Y luego dicen que no...

Isabel recibida por Jorge Javier.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu
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Lleida TV
08/07/2019

ESPECIAL DANSÀNEU 2019

https://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-del-pirineu/capitol/especial-dansaneu
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Entreteniments www.elpuntavui.cat/serveis/entreteniments

Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc en la mateixa línea, ni horitzontal ni vertical.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sudoku Nekane Igande

Horitzontals:
1. Petita gratifi-
cació pel servei 
rebut. Símbol 
d’adreça elec-
trònica. 2. Reni-
lla, el cavall de 
l’Aina. Figura 
que diu coses 
donant a enten-
dre tot el contra-
ri. A principis 
abril. 3. Calci pel 
gos. Dir que sí al 
matrimoni. El 
seu salt fins al 
llit està sobreva-
lorat. 4. Esclaus 
dels lacedemo-
nis. Viu als bos-
cos. 5. Símbol de 
dentífric. Dona-
da, una cosa, 
per rebre’n una 
altra. Deixa un 
alè que tomba. 
6. Empeny algú 
a fer coses. Tísic i flac. A la dreta del pare. 7. Capi-
cua que no hi veu. Realitzin quelcom. Les germanes 
bessones de la mare. 8. Observà amb bons ulls. 
Amistosos. 9. Cedir sense badar boca. La casa de 
pisos de més alçària. Gairebé de nit. 10. Pertanyent 
a un arc. Ha pres marit, una dona. 11. Companya de 
feina del pic. Enmig del canal. Aresta d’angle sor-
tint a la capital egípcia. 12. Enmig del mar. Batia les 
ales com per volar. Descàrrega de foc. 13. Branca-
ran, els arbres. Enginyosa a trobar el millor camí a 
seguir. 14. Consonant que fa befa. Dibuixi les línies 
d’una figura. Suar de mala manera.  

Verticals: 
1. L’oceà que més 
odia les guerres. 
Castraré algú 
sense miraments. 
2. Petita riera. Si 
l’obrim ens rep 
amb certa fredor. 
Afer deixat a mit-
ges. 3. En quin 
lloc. Que ofèn 
molt greument el 
pudor. Demana 
quelcom a crits. 
4. Arribat a un 
acord molts satis-
factori. Considera 
quelcom com a 
igual a un altre. 5. 
La més esvelta. 
Via que condueix 
aire. Bella habili-
tat. 6. El llinatge 
de la família Rius. 
Lloar algú al País 
Basc. 7. Altar per 
a certs sacrificis. 

Ple de medalles pel davant i pel darrere. Petita 
gran dona. 8. Guarneix amb quatre cosetes ben 
posades. Càrrec o dignitat d’imam. Anella trenca-
da. 9. Una mica antic. Relativa a un paradís terre-
nal. Avi capicua. 10. Compost tot obeint a un 
ritme. Provocar bregues i raons. 11. Fibra tèxtil de 
polímer natural. Sembla que xuti a Sicília. Tu ma-
teix. 12. Circumferència. Prim i molt delicat. Opi-
nions o sentències comentades. 13. Pal llarg i prim 
entre bastidors. Li talla el nas sense miraments. 
14. Constructores de ruscos dependents d’una 
reina. Tornar a dir o a fer el de sempre.   

10987654321 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Encreuats Miquel Sesé (9.694) www.olissip.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6 diferències Soler
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Escacs Joan Segura (18.094)

Negres juguen i guanyen. En la partida
Rotlevi-Rubinstein (Rússia, 1909), es va
produir una de les rematades més
boniques en la història dels escacs.
Quedareu impressionats per tanta bellesa.
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Solucions d’ahir

Encreuats (9.693)( )
M E N U T U B I C A D E S
A S N U E S A A T A C A
G L A Ç N O M E N A O G
R O D A D A B R A C S R
I R A I G N A R A U R I
B A L D A R E A E R I E S
I I R R I G A N T S I T

L L E I A S T A T S A
P U T S A R S P O A L
E C O S C A I R A T A B
A R T D A N D I H O M E
N E O F O B U S T O R I A
Y M A T A T S U M A N T
A B A N S U B I C L A S

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6 diferències

Escacs (18.093)

Sudoku

1. AxC! (única) 1…PxA (si
1…DxA; 2.DxP + - R1T; 3.CxPT
decideix) 2.T8T + - RxT; 3.C7A
+ - Abandonen.

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

  Betevé 
  07.15   #aranèsoc.     07.30   Tot art.    
  08.00   Catakrac.      09.55   La cartellera.   
  10.55   Feeel.     11.25   Slow BTV.     11.40 
  Volcans.     12.10   Va passar aquí.   
  12.45   Deuwatts.      13.15   Ciutadà 
Novell.      14.00   BTV Notícies migdia.   
  14.25   La família Barris.      15.25 
  Western. El hombre de Kentucky. 
 Eli Wakefi eld i el seu fi ll anhelen una 
vida més emocionant, per la qual 
cosa decideixen anar-se’n a Texas i 
començar de zero. Tanmateix, aviat 
s’adonen que el seu major repte no 
són les terres inexplorades, sinó la 
gent que es troben en el camí.    17.05 
  Slow BTV.     17.15   Tube d’estrena.   
  17.30   Feeel.     18.00   Trèvols de 4 
fulles.  Teatre inclusiu internacional 
i professional.    18.25   Curtmetratges.    

  19.00   La cartellera.     20.00   BTV 
Notícies vespre.     20.25   El temps.    
  20.30   Música moderna.     21.20 
  Feeel.     21.50   Va passar aquí.     22.20 
  Barcelona... i acció. La teva vida en 
65’.  Tres amics llegeixen l’esquela 
de qui suposen que és un company 
del col·legi del qual feia temps que 
no sabien res. Un cop al tanatori, 
s’adonen que s’han equivocat i 
que l’enterrament no és el del seu 
company d’escola. La confusió 
i l’atzar teixeixen una història 
d’amistat, d’amor i de mort.    00.00 
  Última sessió. Carrie.  Adaptació de 
la primera novel·la de Stephen King, 
en la qual una jove amb poders de 
telequinèsia, la Carrie, és objecte de 
maltractaments i bromes a l’escola. A 
la jove, però, se li acaba la paciència 

i posa fi  a les burles d’una manera 
dràstica i fatídica.    01.35   Deuwatts.    
  02.05   Tube d’assaig.     02.45   Slow 
BTV.     04.20   Va passar aquí.     04.55 
  Volcans.     05.20   Oh my goig!      05.55 
  Feeel.   

 Canal Terres de l’Ebre 
  06.00   L’Ebre digital.     07.30   Al dia 
cap de setmana.     08.00   El mirador.   
  09.30   Al dia cap de setmana.   
  10.00   Tremolors.     11.00   Missa de 
Montserrat.      12.30   L’Ebre notícies.   
  13.00   CSIT World Sports Games.   
  13.30   Fundació Gentis.      14.45 
  Reserva de la biosfera.     15.00 
  Gaudeix la festa.     15.30   Missa 
Arxiconfraria de la Cinta.      16.30 
  CSIT World Sports Games.     17.00 

  L’Ebre digital.     18.30   El mirador.   
  20.00   Espais de saó fonda.     20.30 
  L’Ebre notícies.     21.00   CSIT World 
Sports Games.     21.30   Al dia cap 
de setmana.     22.00   Espais de saó 
fonda.     22.30   Partit Old Stars.     00.30 
  Tremolors.     01.30   El mirador.     03.00 
  L’Ebre digital.   

 TAC12 
  06.00   Resum Informatiu Setmanal.   
  06.30   Auditori.     07.30   Gaudeix la 
festa.     08.00   Resum Informatiu 
Setmanal.     08.30   Som-hi.     10.00 
  Resum Informatiu Setmanal.     10.30 
  Famílies i escola.      11.00   Missa de 
Montserrat.      12.30   World Roller 
Games.     14.30   Auditori.     15.30 
  World Roller Games.     21.00   Teló de 

fons.     21.30   Gaudeix la festa.     22.00 
  Resum Informatiu Setmanal.     22.30 
  Concurs de focs de Tarragona.      23.00 
  Som-hi.     00.00   Resum Informatiu 
Setmanal.     00.30   Concurs de focs 
de Tarragona.      01.00   Saló de plens.    
  02.00   Resum Informatiu Setmanal.   
  02.30   Gaudeix la festa.     03.00 
  Auditori.     04.00   Resum Informatiu 
Setmanal.     04.30   Som-hi.   

 El 9 TV 
  06.00   Al dia. Catalunya central.   
  08.30   Torna-la a tocar, Sam.     09.00 
  Caminant per Catalunya.      09.30 
  Programes especials.      10.15 
  World Roller Games.     14.30   Fòrum 
gastronòmic.      15.30   Caminant 
per Catalunya.      16.00   Programes 

especials.     17.00   World Roller 
Games.     21.30   Al dia cap de
setmana.     22.00   Castells en xarxa.   
  00.30   Sindicats.      01.00   Fem un
musical.     01.30   El 9 Informatiu/El 9
magazín.     03.30   Portal d’Informació
Dinàmica.    

 Lleida TV 
  08.00   Aran TV.     08.45   Club Banyetes.   
  10.00   Copa Atlas Energia.     11.00
  Missa de Montserrat.      12.30
  Dansàneu.     13.30   De Tee a Green.   
  14.00   Ara Lleida tour.     15.40
  Roller Games: Artístic.     21.00   On
tot comença.     21.30   Al dia cap de
setmana.     22.00   Castells en xarxa.   
  23.00   Al dia cap de setmana.   

tv locals
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CINE EN CASA

PELÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLICO GÉNERO

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
07.00 El zapping de surferos. 
07.55 Malas pulgas.
09.45 El encantador de perros.
10.40 Callejeros viajeros.
11.40 Viajeros Cuatro.
13.00 Callejeros viajeros.

TARDE

14.00 Cuatro al día. Magacín.
14.50 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro deportes.
15.30 Deportes Cuatro.
15.45 Home cinema. Número 

desconocido (2018). Dir.: 
Christian Alvart.

17.50 Home cinema. La prueba 
(2003). Dir.: R. Donaldson.

NOCHE

20.05 Cuatro al día. Magacín.
20.55 El tiempo.
21.10 Deportes Cuatro 2.
21.30 Viajeros Cuatro. Bali. Estre-

no de la nueva temporada.
22.45 Cuarto Milenio. Misterios, 

con Iker Jiménez.
01.25 Cuarto Milenio. Red.

08.00 Aran TV resum setma-
nal. Resumen con lo más 
destacados del informa-
tivo diario que se emite 
en aranés.

08.45 Club Banyetes. Red.
10.00 Copa Atlas Energia. Un 

partido. Red.
10.30 Copa Atlas Energia. Un 

partido. Red.
11.00 Missa conventual Mont-

serrat. Desde la abadía de 
Montserrat.

12.30 Especial Dansàneu. Red.
13.30 De tee a green. Espacio 

semanal dedicado al golf y 
el pitch and putt con repor-
tajes, crónicas y entrevistas 
que se proponen acercar 
este deporte al especta-
dor. Red.

TARDE

14.00 Ara Lleida Tour. La Co-
pa del Món de Freestyle, 
en Sort. La capital del Pa-
llars Sobirà ha acogido 
esta prueba del circuito 
mundial, y el equipo del 
programa entrevista a los 
personajes destacados en 
política, cultura y deporte. 
Además, practicarán el 
kayac y se sumarán a la 
campaña de recogida de 
plásticos en el entorno 
natural de La Torrassa. Red.

15.40 Roller Games. Artístic.

NOCHE

21.00 On tot comença. Una 
mirada al mundo casteller 
en sus locales de ensayo.

21.30 Al dia cap de setmana. 
Informativo.

22.00 Castells en xarxa. Infor-
mación, análisis, tertulias y 
reportajes en un programa 
que pretende ser referencia 
en el mundo casteller. Cada 
fin de semana repasará las 
actuaciones de las colles, 
en tono distendido, bus-
cando el rigor técnico pero 
también las curiosidades 
y las historias humanas en 
formato de magacín.

23.00 Al dia cap de setmana. 
Red. 

23.30 Segre.com cercle.

06.30 Catalunya Blues. August 
Tharrats Trio.

07.01 RAC1. Retransmisión del 
programa de radio.

09.49 Televenda.

TARDE

13.00 Rumbo al inglés.
13.58 Barcelonautes. La agen-

da cultural de Barcelona.
14.27 Boom & Reds. Animación.
14.56 Glumpers. Animación.
15.06 L’Emily i l’Alexander. 

Animación.
16.00 Els misteris d’Alfred He-

dgeod. Animación.
16.28 Pel·lícula. Un mundo aparte 

(1998). Dir.: Chris Menges.
18.28 Pel·lícula. Maltratada 

(1984). Dir.: R. Greeriwald.
20.23 Pel·lícula. La isla de Pascali 

(1988). Dir.: James Dearden.

NOCHE

22.15 Pel·lícula. Fuego intencio-
nado (2002). Dir.: Newton 
Thomas Sigel.

23.52 Pel·lícula. La casa de al 
lado. Dir.: Joey Travolta.

 05.51El antiguo Egipto: vida 
y muerte en el Valle de 
los Reyes. Vida y Muerte.

07.40 Cine. Cuento de Navidad.
09.13 Cine. Polar Express.
10.47 BBC Earth. Animales con 

cámaras y El mamífero más 
buscado.

TARDE

13.25 Documental. Mundos 
inexplorados con Steve 
Backshall.

14.21 Cine. Ice Age: La edad de 
hielo.

15.41 Cine. El señor de los anillos: 
La comunidad del anillo.

18.32 Cine. Pisando fuerte.
19.57 La Script en Movistar+.
20.57 Dar cera, pulir #0. Red.

NOCHE

21.28 Ilustres Ignorantes. Pro-
gramas TV.

22.00 La verdad sobre el ca-
so Harry Quebert. Serie.

23.32 Cine. Hot Shots.
00.55 Documental. Desmon-

tando terapias.

07.10 Bestial.
08.00 Centímetros cúbicos.
08.30 ¿Qué me pasa, doctor?
09.45 Zapeando.
11.45 Equipo de investigación.

TARDE

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.30 Cine. Contact (1997). Dir.: 

Robert Zemeckis.
18.10 Cine. Apocalipsis en Stone-

henge (2010). Dir.: P. Ziller.

NOCHE

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 Cine. Gru 2. Mi villano fa-

vorito (2013). Dir.: Pierre 
Coffin, Chris Renaud.

23.10 Cine. Cabalgando hacia 
una nueva vida (2013). Dir.: 
Craig Clyde.

01.10 Cine. Dulces mentiras 
(1998). Dir.: Gail Harvey.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓN

elSegrià
SegriaTV.cat

TV3 REPORTAJE 
TvC

‘La màfia jove’, en ‘30 minuts’ 
El 30 minuts se adentra, a las 21.55, en la nueva 
hornada de la mafia italiana. La màfia jove des-
vela la trama de la Camorra, una de las organi-
zaciones criminales más importantes del mundo, 
que se ha rejuvenecido y es más sanguinaria. Al 
frente tiene a I Falchi, la brigada de élite de la 
policía que trabaja para desarticularla.

‘viajeros Cuatro’ 
estrena en Bali la 
nueva temporada

MEDIASET

En la primera entrega de la 
segunda temporada de Viaje-
ros Cuatro, que se emite a las 
21.30, Luis Calero explorará 
Bali, una auténtica joya del 
sureste asiático, que es uno 
de los principales enclaves 
turísticos mundiales por su 
variada oferta: sin perder su 
esencia, identidad y espiri-
tualidad, es apto tanto para 
mochileros como para los 
que demandan un turismo 
de lujo. Conoceremos la vida 
de Osiris e Israel, trotamun-
dos que quedaron cautivados 
por la isla y decidieron esta-
blecerse allí.

Sense identitat 15.40 Tv3 ★★★ ★★★ Thriller

Declaradme culpable 17.45 Paramount ★★★ ★★★ Drama judicial
La prueba 17.50 Cuatro ★★★ ★★★ Thriller espionaje
Gru 2. Mi villano favorito 21.30 La Sexta ★★★ ★★★ Animación
El fuera de la ley 21.45 Tr3ce ★★★★ ★★★★ Western
The Code 22.00 Paramount ★★ ★★★ Thriller policíaco
16 calles 22.35 Factoría ★★★ ★★★ Acción
Ali 00.00 Tr3ce ★★★ ★★★ Drama deportivo

Sense identitat
Tv3 / 15.40
Gran Bretaña. 2011. 113’. Gén.: 
Thriller psicológico. Dir.: Jaume 
Collet-Serra. Int.: Liam Neeson, 
Diane Kruger. Com.: Médico en 
coma tras un accidente descu-
briendo, al volver en sí, que le han 
suplantado su identidad.

Declaradme culpable
PARAMoUNT NETWoRK / 17.45
EEUU. 2008. 122’. Gén.: Drama ju-
dicial. Dir.: Sidney Lumet. Int.: vin 
Diesel, Ron Silver. Com.: Diesel, en 
un aplaudido cambio de registro, 
encarna a un mafioso que en un 
múltiple juicio decide defenderse 
a sí mismo.

La prueba
CUATRo / 17.50
EEUU. 2003. 112’. Gén.: Thriller de 
espionaje. Dir.: Roger Donaldson. 
Int.: Colin Farrell, Al Pacino. Com.: 

Aspirante a entrar en la CIA bus-
cando a un topo en el grupo de 
alumnos que está en la academia.

Gru 2. Mi villano favorito
LA SExTA / 21.30
EEUU. 2013. 98’. Gén.: Animación. 
Dir.: Pierre Coffin, Chris Renaud. 
Com.: Secuela, igual de buena 
que el film original, con Gru recon-
vertido en bondadosa persona.

El fuera de la ley
TR3CE / 21.45
EEUU. 1976. 135’. Gén.: Western. 
Dir.: Clint Eastwood. Int.: Clint 
Eastwood, Chief Dan George. 
Com.: Soldado de la confedera-
ción negándose a rendirse hasta 
vengar la muerte de los suyos.

The Code
PARAMoUNT NETWoRK / 22.00
EEUU. 2009. 104’. Gén.: Thriller po-
licíaco. Dir.: Mimi Leder. Int.: Mor-

gan Freeman, Antonio Banderas. 
Com.: Experto ladrón trabajando 
con un ambicioso novato en el 
robo de dos Huevos de Fabergé.

16 calles
FACToRíA DE FICCIóN / 22.35
EEUU. 2006. 105’. Gén.: Acción. 
Dir.: Richard Donner. Int.: Bruce 
Willis, Mos Def. Com.: Policía en 
horas bajas trasladando a un tes-
tigo al juzgado perseguido por un 
grupo de compañeros corruptos.

Ali
TR3CE / 00.00
EEUU. 2001. 167’. Gén.: Drama 
deportivo. Dir.: Michael Mann. 
Int.: Will Smith, Jon voight. Com.: 
Biopic del boxeador Cassius Clay 
con su paso al islamismo como 
Muhammad Ali, su renuncia a ir a 
luchar al vietnam y su legendario 
combate con George Foreman en 
Zaire en 1974.

España. 2016. 125 minutos. Género: Thriller policíaco. 
Director: Rodrigo Sorogoyen. Intérpretes: Antonio 
de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira, Luis Zahera, 
Raúl Prieto, María de Nati. Comentario: Fascinante 
thriller de Sorogoyen (que tres años después ganaría 
siete Goyas con la no menos excelente El reino) que 
cuenta cómo dos descreídos policías persiguen en 
un decadente Madrid a un asesino en serie y viola-

dor de desvalidas ancianas. Con la ayuda de unos 
extraordinarios Antonio de la Torre y Roberto Álamo 
(que con su Goya se hizo perdonar su colaboración 
en la promoción de una casa de apuestas) el director 
(Madrid, 1981) nos presenta un angustioso retrato de 
la crueldad que nos rodea dejando clara la posibilidad 
que cualquiera puede ser tan violento como el asesi-
no y que poco puede hacerse para evitarlo.

ANTENA 3 / 22.10 ★★★★

Que Dios nos perdone

n Estamos tan acostumbrados a que 
nos bombardeen desde la televisión 
con la bonanza de la depilación que 
cuando aparece alguien que indica lo 
contrario se nos rompen los esque-
mas. Llevamos años viendo y oyendo 
aquello de “cinco minutos y lista”, 
“que nada te fastidie el plan”, bien sea 
en forma de geles, cremas o infalibles 
maquinillas (tanto para él como pa-
ra ella) que ahora se nos antoja rom-
pedora la campaña de Billie Razors, 
una empresa estadounidense con su 
mensaje: “Si quieres depilarte, aquí 
estamos, pero, si no, que sepas que 
tan feminista es hacerlo como no.” Y 
allá que se han lanzado defendiendo 
la opción, no ya de la atávica “donde 
hay pelo hay alegría”, sino de que ca-
da mujer es libre de hacer con su vello 
(axilas, pubis, ingles o piernas) lo que 
realmente quiera y así vemos a las 

modelos Lindsay Zae y Yanny Maizo 
luciendo pelambrera con bañadores y 
biquinis de diseño en playas y pisci-
nas. No sabemos si esta campaña va a 
tener éxito o no, pero ya tiene defen-
soras como Madonna, Julia Roberts 
o, aquí más cerca, Amaia Romero. 
Veremos qué pasa.

En defensa del vello

Una imagen de la campaña.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu



07.15 ViVE sAn fErMín.
08.30 nOticiAs 24H.
09.30 ArrAncA En VErdE.
10.05 cOMAndO
ActuAlidAd.
11.05 EsPAñOlEs En El
MundO.
14.00 flAsH MOdA.
14.30 cOrAZón.
15.00 tElEdiAriO 1.

16.00 cinE.
«Lena Lorenz: Contra toda
duda». Aunque Annete perdió
la vista a los ocho años, durante
todo este iempo ha aprendido
a manejarse sin problemas.
Ahora, se enfrenta a un nuevo
reto: está embarazada. 

17.30 cinE.
«Un verano en Marrakech». 

19.00 cinE.
«Suerte heredada». Nelly es
dama de honor en la boda de su
hermana Eve y su novio Bill. Allí
se reencuentra con Leo, amigo
del novio. La pareja nupcial
quiere emparejarlos, pero no sa-
ben que ya se conocían.

20.30 AQuí lA tiErrA.
21.00 tElEdiAriO 2.

22.05 cinE.
«Capitán América: Civil war».
Después de que otro incidente
internacional involucre a Los
Vengadores, causando varios
daños colaterales, aumentan las
presiones políicas para instau-
rar un sistema que exija más res-
ponsabilidades y que determine
cuándo deben contratar los ser-
vicios del grupo de superhéroes. 

00.15 cinE.
«La teniente 0'Neil». Las presio-
nes de una senadora del Con-
greso de los EE.UU. convierten a
la teniente Jordan O'Neil en la
primera mujer que forma parte
de una unidad de élite del ejér-
cito, concretamente los Navy SE-
ALs de los marines. En el fondo,
nadie espera que sea capaz de
superar un régimen de entrena-
miento tan severo que obliga a
que el 60% de los hombres iren
la toalla. Pero O'Neil está dis-
puesta a demostrar que todos
se equivocan.

02.10 cinE.
«Infierno en la nieve». 

03.35 nOticiAs 24H.

07.30 unEd.
08.00 lOs cOnciErtOs dE lA
2.
08.45 En lEnGuA dE siGnOs.
09.15 buEnAs nOticiAs. tV.
09.30 sHAlOM.
09.45 MEdinA En tVE.
10.00 últiMAs PrEGuntAs.
10.25 tEstiMOniO.
10.30 El díA dEl sEñOr.
11.30 PuEblO dE diOs.
12.00 sAbEr ViVir.
13.00 ZOOM tEndEnciAs.
13.30 dOcuMEntAl.
«Los deporistas de eli-te». 

14.20 dOcuMEntAl.
«Nacido explorador». 

14.45 dOcuMEntAl.
«Me voy a comer el mundo».
Verónica viaja a Dubai, la capital
del lujo. Visita Atmosphere, el
restaurante más alto del mundo
y conocerá el interior de una
casa emiraí. 

15.35 sAbEr y GAnAr fin dE
sEMAnA.

16.20 GrAndEs
dOcuMEntAlEs.
19.10 turisMO rurAl En El
MundO.
19.45 un PAís MáGicO.

20.40 El dOcuMEntAl dE lA
2.
«Operación fiebre del oro». 

21.30 dOcuMEntAl.
«Yo soy Arturo Fernández». 

22.30 cinE.
«Formentera Lady». Samuel
llegó a la Formentera hippie de
los 70 y allí sigue. Vive sin luz y
toca el banjo en un garito. Un
día recibe la visita, después de
muchos años, de su hija Anna y
de su nieto Marc. Anna, desem-
pleada desde hace iempo, dice
que ha tenido que aceptar un
trabajo en Francia y se ve obli-
gada a dejar en la isla a su hijo
con Samuel.

00.30 El PAlcO.

10.30 siGnEs dEls tEMPs.
La Vall d'Aran aplega uns 10.000
habitants en 33 pobles, però no-
més disposa de tres capellans.
Quines són les prioritats pasto-
rals en aquest territori marcat
pel turisme? Com és l'acció ca-
ritaiva de l'Església en aquest
arxiprestat del bisbat d'Urgell?
Com es conserva el patrimoni
religiós de la vall? "Signes dels
temps" entrevista Pere Balagué,
capellà i arxiprest de la Vall d'A-
ran.

11.00 MissA cOnVEntuAl
dE MOntsErrAt.
12.20 nOtíciEs 3/24.
13.00 POlòniA: GrAns
MOMEnts.
Aquesta setmana, la consellera
Meritxell Budó (Mireia Portas),
que sovint ha donat la nota du-
rant aquesta temporada, ha vin-
gut a presentar-nos un recull de
les millors peces musicals del
«Polònia» d’enguany. 

13.50 APM? EXtrA.
14.30 tElEnOtíciEs MiGdiA.

15.40 cinE.
«Sense idenitat». El cienífic
Marin Harris va a Berlín amb la
seva dona per assisir a un con-
grés, però té un accident i es
desperta en un hospital després
d'estar en coma uns dies.

17.40 cinE.
«El cas Heineken». La pel·lícula
està basada en el cas real del
segrest del magnat holandès de
la cervesa, Alfred Henry Heine-
ken, més conegut amb el nom
de Freddy, quan tenia 60 anys.  

19.15 Al cOtXE.
20.00 AtrAPA'M si POts.
21.00 tElEnOtíciEs VEsPrE.
21.55 30 Minuts: lA MàfiA
jOVE.

22.45 tHis is Art.
«Enamorament».

23.45 El cElObErt.
«5 minuts d'inspiració». 

00.30 tEMPs d'AVEnturA.
01.00 nOtíciEs 3/24.

07.11 lEs trEs bEssOnEs.
07.35 lEs inVEstiGAciOns
dE lA MirEttE.
07.57 cOMPtEM AMb lA
PAulA.
08.30 El Mic i Els sEus
AMics.
08.56 KiKOriKi.
09.18 Els bOns OssOs
bruns: jA és PriMAVErA!
09.43 HistòriEs dEls
cAçAdOrs dE MOnstrEs: A
cAVAlcAr!
10.30 rAt rAnK.
10.54 lEs sistErs.
11.40 PrOdiGiOsA.
12.24 Els GErMAns KrAtt.
13.08 sAlVE, rEi juliEn!.
13.54 El dEtEctiu cOnAn.
14.40 OddbOds.
15.30 cinE.
«Babe, el porquet a la ciutat ».
Després de la victòria al concurs
de gossos pastors, el Babe torna
a la granja. L'Arthur té un acci-
dent instal·lant una bomba al
pou i, mentre està convalescent,
l'Esme ha de portar la granja
tota sola. 

16.56 ruPErt & sAM.
17.13 Artús i Els VAilEts dE
lA tAulA rOdOnA.
17.48 ZiP ZiP.
18.25 Els GErMAns KrAtt.
19.09 PrOdiGiOsA.
19.52 En GriZZy i Els
lèMMinGs.
20.34 l'AnEGuEt llEiG i jO.
La casualitat fa que la primera
persona que en Lletget veu en
sorir de l’ou sigui el ratolí Ratso
i, esclar, des d’aquell mateix dia
en Ratso li haurà de fer de pare.
El dia a dia és dur per a ells in-
tentant aconseguir menjar men-
tre fugen de rates de claveguera,
hosils gallines de corral...

21.55 curtcircuit 33.

22.20 MOMEnts cruïllA
2019.
22.45 KubAlA, MOrEnO i
MAncHón.
La Gisela, una enginyera agrò-
noma, viu el malson de ser in-
justament acusada de vendre a
la competència la fórmula del
iogurt estrella de la seva em-
presa.

00.35 curtcircuit 33.
01.00 MOMEnts cruïllA
2019.

07.05 PElOPicOPAtA.
08.15 lOs Más.
10.10 cEntíMEtrOs
cúbicOs.
10.50 lOs Más.
12.20 ¡AHOrA cAiGO!
15.00 AntEnA 3 nOticiAs 1.
15.45 dEPOrtEs.
15.55 tu tiEMPO.

16.00 cinE.
«Unidas por un asesino».Una jo-
ven es secuestrada y asesinada
dos días después. Todo apunta a
que el asesino es el mismo que
hace tres años comeió un cri-
men de iguales caracterísicas y
por el que la teniente de policía
tuvo que dimiir. 

18.00 cinE.
«El verano de mi vida». 

19.30 cinE.
«La hija de la novia». Roxanne y
su madre forman el equipo per-
fecto al frente de una empresa
dedicada a la organización de
bodas. Pero cuando su progeni-
tora regresa de Francia junto a
su promeido, la joven ve peli-
grar su situación, por lo que in-
tentará poner fin a este ro-
mance.

21.00 AntEnA 3 nOticiAs 2.
21.45 dEPOrtEs.
21.55 tu tiEMPO.

22.10 cinE.
«Que Dios nos perdone». Ma-
drid, verano de 2011. Crisis eco-
nómica, movimiento 15-m y mi-
llón y medio de peregrinos que
esperan la llegada del papa con-
viven en un Madrid más calu-
roso, violento y caóico que
nunca. En este contexto, los ins-
pectores de policía Alfaro y Ve-
larde deben encontrar al que
parece ser un asesino en serie. 

00.40 cinE.
«El cuerpo». Un guardia de se-
guridad de la morgue huye y es
atropellado. En el depósito de
cadáveres, la policía descubre
que la puerta de una de las ne-
veras está abierta y el cadáver
de una mujer ha desaparecido.
El inspector de policía encar-
gado de la invesigación cuenta
con la colaboración del marido
de la difunta, aunque no des-
carta la posibilidad de que esté
relacionado con el asunto.

02.30 liVE cAsinO.

07.55 MAlAs PulGAs.
09.45 El EncAntAdOr dE
PErrOs.
10.45 cAllEjErOs ViAjErOs.
11.40 ViAjErOs cuAtrO.
13.00 cAllEjErOs ViAjErOs.
14.00 cuAtrO Al díA.
14.55 dEPOrtEs cuAtrO.

15.45 cinE.
«Número desconocido». Karl se
dispone a llevar a sus hijos al co-
legio. Cuando arranca el coche,
recibe una llamada anónima
que le anuncia que iene una
bomba debajo del asiento y
iene pocas horas para reunir
una elevada canidad de dinero;
si no lo consigue la bomba ex-
plotará.

17.50 cinE.
«La prueba». Para James Clay-
ton, el más inteligente de los no-
vatos que están a punto de gra-
duarse en la Agencia de
Inteligencia Americana, trabajar
en la CIA es una interesante al-
ternaiva para escapar de la ru-
ina diaria.

20.05 cuAtrO Al díA.
21.10 dEPOrtEs cuAtrO.

21.30 ViAjErOs cuAtrO.
Bali, una de las joyas del sud-
este asiáico, inaugura la se-
gunda temporada del programa,
que revelará algunos de los
atracivos turísicos más exclusi-
vos y las tradiciones y costum-
bres más curiosas y sorpren-
dentes de disintos enclaves de
Europa, América, Asia y África.
Tres reporteros se suman al
equipo que tratará de captar la
esencia de estos lugares de la
mano de sus habitantes.

22.45 cuArtO MilEniO.
El programa abordará la figura
del religioso Óscar González-
Quevedo, fundador del Centro
Lainoamericano de Parapsico-
logía y considerado uno de los
parapsicólogos más reputados
del mundo, cuyos vastos cono-
cimientos en muchas materias
le permiieron desenmascarar
numerosos fraudes. Su sobrino,
Antonio Elegido González-Que-
vedo, invesigador en este
campo, abordará junto a Iker Ji-
ménez su carismáica personali-
dad y algunos de sus casos más
relevantes. 

03.50 PurO cuAtrO.

PrOGrAMA: 13.50 H.
«APM? EXtrA»
TV3 emetrà l’úlim capítol de la
temporada, en què es recuperarà una
de les seccions més conegudes del
programa. El «Sa matao Paco» porta,
a l’«APM? Extra», les caigudes més
diverides de la televisió i internet, a
ritme musical. 

46 DOMINGO 7 DE JULIO DE 2019



07.00 i lOVE tV: lO MEjOr.
08.05 AyudA-tE, cAMbiA tu
VidA.
08.15 GOt tAlEnt iii.
Concurso que busca nuevas pro-
mesas en disintas disciplinas ar-
ísicas como el canto, el baile, la
magia o el humor, entre otros.

11.10 Mi cAsA Es lA tuyA.
Heredera del glamour y elegan-
cia de su madre, Tamara Falcó,
hija de Isabel Preysler y el mar-
qués de Griñón, acudirá, acom-
pañada de su perrita Jacinta, a la
residencia sevillana de Berín
Osborne para pasar el fin de se-
mana.

13.30 sOciAlité.

15.00 infOrMAtiVOs
tElEcincO fin dE sEMAnA.
15.40 dEPOrtEs.

16.00 ViVA lA VidA.
Magacín presentado por Emma
García que repasa los asuntos
más destacados de la actualidad
de la semana. Además, el pro-
grama ofrece actuaciones musi-
cales y entrevistas en profundi-
dad, tanto a personajes
conocidos cómo a personas
anónimas protagonistas de las
noicias. Hoy contará con Mer-
che y Ruth Lorenzo como invita-
das.

21.00 infOrMAtiVOs
tElEcincO fin dE sEMAnA.
21.40 dEPOrtEs.

22.00 suPErViViEntEs 2019:
cOnEXión HOndurAs.
La úlima hora sobre el estado
de salud de Isabel Pantoja, apar-
tada temporalmente de la aven-
tura, centrará buena parte de la
atención del programa, que
también ofrecerá su reacción
tras ser nominada junto a Mó-
nica y Fabio. Además, Colate es-
tará presente en el plató, donde
podrá saldar cuentas pendientes
con algunos compañeros de
concurso.

02.00 suPErViViEntEs
diAriO.

tdt

07.10 bEstiAl.
08.00 cEntíMEtrOs
cúbicOs.
08.30 ¿Qué ME PAsA
dOctOr?
09.45 ZAPEAndO.

11.45 EQuiPO dE
inVEstiGAción.
14.00 lAsEXtA nOticiAs.
15.00 lAsEXtA dEPOrtEs.
15.15 lAsEXtA MEtEO.

15.30 cinE.
«Contact».

18.10 cinE.
«Apocalipsis en Stonehenge».
Cuando un grupo de arqueólo-
gos desenierra un esqueleto
humano cerca del monumento
histórico de Stonehenge, se en-
cuentra también una anigua
máquina escondida bajo ierra. 

20.00 lAsEXtA nOticiAs.
20.45 lAsEXtA MEtEO.
21.00 lAsEXtA dEPOrtEs.

21.30 cinE.
«Gru 2. Mi villano favorito».
Ahora que el incansable y em-
prendedor Gru ha dejado atrás
una vida dedicada a las fechorías
para criar a Margo, Edith y Ag-
nes, dispone de mucho iempo
libre para disfrutarlo con ellas, el
Dr. Nefario y los minions. Pero,
justo cuando empieza a adap-
tarse a su papel de hombre de
familia, una organización mun-
dial ultrasecreta dedicada a la
lucha contra el mal llama a su
puerta.

23.10 cinE.
«Cabalgando hacia una nueva
vida». Dani Fielding es una ado-
lescente mimada sin preocupa-
ción alguna, hasta que su padre
es encarcelado y se ve obligada
a vivir con su ío Sam en una
triste granja sin caballos que cui-
dar y montar. Allí se hará cargo
de una joven mula. 

01.10 cinE.
«Dulces meniras». 

02.30 MinutOs MusicAlEs.

07.00 El Món A rAc1.
09.50 tElEVEndA.
13.00 ruMbO Al inGlés.
14.00 bArcElOnAutEs.
14.30 bOOM And rEds.
15.00 GlàMPErs.

15.10 lEs AVEnturEs dE
l'EMily i l'AlEXAndEr.
16.00 Els MistEris dE
l'AlfrEd Eriçó.
16.30 cinE.
«Un mundo aparte». A principis
dels anys setanta un matrimoni
blanc és acusat i perseguit a
Sud-àfrica per fer pública la seva
postura anisegregacionista. L'a-
partheid al país és un moviment
amb molta força i el govern con-
sidera una amenaça que una pe-
riodista blanca comenci a pro-
testar contra la segregació racial.

18.30 cinE.
«Maltratada». 9 de març de
1977. Francine Hughes és arres-
tada per calar foc a casa mentre
Mickey, el seu exmarit, dormia
plàcidament. Les proves són
irrefutables i és acusada d'as-
sassinat amb premeditació. A la
presó del comtat repassa la seva
història per Ayron Greydanus, el
seu advocat d'ofici. Els proble-
mes van començar poc després
de casar-se el 1964, quan el seu
possessiu marit la va colpejar
davant dels seus amics per riure
d'ell.

20.25 cinE.
«La isla de Pascali». 1908. Pas-
cali, un espia de l'Imperi Otomà
envia els seus informes a Istan-
bul, on ningú els llegeix. L'arri-
bada d'un arqueòleg britànic a
l'illa de Nisi, on resideix Pascali,
farà que aquest creï una aliança
amb ell per apoderar-se d'un
tresor arqueològic amagat.

22.15 cinE.
«Fuego intencionado». 

23.50 cinE.
«La casa de al lado». Un jove
matrimoni es muda a una nova
casa. La parella que viu a la casa
conigua els dóna la benvinguda
convidant-los a un sopar a la
seva casa. A Lori li sembla que
l'amfitrió és un home rude i de-
testable que té sotmesa a la
seva esposa, per qui Lori sent
de seguida un especial afecte.  

01.30 tElEVEndA.

08.00 ArAn tV rEsuM
sEtMAnAl. 
Resum setmanal de l'espai diari
d'actualitat de la Vall d'Aran en
aranés.

08.45 club bAnyEtEs (cAP dE
sEtMAnA). 
El caragol Banyetes i la seva
colla ens porten cada setmana
històries i aventures
sorprenents.

10.00 cOPA AtlAs EnErGiA- 1
PArtit. (r) 
10.30 cOPA AtlAs EnErGiA- 1
PArtit. (r)
11.00 MissA cOnVEntuAl
MOntsErrAt. 
Cada diumenge, des de Lleida
TV, segueix la Missa Conventual
des de l'Abadia de Montserrat. 

12.30 EsPEciAl dAnsànEu.
(r)

13.30 dE tEE A GrEEn. (r)
Programa dedicat al món del
golf i el Pitch & Put que vol
apropar l'espectador a aquest
esport. 

14.00 ArA llEidA tOur. (r)
És un programa de Lleida TV on
es mostra programes
relacionats amb recursos
turísics de la província,
entrevistes, reportatges,
actuacions.

15.40 rOllEr GAMEs:
Artístic.
Al Palau Sant Jordi i al Sant Jordi
Club acolliran algunes de les
compeicions del World Roller
Games 2019.  

21.00 On tOt cOMEnçA.
21.30 Al diA cAP dE
sEtMAnA. 
22.00 cAstElls En XArXA.  
Informació, anàlisi, tertúlia,
reportatges, entrevistes.
‘Castells en xarxa’ és l'espai de
referència casteller dels
diumenges a la nit, lligat a
l'actualitat però amb ritme,
entreteniment i debat. Un
repàs al cap de setmana de les
actuacions castelleres, obert a
totes les colles, amb un to
distès, buscant el rigor tècnic
però també les curiositats i les
històries humanes, en format
de magazín d'actualitat. 

23.00 Al diA cAP dE
sEtMAnA. (r)

09.13 cinE. «Polar Express». 10.47 AniMAlEs cOn cáMArAs. 12.30 El
MAMífErO Más buscAdO. 13.25 MundOs inEXPlOrAdOs cOn stEVE
bAcKsHAll. «México, la ciudad maya oculta». 14.21 cinE. «Ice Age. La

edad de hielo». 15.41 cinE. «El señor de los anillos: La comunidad del

anillo». 18.32 cinE. «Pisando fuerte». Chris Vaughn es un soldado reirado

de las fuerzas especiales del ejército americano que vuelve a su hogar

natal para volver a empezar de nuevo. 19.57 lA scriPt En MOVistAr+.
Informa, analiza y entreiene con una dinámica mezcla de secciones. 20.57
dAr cErA, Pulir #0. «María Adánez, Thais Villas y Fernando Albizu». 21.28
ilustrEs iGnOrAntEs. «Programas TV». 22.00 lA VErdAd sObrE El
cAsO HArry QuEbErt. 23.32 cinE. «Hot Shots». 00.55 dEsMOntAndO
tErAPiAs. «Sueño y bienestar».  

#0

08.20 En lO dEscOnOcidO cOn Ed stAffOrd. «Brasil», «Zambia». 10.20
Wild frAnK En MéXicO. Frank Cuesta emprende una nueva aventura y
viaja por el Mar Caribe y a través de la selva mexicana hasta Palenque
para descifrar el gran enigma de las profecías mayas. 11.15 Wild frAnK
En indiA. Frank Cuesta muestra las costumbres y formas de vida de los
animales en India. 12.05 El ZOO dEl brOnX. «Jirafa en la ciudad», «El
corazón de los geladas». 13.55 EXPEdición Al PAsAdO. «Nazis en
Argenina», «Los secretos del Hermano XII ». 15.50 AliEníGEnAs. «La
misión, episodio 1», «Criaturas de las profundidades», «Los círculos del
cielo». 19.40 cOntrOl dE AduAnAs: cAnAdá. Contrabando, juguetes
llenos de heroína, armas camufladas, visitantes hosiles y falsos turistas...
21.30 091: AlErtA POlicíA. 23.25 cOntrOl dE frOntErAs: EsPAñA. 

dMAX

08.20 cAllE dálMAtAs 101. 09.10 VAMPirinA. 09.53 lAs AVEnturAs
dE lAdybuG. «El Coleccionista». 11.08 jAjA sHOW, HOrA dE PrinGuE.
11.24 EntrE HErMAnOs. «El anuncio», «La foto de clase». 12.20 lOs
GrEEn En lA GrAn ciudAd. 13.10 jEssiE. 14.00 c.r.A.K.s. 14.25 lAs
AVEnturAs dE lAdybuG. 15.40 cinE. «Alvin y las ardillas 2». 17.15 lAs
AVEnturAs dE lAdybuG. 18.30 VAMPirinA. «Problema de plantas»,
«Bebé terremoto», «Sobrenatural», «Danzilvania», «La vampiacampada»,
«Ronquidos monstruosos». 19.55 cAllE dálMAtAs 101. «El poder de los
cachorros», «¿Qué perro te has creído que eres?». 20.20 lAs AVEnturAs
dE lAdybuG. 22.00 EntrE HErMAnOs. 22.50 biZAArdVArK. «Nuestro
verano», «Como dos gotas de Amelia». 23.40 jEssiE. «Moby & Scoby»,
«Karate Kid-Tástrofe». 

disnEy cHAnnEl

09.01 clEO y cuQuin. «Superhéroes», «Un día de sastre»,
«Excavando».09.22 tOP WinG. 09.43 trOlls. 10.27 PEPPA PiG. 11.42
bEn y HOlly. 12.04 MArcus lEVEl. 13.16 HEnry dAnGEr. 14.00 bOb
EsPOnjA. 15.30 cinE. «Norman del norte - Una aventura digna de un rey».
16.54 PEPPA PiG. «Painetes», «Cerámica / Aviones de papel».  17.19 tOP
WinG. «La noche que Shirley durmió fuera / Fuera de pista», «La aventura
en al selva de Rod y Brody / Cadete por un día».  18.01 siMón. 18.17
PEPPA PiG. «Estrellas / El cumpleaños de papá Pig», «Nos vamos de
acampada / El capitán papá Pig», «Médicos».  18.59 sHErlOcK yAcK.
«¿Quién ha limpiado al facocero?», «¿Quién ha atracado a la boa? /
¿Quién acosa a Yack?». 19.47 HEnry dAnGEr. 20.09 bOb EsPOnjA. 22.45
HEnry dAnGEr. 

clAn

09.25 itu WOrld triAtHlOn sEriEs (d). Hamburgo. Relevos mixtos.
11.00 tOur dE frAnciA. 1ª etapa. Bruselas-Bruselas. 11.50 MundiAl dE
suPErbiKEs (d). Donington Park. Superpole Race. 12.35 MundiAl dE
triAl. Bélgica. 13.00 MundiAl dE suPErsPOrt (d). Donington Park.
14.05 tOur dE frAnciA (d). 2ª etapa. Bruselas-Bruselas. 17.15
EurObAsKEt fEMEninO (d). Final de consolación. Hoy finaliza el XXXVII
Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino que se ha venido
celebrando conjuntamente en Serbia y Letonia. 19.30 ArEnA HAndbAll
tOur. Orihuela. Final femenina. 20.00 EurObAsKEt fEMEninO (d). Final.
22.45 WOrld rOllEr GAMEs. Hockey paines femenino. Chile-España.
00.05 MundiAl dE suPErbiKE. Donington Park. Segunda carrera.  00.50
MundiAl dE suPErsPOrt 300. Donington Park. 

tElEdEPOrtE

PEliculA: 22.15 H.
fuEGO intEnciOnAdO
EE.UU 2002. Dir.: Newton Thomas Sigel.
Int.: Ray Liota, Colm Feore.

Basat en una història real. John Orr és
un llegendari bomber de Glendale, un
autènic mite donada la seva
extraordinària capacitat per a
determinar la causa dels incendis. 

sEriE: 22.00 H.
lA VErdAd sObrE El cAsO QuEbErt
El escándalo llega al pueblo de
Sommerdale cuando el famoso
escritor Harry Quebert es acusado de
asesinar a Nola Kellergan. La
desaparición de la joven es una
incógnita que lleva años sin
resolverse. 
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Dissabte, 28 desembre 2019 – 20.30 h – Llotja. Preu: 27 € 

www.latemporadalleida.cat       
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CINE A CASA

pel·lícula Hora cadena crítica públic GÈnere

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

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
07.00 El zapping de surferos. 
07.55 Malas pulgas.
09.45 El encantador de perros.
10.40 Callejeros viajeros.
11.40 Viajeros Cuatro.
13.00 Callejeros viajeros.

TARDA

14.00 Cuatro al día. Magazín.
14.50 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro deportes.
15.30 Deportes Cuatro.
15.45 Home cinema. Número 

desconocido (2018). Dir.: 
Christian Alvart.

17.50 Home cinema. La prueba 
(2003). Dir.: R. Donaldson.

NIT

20.05 Cuatro al día. Magazín.
20.55 El tiempo.
21.10 Deportes Cuatro 2.
21.30 Viajeros Cuatro. Bali. Estre-

na de la nova temporada.
22.45 Cuarto Milenio. Misteris, 

amb Iker Jiménez.
01.25 Cuarto Milenio. Red.

08.00 Aran TV resum setma-
nal. Resum amb el més 
destacats de l’informatiu 
diari que s’emet en aranès.

08.45 Club Banyetes. Redifusió.
10.00 Copa Atlas Energia. Un 

partit. Red.
10.30 Copa Atlas Energia. Un 

partit. Red.
11.00 Missa conventual Mont-

serrat. Des de la abadia de 
Montserrat.

12.30 Especial Dansàneu. Re-
difusió.

13.30 De tee a green. Espai 
setmanal dedicat al golf i 
el pitch and putt amb re-
portatges, cròniques i en-
trevistes que es proposen 
d’atansar aquest esport a 
l’espectador. Red.

TARDA

14.00 Ara Lleida Tour. La Copa 
del Món de Freestyle, a Sort. 
La capital del Pallars Sobi-
rà ha acollit aquesta prova 
del circuit mundial, i l’equip 
del programa entrevista els 
personatges destacats en 
política, cultura i esport. A 
més, practicaran el caiac i 
s’afegiran a la campanya 
de recollida de plàstics a 
l’entorn natural de la Tor-
rassa. Red.

15.40 Roller Games. Artístic.

NIT

21.00 On tot comença. Una 
mirada al món casteller 
als locals d’assaig.

21.30 Al dia cap de setmana. 
Informatiu.

22.00 Castells en xarxa. Infor-
mació, anàlisi, tertúlies i re-
portatges en un programa 
que pretén ser referència 
al món casteller. Cada cap 
de setmana repassarà les 
actuacions de les colles, 
en to distès, buscant el 
rigor tècnic però també 
les curiositats i les històri-
es humanes en format de 
magazín.

23.00 Al dia cap de setmana. 
Red. 

23.30 Segre.com cercle.

06.30 Catalunya Blues. August 
Tharrats Trio.

07.01 RAC1. Retransmissió del 
programa de ràdio.

09.49 Televenda.

TARDA

13.00 Rumbo al inglés.
13.58 Barcelonautes. L’agenda 

cultural de Barcelona.
14.27 Boom & Reds. Animació.
14.56 Glumpers. Animació.
15.06 L’Emily i l’Alexander. 

Animació.
16.00 Els misteris d’Alfred He-

dgeod. Animació.
16.28 Pel·lícula. Un mundo aparte 

(1998). Dir.: Chris Menges.
18.28 Pel·lícula. Maltratada 

(1984). Dir.: R. Greeriwald.
20.23 Pel·lícula. La isla de Pascali 

(1988). Dir.: James Dearden.

NIT

22.15 Pel·lícula. Fuego intencio-
nado (2002). Dir.: Newton 
Thomas Sigel.

23.52 Pel·lícula. La casa de al 
lado. Dir.: Joey Travolta.

 05.51El antiguo Egipto: vida 
y muerte en el Valle de 
los Reyes. Vida i Muerte.

07.40 Cine. Cuento de Navidad.
09.13 Cine. Polar Express.
10.47 BBC Earth. Animales con 

cámaras i El mamífero más 
buscado.

TARDA

13.25 Documental. Mundos 
inexplorados con Steve 
Backshall.

14.21 Cine. Ice Age: La edad de 
hielo.

15.41 Cine. El señor de los anillos: 
La comunidad del anillo.

18.32 Cine. Pisando fuerte.
19.57 La Script en Movistar+.
20.57 Dar cera, pulir #0. Red.

NIT

21.28 Ilustres Ignorantes. Pro-
gramas TV.

22.00 La verdad sobre el ca-
so Harry Quebert. Sèrie.

23.32 Cine. Hot Shots.
00.55 Documental. Desmon-

tando terapias.

07.10 Bestial.
08.00 Centímetros cúbicos.
08.30 ¿Qué me pasa, doctor?
09.45 Zapeando.
11.45 Equipo de investigación.

TARDA

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.30 Cine. Contact (1997). Dir.: 

Robert Zemeckis.
18.10 Cine. Apocalipsis en Stone-

henge (2010). Dir.: P. Ziller.

NIT

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 Cine. Gru 2. Mi villano fa-

vorito (2013). Dir.: Pierre 
Coffin, Chris Renaud.

23.10 Cine. Cabalgando hacia 
una nueva vida (2013). Dir.: 
Craig Clyde.

01.10 Cine. Dulces mentiras 
(1998). Dir.: Gail Harvey.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓ

elSegrià
SegriaTV.cat

TV3 REPORTATGE
TvC

‘La màfia jove’, al ‘30 minuts’
El 30 minuts s’endinsa, a les 21.55, en la nova for-
nada de la màfia italiana. La màfia jove revela 
la trama de la Camorra, una de les organitzaci-
ons criminals més importants del món, que s’ha 
rejovenit i és més sanguinària. Al capdavant té I 
Falchi, la brigada d’elit de la policia que treballa 
per desarticular-la.

‘viajeros Cuatro’ 
estrena a Bali la 
nova temporada

MEDIASET

En la primera entrega de la 
segona temporada de Via-
jeros Cuatro, que s’emet a 
les 21.30, Luis Calero ex-
plorarà Bali, una autèntica 
joia del sud-est asiàtic, que 
és un dels principals enclava-
ments turístics mundials per 
la seua variada oferta: sense 
perdre l’essència, identitat i 
espiritualitat, és apte tant per 
a motxillers com per a qui 
està interessat per un turis-
me de luxe. Coneixerem la 
vida d’Osiris i Israel, roda-
mons que van quedar cap-
tivats per l’illa i van decidir 
quedar-s’hi.

Sense identitat 15.40 Tv3 ★★★ ★★★ Thriller

Declaradme culpable 17.45 Paramount ★★★ ★★★ Drama judicial
La prueba 17.50 Cuatro ★★★ ★★★ Thriller
Gru 2. Mi villano favorito 21.30 La Sexta ★★★ ★★★ Animació
El fuera de la ley 21.45 Tr3ce ★★★★ ★★★★ Western
The Code 22.00 Paramount ★★ ★★★ Thriller policíac
16 calles 22.35 Factoría ★★★ ★★★ Acció
Ali 00.00 Tr3ce ★★★ ★★★ Drama esportiu

Sense identitat
Tv3 / 15.40
Gran Bretanya. 2011. 113’. Gèn.: 
Thriller psicológico. Dir.: Jaume 
Collet-Serra. Int.: Liam Neeson, 
Diane Kruger. Com.: Metge en 
coma després d’un accident que 
descobreix, al despertar-se, que li 
han suplantat la identitat.

Declaradme culpable
PARAMoUNT NETWoRK / 17.45
EUA. 2008. 122’. Gèn.: Drama ju-
dicial. Dir.: Sidney Lumet. Int.: vin 
Diesel, Ron Silver. Com.: Diesel, 
en un aplaudit canvi de registre, 
encarna un mafiós que en un múl-
tiple judici decideix defensar-se a 
si mateix.

La prueba
CUATRo / 17.50
EUA. 2003. 112’. Gèn.: Thriller d’es-
pionatge. Dir.: Roger Donaldson. 
Int.: Colin Farrell, Al Pacino. Com.: 

Aspirant a entrar a la CIA buscant 
un talp en el grup d’alumnes que 
és a l’acadèmia.

Gru 2. Mi villano favorito
LA SExTA / 21.30
EUA. 2013. 98’. Gèn.: Animació. 
Dir.: Pierre Coffin, Chris Renaud. 
Com.: Seqüela, igual de bona que 
el film original, amb Gru reconver-
tit en bondadosa persona.

El fuera de la ley
TR3CE / 21.45
EUA. 1976. 135’. Gèn.: Western. 
Dir.: Clint Eastwood. Int.: Clint 
Eastwood, Chief Dan George. 
Com.: Soldat de la confederació 
que es nega a rendir-se fins a ven-
jar la mort dels seus.

The Code
PARAMoUNT NETWoRK / 22.00
EUA. 2009. 104’. Gèn.: Thriller po-
licíac. Dir.: Mimi Leder. Int.: Mor-

gan Freeman, Antonio Banderas. 
Com.: Expert lladre que treballa 
amb un ambiciós principiant en 
el robatori de dos ous de Fabergé.

16 calles
FACToRíA DE FICCIóN / 22.35
EUA. 2006. 105’. Gèn.: Acció. Dir.: 
Richard Donner. Int.: Bruce Willis, 
Mos Def. Com.: Policia en hores 
baixes trasllada un testimoni al 
jutjat perseguit per un grup de 
companys corruptes.

Ali
TR3CE / 00.00
EUA. 2001. 167’. Gèn.: Drama es-
portiu. Dir.: Michael Mann. Int.: 
Will Smith, Jon voight. Com.: Bi-
opic del boxejador Cassius Clay 
amb el seu pas a l’islamisme com 
a Muhammad Ali, la seua renúncia 
a anar a lluitar al vietnam i el seu 
llegendari combat amb George 
Foreman al Zaire el 1974.

Espanya. 2016. 125 minuts. Gènere: Thriller policíac. 
Director: Rodrigo Sorogoyen. Intèrprets: Antonio 
de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira, Luis Zahera, 
Raúl Prieto, María de Nati. Comentari: Fascinant thri-
ller de Sorogoyen (que tres anys després guanyaria 
set Goyas amb la no menys excel·lent El reino) que 
explica com dos descreguts policies persegueixen en 
un decadent Madrid un assassí en sèrie i violador de 

desvalgudes ancianes. Amb l’ajuda d’uns extraordi-
naris Antonio de la Torre i Roberto Álamo (que amb 
el seu Goya es va fer perdonar la col·laboració en la 
promoció d’una casa d’apostes) el director (Madrid, 
1981) ens presenta un anguniós retrat de la crueltat 
que ens envolta i deixa clara la possibilitat que qual-
sevol pot ser tan violent com l’assassí i que no es pot 
fer gairebé res per evitar-ho.

ANTENA 3 / 22.10 ★★★★

Que Dios nos perdone

n Estem tan acostumats que ens bom-
bardegin des de la televisió amb les 
bondats de la depilació que quan apa-
reix algú que indica el contrari se’ns 
trenquen els esquemes. Portem anys 
veient i sentint allò de “cinc minuts i 
a punt”, “que res no t’espatlli el pla”, 
bé sigui en forma de gels, cremes o 
infal·libles maquinetes (tant per a ell 
com per a ella) que ara ens sembla 
trencadora la campanya de Billie Ra-
zors, una empresa nord-americana 
amb el missatge: “Si vols depilar-te, 
som aquí, però, si no, que sàpigues 
que tan feminista és fer-ho com no.” 

I van a totes defensant aquesta op-
ció, no ja de l’atàvica “on hi ha pèl hi 
ha alegria”, sinó que cada dona és 
lliure de fer amb el seu borrissol (axi-
l·les, pubis, engonals o cames) el que 
realment vulgui i d’aquesta manera 
veiem les models Lindsay Zae i Yanny 

Maizo lluint pelussera amb banyadors 
i biquinis de disseny en diverses plat-
ges i piscines. 

No sabem si aquesta campanya tin-
drà èxit o no, però ja té defensores 
com Madonna, Julia Roberts o, aquí 
més a prop, Amaia Romero. Veurem 
què passa.

En defensa del pèl

Una imatge de la campanya.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu
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Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc en la mateixa línea, ni horitzontal ni vertical.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sudoku Nekane Igande

Horitzontals:
1. El petitó de la 
família. Situades 
en un indret ben 
determinat. 2. 
Arsènic campió. 
Qualitat mostra-
da a pèl. Porta 
tota la iniciativa 
del combat. 3. 
Gel al congela-
dor. Designa 
algú per a un 
càrrec. Aquests 
ogres no et 
faran pas res. 4. 
Filmada, una 
pel·lícula. Gos-
sos de caça 
d’orelles pen-
jants. Tanca el 
bar. 5. Una forta 
indignació. No 
sap res de res. 
Molt semblant a 
l’or. 6. Em que-
daré tolit per la 
malaltia. Companyies d’alta volada. 7. Enmig de la 
nit. Fornint el terreny d’aigua. Ocell a mig camí de 
Sitges. 8. Un cop feta ja es pot fer també la trampa. 
Elements químics de l’antic Testament. Cim nevat. 
9. Gairebé que no puc. Emperadors russos. Galleda 
per al pou. 10. Ressons de societat. Petita biga a la 
capital egícia. Les dues primeres. 11. Bella habili-
tat. Home molt elegant. Un de mar és un navegant. 
12. Té aversió a les innovacions. Cosa amb la pro-
pietat de cremar. 13. Copa de cava. Assassinat. Afe-
gint de manera matemàtica. 14. En temps anterior. 
Que té ubiqüitat. Fatigat de notes musicals.

Verticals: 
1. Nascut a 
l’Àfrica del Nord. 
Pedestal en el 
que et posaré. 2. 
Llargària del buc 
d’una nau. Guany 
o profit que es 
treu de quelcom. 
De burro. 3. Mai 
no el perd la 
brúixola. Capda-
vanter d’una mar-
xa. No ho sembla 
però és turc. 4. 
Per tres com ella 
et donen cent 
grams. Han estu-
diat sense seure. 
Afeccionat incon-
dicional. 5. Tu 
mateix. Surten 
cada 24 hores. 
Aportacions als 
matrimonis. 6. 
Enverinà o bé 
amargà. Finalitza 

d’una vegada. 7. Faig servir de la millor manera. 
Diran que no i acabaran ofegats. Ets el qui porta la 
batuta. 8. Bombolla molt ximpleta. Se’l veu molt, 
per aquí. Barcelona. 9. Enmig de la nit. Equivocant 
el bon camí. Disminueixi la superfície lliure de les 
veles. 10. Presa per a pescar el peix del riu. Frac-
ció d’una cursa. Pic del Pallars. 11. Portar tota la 
iniciativa. Tota la gent. 12. Donà, regalà. Europea 
voltada de cantons. Examen en el que cal parlar. 
13. Sempre comenta la darrera paraula. L’objectiu 
dels escacs. Tros de metall a la Mina. 14. El qui 
millor endreça l’església. Extremament devots.

10987654321 11 12 13 14
1
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13
14

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Encreuats Miquel Sesé (9.693) www.olissip.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6 diferències Soler
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Escacs Joan Segura (18.093)

Blanques juguen i guanyen, Tot i tenir el
rei al centre sense enrocar, les blanques
disposen d’una continuació d’atac
triomfadora, però s’ha de jugar amb
precisió.
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Solucions d’ahir

Encreuats (9.692)( )
F R U I T S A R C O F A G
L U C R A T G A R B E L L
A C A R I A R D E S I O
C S A B A N A A T A N S
A B D I R A E T A P E S

A P I L A R E S C R E A
A R E A L E N V O L E S
U R C E U S C A R E S A
R E S A T S L I S T E M
E T T A U R O M A C L A
O A S I A U C R A M I N
L A C U L I F E L I D S
A N I S I N O R C O I A
R U A S I A M E S L A R

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6 diferències

Escacs (18.092)

Sudoku

1.C5AR! - D2A (si 1…D1R;
2.AxC! - DxA; 3.C6D i es
guanya) 2.AxPT! – C4R!;
3.CxC - AxC; 4.P4C! - C3D;
5.f4 - Abandonen.

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

  Betevé 
  0    7.30   Tot art.      08.00   Catakrac.      09.55 
  Va passar aquí.     10.25   Deuwatts.    
  10.55   Selecció BTV Notícies 73.   
  11.20   #aranèsoc.     11.30   Tube 
d’assaig.     12.15   Western. El hombre 
de Kentucky.  Eli Wakefi eld i el seu fi ll 
anhelen una vida més emocionant, 
per la qual cosa decideixen anar-
se’n a Texas i començar de zero. 
Tanmateix, aviat s’adonen que el 
seu major repte no són les terres 
inexplorades, sinó la gent que 
es troben en el camí.    14.00   BTV 
Notícies migdia.     14.25   Cinefílies. 
Los amantes crucifi cados.  Kyoto, 
segle XVII. L’Osan està casada amb 
l’Ishun, un escriptor ric i garrepa. 
Quan és acusada falsament de 
tenir una relació amb el seu millor 

treballador, el Mohei, tots dos fugen 
ràpidament de la ciutat. L’Ishun, per 
la seva banda, ordena als seus homes 
que els trobin i que els separin per 
evitar l’escàndol.    16.10   Ciutadà 
Novell.      16.50   Música moderna.   
  17.40   Feeel.     18.10   Va passar aquí.   
  18.40   Slow BTV.     19.00   Trèvols de 
4 fulles.     19.25   Doc’s.      20.00   BTV 
Notícies vespre.     20.25   El temps.    
  20.30   La cartellera.     21.30   La família 
Barris.      22.30   Oh my goig!      23.00 
  Última sessió. Carrie.  Adaptació de 
la primera novel·la de Stephen King, 
en la qual una jove amb poders de 
telequinèsia, la Carrie, és objecte de 
maltractaments i bromes a l’escola.  
  00.35   Barcelona... i acció. Tu vida 
en 65 minutos.  Tres amics llegeixen 
l’esquela de qui suposen que és un 

company del col·legi del qual feia 
temps que no sabien res. La confusió 
i l’a.    02.15   La cartellera.     03.15   Slow 
BTV.     04.40   Feeel    .   

 Canal Terres de l’Ebre 
  0        7.00   CSIT World Sports Games.   
  10.00   Plaça Major.     10.45   L’Ebre 
digital.     11.30   Al dia. Territoris 
Sénia.     12.00   L’Ebre digital.     12.30 
  Picalletres.     13.00   Espais de saó 
fonda.     13.30   L’Ebre digital.     14.00 
  L’Ebre notícies.     14.30   CSIT World 
Sports Games.     15.00   Plaça Major.   
  15.45   L’Ebre digital.     16.00   Fundació 
Gentis.      17.45   Reserva de la 
biosfera.     18.00   CSIT World Sports 
Games.     21.00   Espais de saó fonda.   
  21.30   Al dia cap de setmana.     22.00 

  Tremolors.     23.00   El mirador.     00.30 
  Plaça Major.     01.15   L’Ebre digital    .   

 TAC12 
  0        7.30   Espais de saó fonda.     08.00 
  Notícies 12.     08.30   Concurs de focs 
de Tarragona.      09.00   Gaudeix la 
festa.     09.30   Espais de saó fonda.   
  10.00   Resum Informatiu Setmanal.   
  10.30   Finet i pel mig.     12.00   Resum 
Informatiu Setmanal.     12.30   Teló de 
fons.     13.00   Espais de saó fonda.   
  13.30   Famílies i escola.      14.00 
  Resum Informatiu Setmanal.     14.30 
  Aventura’t.     15.00   Saló de plens.    
  16.00   Resum Informatiu Setmanal.   
  16.30   Auditori.     17.30   Gaudeix la 
festa.     18.00   Connecti.cat.      20.00 
  Resum Informatiu Setmanal.     20.30 

  Concurs de focs de Tarragona.      21.00 
  Auditori.     22.00   Resum Informatiu 
Setmanal.     22.30   Concurs de focs 
de Tarragona.      23.00   Som-hi.     00.00 
  Resum Informatiu Setmanal.     00.30 
  Concurs de focs de Tarragona.    
  01.00   Saló de plens    .   

 El 9 TV 
  0    7.00   Connecti.cat.      09.00   Al dia. 
Catalunya central.     09.30   Programes 
especials.      10.00   Al dia. Catalunya 
central.     12.30   Connecti.cat.      14.30 
  Torna-la a tocar, Sam.     15.00 
  Caminant per Catalunya.      15.30 
  Memòries del Ter.      16.00   Fem un 
musical.     16.30   Fòrum gastronòmic.    
  17.30   Picalletres.     18.00   World 
Roller Games.     22.30   Programes 

especials.     00.00   Gaudeix la festa.   
  00.30   Caminant per Catalunya    .    

 Lleida TV 
  0    8.45   Club Banyetes.      10.00   Copa
Atlas.     10.30   Copa Atlas.     11.00
  Sindicats.      11.30   Torna-la a tocar, 
Sam.     12.00   De Tee a Green.     12.30
  Fòrum gastronòmic.      13.30   Nous
ajuntaments, nous reptes.      14.00
  On tot comença.     14.30   Caminant 
per Catalunya.      15.00   Paisatges
encreuats.      15.30   Espais de saó
fonda.     16.00   Música a Lleida
TV.     18.00   Connecti.cat.      20.00
  Dansàneu.     21.00   Gaudeix la festa.   
  21.30   Al dia cap de setmana.     22.00
  Teló de fons.     22.30   Ara Lleida tour.   
  00.00   Al dia cap de setmana    .

tv locals



07.00 i lOve tv: lO MejOr.
08.00 adivina Qué haGO
esta nOChe.

11.05 ayuda-te, CaMbia tu
vida.
11.10 MÁs Que COChes.
12.05 suPervivientes 2019:
diariO.
Programa que incluye los mejo-
res momentos de las aventuras
de los concursantes famosos
que se encuentran en un lugar
recóndito y en condiciones ex-
tremas. El espacio muestra su
resistencia ísica y su capacidad
de supervivencia.

13.30 sOCialité.
Informaivo en directo presen-
tado por María Paiño que re-
pasa de forma amena las noi-
cias de la crónica social y toda la
actualidad sobre las celebriies.

15.00 inFOrMativOs
teleCinCO Fin de seMana.
15.40 dePOrtes.
15.50 el tieMPO.

16.00 viva la vida.
Magacín presentado por Emma
García que repasa los asuntos
más destacados de la actualidad
de la semana. Además, el pro-
grama ofrece actuaciones musi-
cales y entrevistas en profundi-
dad, tanto a personajes
conocidos cómo a personas
anónimas protagonistas de las
noicias.

21.00 inFOrMativOs
teleCinCO Fin de seMana.
21.40 dePOrtes.
21.50 el tieMPO.

22.00 sÁbadO deluXe.
Espacio de entretenimiento
que, a través de entrevistas,
aborda temas del corazón y la
vida social. Jorge Javier Vázquez
y sus colaboradores presentan
una propuesta de entreteni-
miento e información para la
noche del sábado.

02.30 suPervivientes 2019:
diariO.
02.45 la tienda en Casa.

tdt

07.15 bestial
08.50 ZaPeandO.

10.30 eQuiPO de
investiGaCiÓn.
14.00 laseXta nOtiCias Fin
de seMana.
15.00 laseXta dePOrtes Fin
de seMana.
15.15 laseXta MeteO.

15.30 Cine.
«Límite verical». Peter Garret
es un joven fotógrafo deporivo
que vive atormentado por el re-
cuerdo de su padre, que sacri-
ficó su vida durante una esca-
lada para salvarlo a él y a su
hermana Annie. Con los años,
Annie se ha converido en una
experta escaladora que forma
parte de un equipo de ascen-
sión al K-2.

17.45 Cine.
«El triángulo». Cuatro amigos,
tres hombres y una mujer, al-
quilan un viejo barco para pes-
car tres días en alta mar. Pese a
los temores de uno de ellos, en-
tran en el Triángulo de las Ber-
mudas, zona famosa por sus le-
yendas acerca de barcos
desaparecidos misteriosamente.
Una vez en el lugar empiezan a
suceder cosas extrañas. Poco
después tropiezan con un barco
desaparecido sesenta años
atrás.

18.55 Cine.
«Pánico en el lago». Cuando Ja-
mes Murphy tenía doce años vio
morir a su padre a manos del
monstruo más famoso del
mundo, el del lago Ness. Treinta
años después, su incansable
búsqueda para encontrar a la
criatura le ha converido en un
curido criptozoólogo, un ex-
perto en especies desconocidas. 

20.00 laseXta nOtiCias Fin
de seMana.
20.45 laseXta MeteO.
21.00 laseXta dePOrtes Fin
de seMana.

21.30 laseXta nOChe.
02.30 MinutOs MusiCales.

07.00 el MÓn a raC1.
09.50 televenda.
13.00 ruMbO al inGlés.
14.00 barCelOnautes.
14.30 bOOM and reds.

14.55 GlàMPers.
Els Glàmpers són un clan les
acusades personalitats dels
quals interactuen conínua-
ment. La seva casa, la seva llar,
ve a ser una mena de reactor
nuclear on la mínima interacció
entre les seves parícules pot
provocar una reacció en cadena
de desastroses conseqüències.

15.05 les aventures de
l'eMily i l'aleXander.
L'Emily i l'Alexander, dos diver-
its ratolins, decideixen fer un
viatge al voltant del món que
aprofitaran per visitar els seus
nombrosos parents.

16.00 els Misteris de
l'alFred eriçÓ.
L'Alfred és un nen de nou anys
amb un olfacte natural pels mis-
teris que sempre va amb els
seus amics Camille i Milo. Tots
tres recorren l'escena del crim i
analitzen tots els indicis per re-
soldre increïbles casos.

16.30 el OsCurO CarisMa
de adOlF hitler.
Adolf Hitler va arrastrar el seu
país a la ruïna deixant una quan-
itat de morts i destrucció in-
enarrables. Aquesta sèrie docu-
mental analitza la relació del
?führer' amb el poble que va li-
derar durant la Segona Guerra
Mundial a mitjançant tesimo-
nis i imatges d'arxiu.

19.20 nureMberG: els
naZis a judiCi.

22.35 Kubala, MOrenO i
ManChÓn.
L'Antoni, pare del Kubala, de-
mana ajuda als detecius quan a
una àvia li roben una joia a la re-
sidència on viu el seu amic Magí.
En Charly i l'Helena sospiten de
seguida d'algú, però aquest és
un cas d'aquells que, quan tan-
quen una porta, se n'obre una
altra.

00.35 Cine.
«Corinas». Durant el rodatge
d'una pel·lícula de terror, el grup
d'actors que la interpreta va sent
assassinat i muilat sense pietat.

02.00 televenda.

08.00 aran tv resuM
setManal. 
Resum setmanal de l'espai diari
d'actualitat de la Vall d'Aran en
aranés.

08.45 Club banyetes (CaP de
setMana). 
El caragol Banyetes i la seva
colla ens porten cada setmana
històries i aventures.

10.00 COPa atlas enerGia -
1 Partit. (r) 
10.30 COPa atlas enerGia.
(r) 
11.00 sindiCats. 
11.30 tOrna-la a tOCar
saM.
12.00 de tee a Green. (r)
Programa dedicat al món del
golf i el Pitch and Put que vol
apropar l'espectador a aquest
esport.

12.30 FòruM GastrOnòMiC
GirOna 2018. 
13.30 nOus ajuntaMents,
nOus rePtes. (r)
14.00 On tOt COMença. 
14.30 CaMinant Per
Catalunya. 

15.00 PaisatGes enCreuats.
(r)
Sèrie audiovisual centrada en
els diferents paisatges del país a
parir de la catalogació que n’ha
fet l’Observatori del Paisatge de
Catalunya. En cada programa
descobrirem un territori
diferent a parir de persones
que hi viuen.

15.30 esPais de saÓ FOnda.
(r)
16.00 MúsiCa a lleida tv.
18.00 COnneCti.Cat estiu. 
20.00 esPeCial dansàneu.

21.00 GaudeiX la Festa.
Cada setmana el programa ens
apropa el món de la cultura
popular i tradicional de la
manera més propera.
Coneixem les festes més
desconegudes, els rituals més
tradicionals, les persones que
ho fan possible i tota la part
amagada del cic.

21.30 al dia CaP de
setMana. 
22.00 telÓ de FOns. (r)
22.30 ara lleida tOur.
00.00 al dia CaP de
setMana. (r)

08.20 Cine. «Ant Bully. Bienvenido al hormiguero». 09.43 arthur
ChristMas: OPeraCiÓn reGalO. 11.16 videO Killed the radiO star.
«Bjork», «Crowded House», «Roxy Music & Brian Ferry», «Tina Turner».

12.59 la sCriPt en MOvistar+. 13.59 dar Cera, Pulir #0. 14.30
ilustres iGnOrantes. «Programas TV». 15.01 Cine. «Del revés (Inside

Out)». 16.31 Cine. «La madre del novio». Tras años buscando al chico

perfecto, Charlote «Charlie» Canilini cree que por fin ha encontrado al

hombre de sus sueños, Kevin Fields, pero su madre es una auténica

pesadilla. 18.10 sObrevOlandO el eCuadOr COn GOrdOn buChanan.
«Pacífico», «Asia». 20.00 nÁPOles, la PrÓXiMa POMPeya. 21.00 la
Gran PirÁMide de GuiZa. 22.00 Cine. «Braveheart». 00.53 Cine. «Tras

la línea enemiga: Comando de élite».  

#0

10.00 subastas a tOPe. Sean Kelly, experto en subastas, se mueve por
los lugares más recónditos del Reino Unido en busca de pequeñas fortunas
ocultas entre la mugre. 10.55 OnMOtOr. 11.25 en Mitad de la nada.
«La lucha por McCarthy», «Un pacto con el diablo», «El forastero»,
«Deshielo y orden». 15.20 Cine. «Texas Rangers». 17.15 COntrOl de
FrOnteras: esPaña. 20.05 091: alerta POliCía. 22.00 FuKushiMa
tras el desastre. Joel Lambert, exmiembro de las fuerzas especiales
SEAL, viaja a Fukushima con la misión de evaluar la situación en la Central
Nuclear de Daichi desde el devastador tsunami de 2011. 22.55 Fuera de
COntrOl. «Fukushima: un tsunami nuclear». Tesimonios de expertos,
análisis cieníficos y conclusiones de invesigaciones oficiales. 23.55
CÓdiGO rOjO. «Tsunamis». 

dMaX

08.07 Pj MasKs. 08.20 Calle dÁlMatas 101. 09.10 vaMPirina. «Bebé
terremoto», «Sobrenatural», «La vampiacampada». 09.53 las
aventuras de ladybuG. 11.08 jaja shOW, hOra de PrinGue. 11.24
entre herManOs. «Entre hermanos ¡a remojo! En el parque acuáico»,
«En la Acuaolimpiada». 12.20 Marvel sPider-Man. 14.00 C.r.a.K.s. «La
Prueba», «Apocalipsis Zombie». 14.25 las aventuras de ladybuG.
15.40 Cine. «Solo en casa 2: Perdido en Nueva York». 17.50 las
aventuras de ladybuG. 18.40 vaMPirina. 19.24 Calle dÁlMatas
101. «El mejor amigo del perro», «Noche de explosiones». 19.51 las
aventuras de ladybuG. 21.10 Cine. «Teen Beach Movie». 22.55 COOP
& CaMi. «¿Prefieres llevar a tu madre al baile del colegio?». 23.20 vuelve
raven. «El remix de Raven». 23.45 jessie. 

disney Channel

09.01 CleO y CuQuin. «El diente volador», «Un día en la playa», «Lluvia
de estrellas». 09.22 tOP WinG. 09.45 trOlls. 10.27 llaMada PeluChe.
10.44 PePPa PiG. 11.42 ben y hOlly. 12.04 MarCus level. 13.16 henry
danGer. 14.00 bOb esPOnja. 15.30 Cine. «Al aire, patos». 16.48
MOnChhiChi. 17.00 PePPa PiG. 17.19 tOP WinG. 18.01 siMÓn. «Oh no,
el denista no», «Los micro minúsculos bichitos chiquiitos», «El perdedor
se lo lleva todo». 18.17 PePPa PiG. «La autocaravana / De acampada en
vacaciones», «Trabajar y jugar / El arco iris», «La ambulancia». 18.59
sherlOCK yaCK. «¿Quién ha hecho estornudar al loro?», «¿Quién le ha
dañado la voz a la grulla?». 19.47 henry danGer. «Henry el indestrucible
(II)». 20.09 bOb esPOnja. 21.15 Cine. «Norman del norte - Una aventura
digna de un rey».  22.39 Cine. «Al aire, patos». 

Clan

09.15 eurObasKet FeMeninO. España-Rusia. 11.00 autOMOvilisMO
(d). W Series. Norisring. La de 2019 es la primera temporada de las W
Series, una compeición de Fórmula 3 cuya principal paricularidad es que
su parrilla está compuesta íntegramente por mujeres al volante. 11.30
rePOrtajes tdP. Trofeo Ciudad de Vic de trial. 11.40 tOur de FranCia.
1ª etapa. Bruselas-Charleroi. 17.20 va de biKes. 17.35 eurObasKet
FeMeninO (d). Primera semifinal. 20.15 eurObasKet FeMeninO (d).
Segunda semifinal. 22.45 WOrld rOller GaMes. Hockey paines
masculino: España-Francia. Barcelona vive del 4 al 14 de julio de 2019 el
mayor evento mundial que agrupa los campeonatos del mundo de todas
las disciplinas de roller sports.00.05 WOrld rOller GaMes. Hockey
paines femenino: España-Suiza. 

teledePOrte

PeliCula: 15.28 h.
COM Gats i GOssOs
EE.UU 2001. Dir.: Lawrence Guterman.
Int.: Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins.

Sense que els humans hagin sospitat
mai res, des del principi de la
civilització s'ha desenvolupat una
guerra. La lluita la protagonitzen dos
bàndols rivals: els gossos i els gats.

serie: 20.45 h.
lOs delitOs del bar luMe
Massimo es un barista recientemente
divorciado que está invesigando
algunos crímenes que ienen lugar en
su ciudad toscana. Su insinto como
detecive siempre encuentra
inspiración en las conversaciones que
manienen los clientes en su local.
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Dissabte, 6 de juliol del 2019

CINE A CASA

pel·lícula Hora cadena crítica públic GÈnere

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

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
07.00 El Zapping de surferos. 
08.05 Malas pulgas. 
10.05 El encantador de perros. 
11.00 Callejeros Viajeros. Es-

trena de temporada. 

TARDA

13.55 Cuatro al día. Magazín. 
14.45 El Tiempo. 
14.55 Noticias Cuatro Deportes. 
15.30 Deportes Cuatro. 
15.45 Home Cinema. Spy Game, 

Juego de espías (2001). Dir.: 
Tony Scott.

18.05 Home Cinema. Misterio 
en Amán (2016). Dir.: Amin 
Matalqa, Annemarie Jacir.

NIT

20.00 Cuatro al día. Magazín. 
20.50 El Tiempo. 
21.05 Deportes Cuatro 2. 
21.20 First Dates. Cites a cegues.
22.10 El Blockbuster. Espías 

(2015). Dir.: Paul Feig.
00.35 Cine Cuatro. Enemigos 

(2002). Dir.: Kaosayananda.

08.00 Aran TV resum setmanal. 
Resum de l’informatiu diari 
que s’emet en aranès.

08.45 Club Banyetes. Red.
10.00 Copa Atlas Energia. Un 

partit. Red. 
10.30 Copa Atlas Energia. Un 

partit. Red. 
11.00 Sindicats. Programa set-

manal que dóna veu a les 
centrals sindicals. 

11.30 Torna-la a tocar, Sam. 
Un repàs de les estrenes 
de la cartellera cinema-
togràfica. Red.

12.00 De tee a green. Espai 
setmanal dedicat al golf 
i el pitch and putt amb 
reportatges, cròniques i 
entrevistes que es propo-
sen atansar aquest esport 
a l’espectador. 

12.30 Especial. Fòrum Gastro-
nòmic Girona 2018. 

13.30 Nous ajuntaments, nous 
reptes. Red. 

TARDA

14.00 On tot comença. Programa 
casteller que posa en relleu 
el treball de les colles més 
enllà de les actuacions a la 
plaça. La història i les curi-
ositats dels locals, la funció 
socialitzadora dels assajos, 
el perfeccionament de la 
tècnica i les anècdotes, 
en un format de magazín 
setmanal, des d’on naixen 
els castells, el lloc on tot 
comença. Red. 

14.30 Especial. Premis Nacionals 
de Cultura. 

16.00 Música a Lleida TV. Emis-
sió d’un concert. 

18.00 Connecti.cat. Estiu. 
20.00 Especial. Dansàneu. 

NIT

21.00 Gaudeix la festa. Red. 
21.30 Al dia cap de setmana. 

Informatiu.
22.00 Teló de fons. Les arts es-

cèniques, des de dins. Red. 
22.30 Ara Lleida Tour. Sort. La 

Copa del Món de Freestyle.
00.00 Al dia cap de setmana. 

Informatiu. Red. 
00.30 Connecti.cat. Estiu. Red. 

06.00 8 de 8. Cobla la Flama de 
Farners: Camí de Sant Ponç.

06.30 Catalunya Blues. Mam-
bo Jambo.

07.01 RAC1. En directe, el pro-
grama de ràdio.

09.52 Televenda.
13.00 Rumbo al Inglés. Nivell 

mitjà.

TARDA

14.00 Barcelonautes. Agenda 
cultural, gastronòmica i 
d’oci de Barcelona.

14.37 Boom & Reds. Animació.
15.12 Glumpers. Animació.
15.37 L’ Emily i l’Alexander. 

Animació.
16.27 Els misteris d’Alfred He-

dgeod. Animació.
17.00 Documental. El oscuro 

carisma de Adolf Hitler.
19.45 Documental. Nuremberg. 

Els nazis a judici.

NIT

22.45 KMM. Sèrie.
00.45 Cine. Cortinas (1983). Dir.: 

Richard Ciupka.

08.20 Cine. Ant Bully: Bienvenido 
al hormiguero.

09.43 Cine. Arthur Christmas. 
Operación Regalo.

11.16 Video Killed The Radio 
Star. Bjork, Crowded House, 
Roxy Music & Brian Ferry, 
Tina Turner. 

12.59 La Script en Movistar. 

TARDA

13.59 Dar cera, pulir #0. María 
Adánez, Thais Villas y Fer-
nando Albizu. Red.

14.30 Ilustres Ignorantes. Pro-
gramas TV. 

15.01 Cine. Del revés (Inside Out).
16.31 Cine. La madre del novio.
18.10 BBC Earth. Sobrevolan-

do el Ecuador con Gordon 
Buchanan. Pacífico, Asia.

NIT

20.00 Documental. Nápoles. la 
próxima Pompeya, La gran 
pirámide de Guiza.

22.00 Cine. Braveheart.
00.53 Cine. Tras la línea enemiga. 

Comando de élite.

08.55 Zapeando.
10.30 Equipo de investigación. 

Aquí no hay quien viva. Red.

TARDA

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.30 Cine. Límite vertical (2000). 

Dir.: Martin Campbell.
17.45 Cine. El triángulo (2001). 

Dir.: Lewis Teague.
18.55 Cine. Pánico en el lago 

(2008). Dir.: Paul Ziller.

NIT

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 La Sexta noche. Anàlisi 

política amb l’expresidenta 
andalusa Susana Díaz i el 
candidat de Més Madrid 
Íñigo Errejón a la Comu-
nitat. I resum de la festa 
de l’Orgull LGBTI+. 

02.30 Minutos musicales.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓ

elSegrià
SegriaTV.cat

LLEIDA TV TURISME
LLEIDA TV

‘Ara Lleida Tour’ viatja a Sort
L’equip d’Ara Lleida Tour visita Sort, on s’ha 
disputat la Copa del Món de Freestyle. Des del 
set al costat de la Noguera Pallaresa, Joan Cama 
entrevista personatges destacats de la política, 
l’esport i la cultura, mentre Rut Camí practica 
el caiac i Aleix Bergés s’uneix a la campanya de 
recollida de plàstics a la Torrassa.

El Tour de   
França torna a  
les tardes de TVE

CICLISME

El Tour de França arran-
ca avui a Brussel·les en la 
106a edició, una de les més 
obertes dels últims anys per 
l’absència de Chris Froome. 
El vigent campió Geraint 
Thomas defensarà el títol 
davant de Nairo Quintana, 
Vicenzo Nibali i Jakob Fugl-
sang, els principals aspirants 
al mallot groc. La ronda, de 
3.460 quilòmetres, es podrà 
seguir cada dia en directe a 
Teledeporte, RNE i RTVE.
es. La 1 n’oferirà les etapes 
més destacades, amb Carlos 
de Andrés i Pedro Delgado 
com a narradors.

Sully 15.35 Neox ★★★ ★★★ Drama aeri

Spy Game (Juego de espías) 15.45 Cuatro ★★★ ★★★ Thriller
Pasaje a la India 21.30 RMTV ★★★★ ★★ Drama colonial
Balto: La leyenda del perro esquimal 21.45 Boing ★★★ ★★★ Animació
Eugeni 21.55 Canal 33 ★★★ ★★★ Documental
Espías 22.10 Cuatro ★★ ★★ Comèdia
El hombre que susurraba a los... 23.45 La 1 ★★★ ★★ Melodrama
Cortinas 00.30 8TV ★★ ★★ Thriller

Sully
NEOX / 15.35
EUA. 2016. 98’. Gèn.: Drama aeri. 
Dir.: Clint Eastwood. Int.: Tom 
Hanks, Aaron Eckhart. Com.: La 
història real del veterà pilot que 
va aconseguir aterrar un avió amb 
155 passatgers al riu Hudson sen-
se cap víctima.

Spy Game (Juego de...)
CUATRO / 15.45
EUA. 2001. 125’. Gèn.: Thriller d’es-
pionatge. Dir.: Tony Scott. Int.: 
Robert Redford, Brad Pitt. Com.: 
Veterà agent de la CIA que es juga 
la jubilació per ajudar el seu delfí 
presoner a la Xina.

Pasaje a la India
RMTV / 21.30
Gran Bretanya. 1984. 163’. Gèn.: 
Drama colonial. Dir.: David Lean, 
Int.: Judy Davis, Víctor Banerjee. 
Com.: Encara que la crítica la va 

aplaudir no va funcionar aquest 
melodrama ambientat a l’Índia 
Colonial, que suposava el retorn 
al cine de Lean al cap de 14 anys.

Balto: La leyenda del...
BOING / 21.45
EUA. 1995. 77’. Gèn.: Animació. 
Dir.: Simon Wells. Com.: Gos llop 
siberià, marginat pels seus, que es 
converteix en un heroi durant una 
epidèmia de diftèria.

Eugeni
CANAL 33 / 21.55
Espanya. 2018. 93’. Gèn.: Docu-
mental. Dir.: Jordi Rovira, Xavier 
Baig. Com.:  Aproximació als 
clarobscurs de la vida d’Eugenio, 
un dels més populars humoristes 
espanyols dels 80 i 90.

Espías
CUATRO / 22.10
EUA. 2015. 120’. Gèn.: Comèdia 

d’acció. Direcció: Paul Freig. In-
tèrprets: Melissa MacCarthy, Ja-
son Statham. Comentari: Seden-
tària analista de la CIA que passa 
a l’acció per trobar un company 
desaparegut.

El hombre que...
LA 1 / 23.45
EUA. 1998. 170’. Gèn.: Melodrama. 
Dir.: Robert Redford. Int.: Robert 
Redford, Kristin Scott Thomas. 
Com.: Cowboy amb un do especi-
al que intenta recuperar un cavall 
atropellat.

Cortinas
8TV / 00.30
Canadà. 1982. 89’. Gèn.: Thriller. 
Dir.: Richard Ciupka. Int.: Anne 
Ditchum, John Vernon. Com.: Du-
rant el rodatge d’una pel·lícula de 
terror van apareixent assassinats 
membres del repartiment i de 
l’equip tècnic.

Gran Bretanya. 1981. 127 minuts. Gènere: Acció. 
Director: John Glen. Intèrprets: Roger Moore, Carole 
Bouquet, Topol, Julian Glover, Lynn-Holly Johnson, 
Cassandra Harris, Lois Maxwell. Comentari: La crítica 
va coincidir que aquesta For Your Eyes Only va ser la 
millor de les set en què Roger Moore es va posar a la 
pell de l’invencible i seductor James Bond, etapa que 
va començar el 1973 amb Viu i deixa morir i va acabar 

el 1985 amb Panorama per matar. En aquesta cinque-
na entrega, 007 torna als seus orígens, després de la 
mig fallida incursió a la ciència-ficció amb Moonraker, 
per mostrar una història més realista i cruel amb la 
revenja com a eix vertebrador. Com gairebé sempre el 
tema central (interpretat per Sheena Easton) va estar 
nominat a l’Oscar i Carole Bouquet es va col·locar al 
top five de les Noies Bond.

TV3 / 17.20 ★★★

Només per als teus ulls

Rex, encara que a casa el fidel Thor 
no li faci gaire cas, pertany a aques-
ta saga televisiva de gossos que han 
fet història al llarg dels anys com els 
pioners Rin Tin Tin o Asta passant 
per Lassie, Milú o Idèfix. Tanmateix 
Rex és una altra cosa perquè és el 
protagonista d’una longeva sèrie que 
va començar a la televisió austríaca el 
1994 (va acabar el 2004) i va repren-
dre preponderància a la RAI italiana 
entre els anys 2008 i 2015, quan va 
ser definitivament cancel·lada. 

A Rex, l’infal·lible i juganer gos 
pastor alemany policia, l’hem vist 
en pràcticament totes les cadenes 
d’aquest país i ara mateix es diver-
teix durant les sobretaules de Tr3ce 
aprofitant la seua condició de sèrie 
low-cost. De fet hi ha hagut fins a 
tres Rex diferents: Santo fins al capí-
tol 65; Rhet fins al 122 i Henry en 

els corresponents a l’etapa italiana. 
En qualsevol cas es tracta d’una sè-
rie blanca i familiar –tret del detall 
de l’assassinat de l’inspector primer 
amo– que sense gaires pretensions es 
limita a entretenir amb les habilitats 
del gos policia. Ideal per a aquestes 
tardes estiuenques.

Rex, el gos incombustible

Rex, a la primera etapa de la sèrie.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu
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CINE EN CASA

PELÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLICO GÉNERO

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
07.00 El Zapping de surferos. 
08.05 Malas pulgas. 
10.05 El encantador de perros. 
11.00 Callejeros Viajeros. Es-

treno de temporada. 

TardE

13.55 Cuatro al día. Magacín. 
14.45 El Tiempo. 
14.55 Noticias Cuatro deportes. 
15.30 deportes Cuatro. 
15.45 Home Cinema.  Spy Game, 

Juego de espías (2001). Dir.: 
Tony Scott.

18.05 Home Cinema. Misterio 
en Amán (2016). Dir.: Amin 
Matalqa, Annemarie Jacir.

NoCHE

20.00 Cuatro al día. Magacín. 
20.50 El Tiempo. 
21.05 deportes Cuatro 2. 
21.20 First dates. Citas a ciegas.
22.10 El Blockbuster. Espías 

(2015). Dir.: Paul Feig.
00.35 Cine Cuatro. Enemigos 

(2002). Dir.: Kaosayananda.

08.00 aran TV resum setmanal. 
Resumen del informati-
vo diario que se emite en 
aranés.

08.45 Club Banyetes. Red.
10.00 Copa atlas Energia. 1 

partido. Red. 
10.30 Copa atlas Energia. 1 

partido. Red. 
11.00 Sindicats. Programa se-

manal que da voz a las cen-
trales sindicales. 

11.30 Torna-la a tocar, Sam. 
Un repaso a los estrenos 
de la cartelera cinemato-
gráfica. Red.

12.00 de tee a green. Espacio 
semanal dedicado al golf y 
el pitch and putt con repor-
tajes, crónicas y entrevistas 
que se proponen acercar 
este deporte al espectador. 

12.30 Especial. Fòrum Gastronò-
mic Girona 2018. 

13.30 Nous ajuntaments, nous 
reptes. Red. 

TardE

14.00 on tot comença. Progra-
ma casteller que quiere 
poner en valor el trabajo 
de las colles más allá de las 
actuaciones en plaza. La 
historia y las curiosidades 
de los locales, la función so-
cializadora de los ensayos, 
el perfeccionamiento de la 
técnica y las anécdotas, en 
un formato de magazín se-
manal, desde donde nacen 
los castells, el sitio donde 
todo empieza Red. 

14.30 Especial. Premis Nacionals 
de Cultura. 

16.00 Música a Lleida TV. Emi-
sión de un concierto. 

18.00 Connecti.cat. Estiu. 
20.00 Especial. Dansàneu. 

NoCHE

21.00 Gaudeix la festa. Red. 
21.30 al dia cap de setmana. 

Informativo.
22.00 Teló de fons. Las artes es-

cénicas, desde dentro. Red.  
22.30 ara Lleida Tour. Sort. La 

Copa del Món de Freestyle.
00.00 al dia cap de setmana. 

Informativo. Red. 
00.30 Connecti.cat. Estiu. Red. 

06.00 8 de 8. Cobla la Flama de 
Farners: Camí de Sant Ponç.

06.30 Catalunya Blues. Mam-
bo Jambo.

07.01 raC1. En directo, el pro-
grama de radio.

09.52 Televenda.
13.00 rumbo al Inglés. Nivel 

intermedio.

TardE

14.00 Barcelonautes. Agenda 
cultural, gastronómica y de 
ocio de Barcelona.

14.37 Boom & reds. Animación.
15.12 Glumpers. Animación.
15.37 L’ Emily i l’alexander. 

Animación.
16.27 Els misteris d’alfred He-

dgeod. Animación.
17.00 documental. El oscuro 

carisma de Adolf Hitler.
19.45 documental. Nuremberg. 

Els nazis a judici.

NoCHE

22.45 KMM. Serie.
00.45 Cine. Cortinas (1983). Dir.: 

Richard Ciupka.

08.20 Cine. Ant Bully: Bienvenido 
al hormiguero.

09.43 Cine. Arthur Christmas. 
Operación Regalo.

11.16 Video Killed The radio 
Star. Bjork,  Crowded House, 
Roxy Music & Brian Ferry, 
Tina Turner. 

12.59 La Script en Movistar. 

TardE

13.59 dar cera, pulir #0. María 
Adánez, Thais Villas y Fer-
nando Albizu. Red.

14.30 Ilustres Ignorantes. Pro-
gramas TV. 

15.01 Cine. Del revés (Inside Out).
16.31 Cine. La madre del novio.
18.10 BBC Earth. Sobrevolan-

do el Ecuador con Gordon 
Buchanan. Pacífico, Asia.

NoCHE

20.00 documental. Nápoles. la 
próxima Pompeya, La gran 
pirámide de Guiza.

22.00 Cine. Braveheart.
00.53 Cine. Tras la línea enemiga. 

Comando de élite.

08.55 Zapeando.
10.30 Equipo de investigación. 

Aquí no hay quien viva. Red.

TardE

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.30 Cine. Límite vertical (2000). 

Dir.: Martin Campbell.
17.45 Cine. El triángulo (2001). 

Dir.: Lewis Teague.
18.55 Cine. Pánico en el lago 

(2008). Dir.: Paul Ziller.

NoCHE

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 La Sexta noche. Análisis 

político con la expresidenta 
andaluza Susana Díaz y el 
candidato de Más Madrid 
Iñigo Errejón a la Comuni-
dad. Y resumen de la fiesta 
del Orgullo LGTBI+. 

02.30 Minutos musicales.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓN

elSegrià
SegriaTV.cat

LLEIda TV TurISMo 
LLEIDA TV

‘Ara Lleida Tour’ viaja a Sort   
El equipo de Ara Lleida Tour visita Sort, donde 
se ha disputado la Copa del Mundo de Freestyle. 
Desde el set junto al Noguera Pallaresa, Joan 
Cama entrevista a personajes destacados de la 
política, el deporte y la cultura, mientras Rut 
Camí practica el kayac y Aleix Bergés se une a la 
campaña de recogida de plásticos en la Torrassa.

El Tour de Francia 
vuelve a las 
tardes de TVE

CICLISMo

El Tour de Francia arranca 
hoy en Bruselas en la 106ª 
edición, una de las más abier-
tas de los últimos años por la 
ausencia de Chris Froome. 
El vigente campeón Geraint 
Thomas defenderá el título 
ante Nairo Quintana, Vicen-
zo Nibali y Jakob Fuglsang, 
los principales aspirantes al 
maillot amarillo. La ronda, 
de 3.460 kilómetros, se po-
drá seguir cada día en di-
recto  en Teledeporte, RNE 
y RTVE.es. La 1 ofrecerá las 
etapas más destacadas, con 
Carlos de Andrés y Pedro 
Delgado como narradores.

Sully 15.35 Neox ★★★ ★★★ Drama aéreo

Spy Game (Juego de espías) 15.45 Cuatro ★★★ ★★★ Thriller espionaje

Pasaje a la India 21.30 RMTV ★★★★ ★★ Drama colonial

Balto: La leyenda del perro esquimal 21.45 Boing ★★★ ★★★ Animación

Eugeni 21.55 Canal 33 ★★★ ★★★ Documental

Espías 22.10 Cuatro ★★ ★★ Comedia

El hombre que susurraba a los... 23.45 La 1 ★★★ ★★ Melodrama

Cortinas 00.30 8TV ★★ ★★ Thriller

Sully
NEOX / 15.35
EEUU. 2016. 98’. Gén.: Drama aé-
reo. dir.: Clint Eastwood. Int.: Tom 
Hanks, Aaron Eckhart. Com.: La 
historia real del veterano piloto 
que consiguió aterrizar un avión 
con 155 pasajeros en el río Hudson 
sin ninguna víctima.

Spy Game (Juego de...)
CUATRO / 15.45
EEUU. 2001. 125’. Gén.: Thriller de 
espionaje. dir.: Tony Scott. Int.: 
Robert Redford, Brad Pitt. Com.: 
Veterano agente de la CIA jugán-
dose  su jubilación por ayudar a su 
delfín prisionero en China.

Pasaje a la India
RMTV / 21.30
Gran Bretaña. 1984. 163’. Gén.: 
Drama colonial. dir.: David Lean, 
Int.: Judy Davis, Víctor Banerjee. 
Com.: Aunque la crítica la aplau-

dió no funcionó este melodrama 
ambientado en la India Colonial, 
que suponía el retorno al cine de 
Lean tras 14 años de ausencia.

Balto: La leyenda del...
BOING / 21.45
EEUU. 1995. 77’. Gén.: Animación. 
dir.: Simon Wells. Com.: Perro lo-
bo siberiano, marginado por los 
suyos, convirtiéndose en un héroe 
durante una epidemia de difteria.

Eugeni
CANAL 33 / 21.55
España. 2018. 93’. Gén.: Docu-
mental. dir: Jordi Rovira, Xavier 
Baig. Com.: Aproximación a los 
claroscuros de la vida de Eugenio, 
uno de los más populares humo-
ristas  españoles de los 80 y 90.

Espías
CUATRO / 22.10
EEUU. 2015. 120’. Gén.: Comedia 

de acción. dir.: Paul Freig. Int.: 
Melissa MacCarthy, Jason Sta-
tham. Com.: Sedentaria analis-
ta de la CIA pasando a la acción 
para encontrar a un compañero 
desaparecido.

El hombre que...
LA 1 / 23.45
EEUU. 1998. 170’. Gén.: Melodra-
ma. dir.: Robert Redford. Int.: 
Robert Redford, Kristin Scott Tho-
mas. Com.: Vaquero con un don 
especial intentando recuperar a 
un caballo atropellado.

Cortinas
8TV / 00.30
Canadá. 1982. 89’. Gén.: Thriller. 
dir.: Richard Ciupka. Int.: Anne 
Ditchum, John Vernon. Com.: Du-
rante el rodaje de una película de 
terror van apareciendo asesinados 
miembros del reparto y del equipo 
técnico.

Gran Bretaña. 1981. 127 minutos.  Género: Acción. 
director: John Glen. Intérpretes: Roger Moore, Ca-
role Bouquet, Topol, Julian Glover, Lynn-Holly John-
son, Cassandra Harris, Lois Maxwell. Comentario: La 
crítica coincidió en que esta For Your Eyes Only fue la 
mejor de las siete en que Roger Moore se puso en la 
piel del invencible y seductor James Bond, etapa que 
arrancó en 1973 con Vive y deja morir y acabó en 1985 

con Panorama para matar. En esta quinta entrega, 007 
vuelve a sus orígenes, tras la medio fallida incursión 
a la ciencia ficción con Moonraker, para mostrar una 
historia más realista y cruel con la venganza como 
eje vertebrador. Como casi siempre el tema central  
(interpretado por Sheena Easton) estuvo nominada 
al Oscar y Carole Bouquet se colocó en el top five de 
las Chicas Bond.

TV3 / 17.20  ★★★

Només per als teus ulls

Rex, aunque en casa el fiel Thor no 
le haga demasiado caso, pertenece 
a esa saga televisiva de perros que 
han hecho historia a lo largo de los 
años como los pioneros Rin Tin Tin 
o Asta pasando por Lassie, Milú o 
Ideafix. Sin embargo Rex es otra co-
sa porque es el protagonista de una 
longeva serie que arrancó en la tele-
visión austriaca en 1994 (acabó en el 
2004) y retomó preponderancia en la 
RAI italiana del 2008 al 2015, año en 
que fue definitivamente cancelada. 
A Rex, el infalible y juguetón perro 
pastor alemán policía, lo hemos visto 
en prácticamente todas las cadenas de 
este país y ahora mismo retoza en las 
sobremesas  de Tr3ce aprovechando 
su condición de serie low-cost. De 
hecho han existido hasta tres Rex 
diferentes: Santo hasta el capítulo 
65; Rhet hasta el 122 y Henry en los 

correspondientes a la etapa italiana.  
En cualquier caso se trata de una serie 
blanca y familiar –salvo el detalle del 
asesinato del inspector primer dueño– 
que sin demasiadas pretensiones se 
limita a entretener con las habilidades 
del perro policía. Ideal para las tardes 
veraniegas.

Rex, el perro incombustible

Rex, en la primera etapa de la serie.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu
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El dansÀneu fa un balanç molt positiu de l'edició
d'enguany

Europa Espanya Català
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Secció: Actualidad / Última Hora - Local
02/07/2019

El Dansàneu clou sis dies de dansa i música a les
Valls d'Àneu

Europa Espanya Català

El Dansàneu va cloure diumenge la seva 28a edició amb la consolidació del model, dansa i música
amb accent contemporani sense oblidar l'arrel, la producció en xarxa amb altres festivals i el
retorn, l'any vinent a les dates habituals, la primera setmana de juliol. Cal recordar que el festival,
que s'ha dut a terme del 25 al 30 de juny, ha hagut de canviar de dates pel Doctor Music Festival,
que finalment no s'ha celebrat.

Mon Natura Pirineus va acollir diumenge l'espectacle de cloenda Sa Mateixa, una producció del
Mercat de les Flors i del cicle Escenes de L'Auditori de Barcelona, en què dos ballarins i tres
músics han trobat un llenguatge comú que llegeix el passat per portar-lo cap al present. El mateix
diumenge al matí Esterri d'Àneu va acollir l'espectacle familiar a l'aire lliure, concretament El
Bestiari de Josep Carner, vist pel NewCat.

El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del
Departament de Cultura, els municipis aneuencs i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta
amb el patrocini de la Diputació de Lleida i el suport de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i de
l'Ajuntament de Sort, a la Vall d'Àssua, que s'ha sumat a la celebració del programa formatiu
Danses vives. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11390/dansaneu/clou/sis/dies/dansa/musica/valls/aneu
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Dilluns 01.07.2019
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Àneu tanca sis dies de dansa i música

Europa Espanya Català

Espectacles a Esterri d'Àneu i les Planes de Son posen el colofó al Dansàneu, Festival de Cultures
del Pirineu || Aposta per la producció pròpia i en xarxa i fusió amb el patrimoni

Ir a la fuente

http://barcelonadigital24horas.com/aneu-tanca-sis-dies-de-dansa-i-musica/
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Àneu tanca sis dies de dansa i música

Europa Espanya Català

El Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, va tancar ahir la 28a edició amb la consolidació
d'aquest model de dansa i música amb accent contemporani sense oblidar l'arrel, la producció
pròpia i en xarxa amb altres festivals i el vincle amb diferents espais patrimonials aneuencs. La
jornada va arrancar al migdia en ple carrer Major d'Esterri d'Àneu amb una proposta de caràcter
familiar en la qual un sextet liderat per l'acordionista Carles Belda i la cantant i contrabaixista
Gemma Abrié van presentar un homenatge musical al Bestiari de Josep Carner. A la tarda, el
Dansàneu va culminar a les Planes de Son, a l'espai Món Natura Pirineus, amb un dels
espectacles més rellevants produïts l'any passat en col·laboració amb l'Auditori de Barcelona i el
Mercat de les Flors, Sa Mateixa , protagonitzat per la cantant de Manacor Joana Gomila i la
ballarina Lali Ayguadé, juntament amb el també ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i Santi
Careta.

Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador del certamen, va
destacar que "el compromís del Dansàneu amb la dansa, la música i el patrimoni s'ha complert un
any més integrant aquestes arts creatives amb el territori, que és la fórmula més substanciosa per
conèixer-lo i estimar-lo, tant per als qui vivim aquí com per als que ens visiten".

"El festival tornarà el 2020 a les dates habituals de primers de juliol"

El projecte del Doctor Music Festival a Àneu, finalment fracassat, "va obligar" el Dansàneu a
avançar les seues dates a la setmana de Sant Joan al juny. La directora del festival, Rut Martínez,
va confirmar que "era un repte que hem superat i estem contents de continuar creixent amb el
públic, però l'any que ve tornarem a les dates habituals, la primera setmana de juliol". Per la seua
part, Ferran Rella va afegir que "tornarem a les dates de sempre per desestacionalitzar i que la
gent pugui lligar el festival amb unes vacances a Àneu".

https://www.lleida.com/noticia_canal/aneu-tanca-sis-dies-de-dansa-i-musica
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El Dansàneu, festival de cultures 
del Pirineu, va cloure ahir la seva 
28a edició amb la consolidació 
del model, dansa i música amb 
accent contemporani sense obli-
dar l’arrel, la producció en xarxa 
amb altres festivals i el retorn, 
l’any vinent, a les dates habituals, 
la primera setmana de juliol. Cal 

recordar que el festival, que es va 
dur a terme del 25 al 30 de juny, 
va haver de canviar de dates pel 
Dr. Music Festival, que finalment 
no s’ha celebrat. Ahir a les 19.00 
hores Mon Natura Pirineus va 
acollir l’espectacle de cloenda, 
Sa Mateixa, una producció del 
Mercat de les Flors i del cicle Es-

cenes de L’Auditori de Barcelona, 
en què dos ballarins i tres músics 
han trobat un llenguatge comú 
que llegeix el passat per portar-lo 
cap al present.També ahir al ma-
tí Esterri d’Àneu va acollir un es-
pectacle familiar a l’aire lliure, 
concretament El Bestiari de Josep 
Carner, vist pel NewCat. D’altra 
banda, el monestir de Santa Ma-
ria d’Àneu va acollir dissabte la 
preestrena d’Àer, la producció en 
residència del Dansàneu, guanya-
dora del Premi Delfí Colomé, una 
peça de dansa contemporània i 
música electrònica.

La 28a edició del Festival 
Dansàneu clou sis dies de 
dansa al Pallars Sobirà

FOTO: Comunicant Bona Premsa / L’Espectacle ‘Sa Mateixa’ va tancar el Dansàneu a les Planes de Son FOTO: Comunicant BP / El festival de microteatre ha acollit 8 obres 

Cervera va tancar ahir amb un 
gran èxit de públic el festival de 
microteatre A Pèl, que va envair 
amb obres de petit format els 
carrers de la capital de la Sega-
rra durant el cap de setmana. 
L’activitat, inclosa en els actes 
de Cervera Capital de la Cultura 
Catalana 2019, va permetre la 
representació de vuit obres de 

petit format en vuit escenaris 
singulars de la capital de la Se-
garra. Cadascuna d’elles es va in-
terpretar quatre vegades, el que 
va fer que durant el cap de set-
mana es realitzessin 32 passis. 
Els espais de representació van 
estar directament relacionats 
amb els arguments de les obres 
representades.

Èxit de públic als carrers 
de Cervera durant el cap de 
setmana del festival ‘A Pèl’
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Circ. Èxit de públic al sisè Festival de  
Circ i Arts en Viu Circ Picat d’Alpicat.

28
Música. El serbi Vladimir Acimovic guanya  
el concurs Ricard Viñes Piano Kids & Youth.

36

AJUNTAMENT D’ALPICAT

REDACCIÓ
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Dansàneu, Fes-
tival de Cultures del Pirineu, va 
tancar ahir la 28a edició amb la 
consolidació d’aquest model de 
dansa i música amb accent con-
temporani sense oblidar l’arrel, 
la producció pròpia i en xarxa 
amb altres festivals i el vincle 
amb diferents espais patrimo-
nials aneuencs. La jornada va 
arrancar al migdia en ple car-
rer Major d’Esterri d’Àneu amb 
una proposta de caràcter fami-
liar en la qual un sextet liderat 
per l’acordionista Carles Bel-
da i la cantant i contrabaixista 
Gemma Abrié van presentar 
un homenatge musical al Bes-

tiari de Josep Carner. A la tar-
da, el Dansàneu va culminar 
a les Planes de Son, a l’espai 
Món Natura Pirineus, amb un 
dels espectacles més rellevants 
produïts l’any passat en col·la-
boració amb l’Auditori de Bar-
celona i el Mercat de les Flors, 
Sa Mateixa, protagonitzat per 
la cantant de Manacor Joana 
Gomila i la ballarina Lali Ay-
guadé, juntament amb el també 
ballarí Magí Serra i els músics 
Laia Vallès i Santi Careta. 

Ferran Rella, president del 
Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu, organitzador del certa-
men, va destacar que “el com-
promís del Dansàneu amb la 
dansa, la música i el patrimoni 
s’ha complert un any més in-
tegrant aquestes arts creati-
ves amb el territori, que és la 
fórmula més substanciosa per 
conèixer-lo i estimar-lo, tant 
per als qui vivim aquí com per 
als que ens visiten”.

Àneu tanca sis dies de dansa i música
Espectacles a Esterri d’Àneu i les Planes de Son posen el colofó al Dansàneu, Festival de Cultures 
del Pirineu || Aposta per la producció pròpia i en xarxa i fusió amb el patrimoni

CULTURA POPULAR CERTAMEN

Carles Belda i Gemma Abrié van liderar ahir el grup que va oferir un concert al carrer Major d’Esterri d’homenatge a Josep Carner.

JOAN BLANCO

Espectacle final del Dansàneu, ‘Sa Mateixa’, a les Planes de Son.

JOAN BLANCO

Cinc mil persones al  
Cirque du Soleil a Andorra

ARTS CIRCENSES ESTRENA

Un dels números acrobàtics de l’espectacle ‘Rebel’, que ofereix el Cirque du Soleil a Andorra.

ACN
❘ ANDORRA ❘ Rebel, la nova pro-
posta del Cirque du Soleil per 
a Andorra, es va estrenar dis-
sabte a la nit amb un ple abso-
lut de 5.000 persones, que van 
gaudir d’una proposta singular 
que explica una història d’amor 
a través de cançons de llegendes 
masculines de la història de la 
música. El ministeri andorrà de 
Turisme confia repetir les xifres 
d’afluència del 2018 (105.000 
espectadors) i que el 80% del 

públic pernocti al Principat, 
encara que la ministra Veróni-
ca Casals no va confirmar que 
repetiran col·laboració amb la 
companyia els propers anys. 
D’altra banda, a la representa-
ció de Rebel de divendres, en 
format d’assaig general obert, 
un dels acròbates va resultar 
ferit en un número de l’espec-
tacle. L’organització va infor-
mar que va haver de ser tras-
lladat a l’hospital, on estava en 
observació.

ACN

n El projecte del Doctor 
Music Festival a Àneu, fi-
nalment fracassat, “va obli-
gar” el Dansàneu a avançar 
les seues dates a la setmana 
de Sant Joan al juny. La di-
rectora del festival, Rut Mar-
tínez, va confirmar que “era 
un repte que hem superat i 
estem contents de continuar 

creixent amb el públic, però 
l’any que ve tornarem a les 
dates habituals, la primera 
setmana de juliol”. Per la 
seua part, Ferran Rella va 
afegir que “tornarem a les 
dates de sempre per deses-
tacionalitzar i que la gent 
pugui lligar el festival amb 
unes vacances a Àneu”.

PRÒXIMA EDICIÓ

“El festival tornarà el 2020 a les 
dates habituals de primers de juliol”
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Música. El serbio Vladimir Acimovic gana el 
concurso Ricard Viñes Piano Kids & Youth

36

AYUNTAMIENTO DE ALPICAT

REDACCIÓN
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Dansàneu, Fes-
tival de Cultures del Pirineu, 
cerró ayer su 28 edición con la 
consolidación de este modelo 
de danza y música con acen-
to contemporáneo sin olvidar 
la raíz, la producción propia 
y en red con otros festivales y 
el vínculo con diferentes espa-
cios patrimoniales aneuencs. 
La jornada arrancó al mediodía 
en plena calle Major de Esterri 
d’Àneu con una propuesta de 
carácter familiar en la que un 
sexteto liderado por el acordeo-
nista Carles Belda y la cantante 
y contrabajista Gemma Abrié 
presentaron un homenaje mu-
sical al Bestiari de Josep Car-
ner. Por la tarde, el Dansàneu 
culminó en Les Planes de Son, 
en el espacio Món Natura Piri-
neus, con uno de los espectácu-
los más relevantes producidos 
el año pasado en colaboración 
con L’Auditori de Barcelona y el 
Mercat de les Flors, Sa Mateixa, 
protagonizado por la cantante 
de Manacor Joana Gomila y la 
bailarina Lali Ayguadé, junto 
con el también bailarín Magí 
Serra y los músicos Laia Vallès 
y Santi Careta. Ferran Rella, 
presidente del Consell Cultural 
de les Valls d’Àneu, organizador 
del certamen, destacó que “el 
compromiso del Dansàneu con 
la danza, la música y el patrimo-
nio se ha cumplido un año más 
integrando estas artes creati-
vas con el territorio, que es la 
fórmula más sustanciosa para 
conocerlo y amarlo, tanto para 
los que vivimos aquí como para 
los que nos visitan”.

Àneu cierra seis días de danza y música
Espectáculos en Esterri d’Àneu y Les Planes de Son ponen el broche final al Dansàneu, Festival 
de Cultures del Pirineu || Apuesta por la producción propia y en red y fusión con el patrimonio

cultura popular  certamen

Carles Belda y Gemma Abrié lideraron ayer el grupo que ofreció un concierto en la calle Major de Esterri de homenaje a Josep Carner.

JOAN BLANCO

Espectáculo final del Dansàneu, ‘Sa Mateixa’, en Les Planes de Son.

JOAN BLANCO

Cinco mil personas en El 
Cirque du Soleil en Andorra

artes circenses estreno

Uno de los números acrobáticos del espectáculo ‘Rebel’, que ofrece el Cirque du Soleil en Andorra.

ACN
❘ ANDORRA ❘ Rebel, la nueva pro-
puesta del Cirque du Soleil para 
Andorra, se estrenó la noche  
del sábado con un lleno absoluto 
de 5.000 personas, que disfru-
taron de una propuesta singu-
lar que explica una historia de 
amor a través de canciones de 
leyendas masculinas de la his-
toria de la música. El ministerio 
andorrano de Turismo confía 
repetir las cifras de afluencia del 
2018 (105.000 espectadores) y 

que el 80% del público pernocte 
en el Principat, aunque la minis-
tra Verónica Casals no confirmó 
que repetirán colaboración con 
la compañía los próximos años. 
Por otro lado, en la representa-
ció de Rebel del viernes, en for-
mato de ensayo general abierto, 
uno de los acróbatas resultó he-
rido en un número del espectá-
culo. La organización informó 
que tuvo que ser trasladado al 
hospital, donde permanecía en 
observación.

ACN

n El proyecto del Doctor 
Music Festival en Àneu, fi-
nalmente fracasado, ‘obligó’ 
al Dansàneu a adelantar sus 
fechas a la semana de Sant 
Joan en junio. La directora 
del festival, Rut Martínez, 
confirmó que “era un reto 
que hemos superado y esta-
mos contentos de seguir cre-

ciendo con el público, pero el 
año que viene volveremos a 
las fechas habituales, la pri-
mera semana de julio”. Por 
su parte, Ferran Rella añadió 
que “volveremos a las fechas 
de siempre para desestacio-
nalizar y que la gente pueda 
ligar el festival con unas va-
caciones en Àneu”.

PRÓXIMA EDICIÓN

“El festival volverá en 2020 a sus 
fechas de principios de julio”
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Àneu tanca sis dies de dansa i música

Europa Espanya Català

Espectacles a Esterri d'Àneu i les Planes de Son posen el colofó al Dansàneu, Festival de Cultures
del Pirineu || Aposta per la producció pròpia i en xarxa i fusió amb el patrimoni

El Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, va tancar ahir la 28a edició amb la consolidació d
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Finalitza la 28a edició del Dansàneu amb un èxit
rotund

Europa Espanya Català
Autor: Feliu Sirvent

Les Valls d'Àneu han estat l'escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani, que no
ha oblidat el vincle amb la tradició i el seu extraordinari patrimoni.

Aquest diumenge ha finalitzat la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, amb
un èxit artístic i d'assistència rotund. La matinal de dissabte del Dansàneu 2019 ha estat
inoblidable. A l'esgésia de Santa Maria d'Àneu ha ressonat pletòrica la veu de Mirna Vilasís i la
guitarra de Xavi Múrcia i al seu so la dansa de l'esbart Sant martí de Barcelona.

Al migia, À E R ha lluït a recer d'uns dels bells espais patrimonials de la vall, l'església de Santa
Maria d'Àneu (La Guingueta d'Àneu-Escalarre). Una producció guanyadora del Premi Delfí Colomé
creada per Laia Santanach , que s'estrenarà a l'agost a ÉsDansa i a l'octubre a la Fira Mediterrània
de manresa.

(Foto:Joan Blanco)

La tarda, no podia acabar de millor manera. El nombrós públic aplegat, va assistir a una altra
estrena: la del tenora Jordi Molina acompanyat d'altres músics en format quartet, unint forces amb
l' Esbart Ciutat Comtal i coreografies de Teresa Agustí i Lluís Calduch .

(Foto:Joan Blanco)

Més tard, a València d'Àneu, els protagonistes van ser la dansa, la música i les falles amb Magí
Serra i Arnau Obiols.

(Foto:Joan Blanco)

Una edició exitosa

Aquest diumenge, el Dansàneu 2019 acaba la seva edició i referma la seva voluntat de continuar
incentivant la producció en dansa així com consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat
en base a paràmetres de sostenibilitat i rigor artístic, segons ha assenyalat la directora del festival,
Rut Martínez , Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu han estat
l'escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani, que no oblida el seu vincle amb la
tradició i que posa en valor l'extraordinari patrimoni de les Valls d'Àneu.

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-sobira/28a-edicio-festival-cultures-pirineu-dansaneu-finalitza-amb-exit-rotund/20190630213330014873.html
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30/06/2019

Tradició i modernitat, de la mà al Dansàneu

Europa Espanya Català

El binomi tradició i modernitat es va posar de manifest més que mai al festival Dansàneu amb un
doble programa ahir al migdia a l'església de Santa Maria d'Àneu. El temple va acollir la preestrena
d' Àer , la producció en residència al festival aneuenc, una peça de dansa contemporània i música
electrònica liderada per la ballarina Laia Santanach, que ja va poder veure's fa poc al festival
Sismògraf d'Olot. Posteriorment, l'Esbart Sant Martí de Barcelona, amb Mirna Vilasís i Xavi Múrcia,
va presentar noves coreografies del seu espectacle Espero meravelles , dedicat a la poesia de
Montserrat Abelló.

Ahir a la tarda, la Llar d'Avis d'Esterri d'Àneu va ser l'escenari de l'estrena de Retrat en groc , el
nou projecte del músic de Torroella de Montgrí Jordi Molina, en format de quartet i acompanyat de
l'Esbart Ciutat Comtal. Durant nit, el Dansàneu tenia previst afegir-se a la festa de falles de
València d'Àneu, amb l'actuació d'Arnau Obiols (veu i percussions) i el ballarí Magí Serra. Un
espectacle familiar al carrer Major d'Esterri (12.00) i dansa i música a les Planes de Son (19.00)
posaran avui la cirereta al festival.

https://www.lleida.com/noticia_canal/tradicio-i-modernitat-de-la-ma-al-dansaneu


08.05 suPErviviEntEs 2019:
diAriO.
08.40 GOt tAlEnt EsPAñA.
11.20 Mi cAsA Es lA tuyA.
Berín Osborne acompaña du-
rante una jornada a un perso-
naje famoso con el que man-
iene conversaciones sobre
temas de interés. Hoy: El Puma.

13.30 sOciAlité.
Informaivo en directo presen-
tado por María Paiño que re-
pasa de forma amena las noi-
cias de la crónica social y toda la
actualidad sobre las 'celebriies'
nacionales e internacionales.
Además, analiza las úlimas ten-
dencias en moda, belleza y nu-
trición.

15.00 infOrMAtivOs.
15.50 El tiEMPO.

16.00 vivA lA vidA.
Magacín presentado por Emma
García que repasa los asuntos
más destacados de la actualidad
de la semana. Además, el pro-
grama ofrece actuaciones musi-
cales y entrevistas en profundi-
dad, tanto a personajes
conocidos cómo a personas
anónimas protagonistas de las
noicias.

21.00 infOrMAtivOs.

22.00 suPErviviEntEs 2019:
cOnEXión HOndurAs.
La úlima hora en Honduras cen-
trará la atención del programa,
en el que se mostrarán imáge-
nes inéditas de la discusión
mantenida por Isabel y Albert
en la palapa en la úlima gala y
sus consecuencias tras regresar
a la playa. A lo largo de la velada
se someterán a sendos cara a
cara para tratar de arreglar sus
diferencias. Con la convivencia
en Playa Uva fragmentada en
dos grupos -Albert y Mónica por
un lado e Isabel, Fabio y Dakota
por otro, con Omar en medio-,
se analizará la situación de los
tres nominados: Alberto, Mó-
nica y Dakota. 

01.45 suPErviviEntEs:
diAriO.

tdt

07.30 HistOriAs cOn
dEnOMinAción dE OriGEn.
08.00 BEstiAl.
Nacho Sierra se encarga de mos-
trar a la audiencia lo que da de
sí el reino animal. En este espa-
cio ienen cabida desde las mas-
cotas más exóicas hasta los ani-
males de campo, sin olvidar el
trabajo de veterinarios, etólo-
gos y otros profesionales afines
al este ámbito.

09.00 ¿Qué ME PAsA,
dOctOr?.
10.00 ZAPEAndO.
11.45 EQuiPO dE
invEstiGAción.
14.00 lAsEXtA nOticiAs.
15.00 lAsEXtA dEPOrtEs.
15.15 lAsEXtA MEtEO.

15.30 cinE.
«Evoluion». Un meteorito cae
en el desierto de California, he-
cho que, en principio, no reviste
mayor importancia. Pero no es
un meteorito cualquiera: con-
iene vida alienígena, lo cual
provocará el caos y dará un
nuevo significado a la ley del
más fuerte. 

17.55 liArlA PArdO.
Crisina Pardo recibe la visita de
Antonio Resines. El programa
estará muy pendiente de la ola
de calor y contará con Roberto
Brasero que informará de la si-
tuación. Alberto Chicote acudirá
al plató para hablar de la nueva
entrega de «¿Te lo vas a co-
mer?» que tratará sobre la co-
mida que ingieren los turistas
en las principales ciudades.

20.00 lAsEXtA nOticiAs.
20.45 lAsEXtA MEtEO.
21.00 lAsEXtA dEPOrtEs.

21.30 El OBJEtivO dE AnA
PAstOr.
22.45 cinE.
«El úlimo hombre». John Smith
es un mercenario pistolero que
huyendo de la jusicia, llega a la
ciudad de Jerichó, que está divi-
dida en dos grupos, los italianos
y los irlandeses. Smith se posi-
cionará en uno u otro bando,
según le convenga económica-
mente. Remake de «Yojimb»o
de Akira Kurosawa con un Bruce
Willis en su salsa, es decir, ha-
ciendo de ipo duro. Walter Hill
dirige un western moderno con
un esilo a los clásicos.

09.52 tElEvEndEs.
13.00 ruMBO Al inGlés.
14.07 ¡llAMA A lA
cOMAdrOnA!
Un dels pacients de la Patsy és
diagnosicat de ifoide, fet que
torna a reviure records doloro-
sos, la germana Winifred està
profundament afectada pel cas
d'una futura mare soltera i en
Tom li demana a la Barbara d'a-
nar a sopar.

15.00 BArcElOnAutEs.
15.37 nurEMBErG: Els
nAZis A Judici.
Documental de tres parts que
presenta la dramàica història
del tribunal en el qual el fiscal
Robert Jackson va processar
vint-i-un acusats nazis. 

18.00 tEsOrOs suMErGidOs
dEl nilO.
Sèrie documental que emprèn
una cerca conscienciosa dels hi-
potèics tresors arqueològics
que el riu oculta sota el mantell
de les seves aigües. Els experts
arqueòlegs pensen que podrien
pertànyer a l'Imperi Nou i a l'Im-
peri Ptolemaic.

20.22 cinE.
«Onegin». Evgene Onegin un
cop s'ha gastat la seva fortuna
rep una herencia del seu iet
d'unes grans propietats de
camp.

22.00 cinE.
«Ted Bundy». Ted Bundy era un
psicòleg molt atraciu, que par-
lava força bé el xinès i que per-
tanyia al Parit Republicà. Als anys
70, va ser l’assassí en sèrie més
perillós dels Estats Units. Es cal-
cula que va matar més de qua-
ranta dones. Malgrat això, dies
abans de la seva execució en una
cadira elèctrica, va rebre milers
de cartes de dones que explica-
ven d’estar enamorades d’ell.

23.00 cinE.
«Bolsa de cadáveres». Aquesta
pel·lícula està formada per tres
històries diferents: un home que
s’està quedant calb acudeix a
una estranya clínica especialit-
zada en alopècia; una noia que
treballa en una benzinera s’as-
sabenta que hi ha un assassí per
la zona i un jugador de beisbol té
un accident i li trasplanten un
ull que sembla ser d’un assassí
en sèrie.

08.00 ArAn tv rEsuM
sEtMAnAl. 
Resum setmanal de l'espai diari
d'actualitat de la Vall d'Aran en
aranés.

08.45 cluB BAnyEtEs (cAP dE
sEtMAnA). 
10.00 cAMinAnt PEr
cAtAlunyA. (r) 
10.30 infO nOGuErA. (r)
11.00 MissA cOnvEntuAl
MOntsErrAt. 
Cada diumenge, des de Lleida
TV, segueix la Missa Conventual
des de l'Abadia de Montserrat.

12.30 dE tEE A GrEEn. (r)
13.00 EsPEciAl infOrMAtiu.
13.30 GAudEiX lA fEstA. 
14.00 EsPEciAl circ PicAt. (r)
14.30 ArA llEidA tOur. (r)

16.00 dAnsànEu -
GAlEuscAt. (r)
16.45 GrAn finAl PicA
llEtrEs tv 2019. 
Final presentada per Joan
Dausà, des del Teatre de La
Passió d'Esparreguera. Un any
més els alumnes de 3r d'ESO
dels insituts catalans que s'han
classificat per a la final hauran
de demostrar les seves
habilitats lingüísiques en català
lletrejant i superant diferents
jocs relacionats amb la llengua. 

18.00 Als 4 vEnts. 
Magazine que recorre
Catalunya cercant històries de
vida a parir d'un leitmoiv.

20.00 7 diEs. 

21.00 tEló dE fOns. (r)
21.30 Al diA cAP dE
sEtMAnA. 
Informaiu.

22.00 dis. (r) 
La periodista i subdirectora de
SEGRE, Glòria Farré, dirigeix i
presenta el programa on la
cultura és la protagonista. 

22.30 El dEBAt dE llEidA
ActivA. (r)
23.30 EsPEciAl circ PicAt. 
00.00 Als 4 vEnts. (r)

08.52 fElinOs. 10.39 dEsMOntAndO tErAPiAs. «Tecnología y salud»,
«Ciencia y espiritualidad».  12.22 MundOs inEXPlOrAdOs cOn stEvE
BAcKsHAll. «México».  13.19 El ciElO PuEdE EsPErAr. «Patricia Conde».
14.14 cinE. «Cars». El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen
parece que está a punto de conseguir el éxito, la fama y todo lo que había
soñado, hasta que por error toma un desvío inesperado en la polvorienta
y solitaria Ruta 66.  16.05 cinE. «Forrest Gump». Basada en la novela
homónima del escritor Winston Groom, la historia describe varias décadas
de la vida de Forrest Gump, un joven de Alabama que sufre de una leve
disfunción mental y motora.  18.23 cinE. «Vacaciones con mamá».  19.56
lA scriPt En MOvistAr+. 20.55 dAr cErA, Pulir #0. 21.27 ilustrEs
iGnOrAntEs. 22.00 HiErrO. 23.44 tutAnKAMón, QuitAndO lA vEndA. 

#0

08.50 En lO dEscOnOcidO. «Siberia», «Eiopía».  10.25 Wild frAnK En
MéXicO. Frank Cuesta se aventura por el Mar Caribe y por la selva
mexicana hasta que llega a Palenque para descifrar el gran enigma de las
profecías mayas. 12.05 El ZOO dEl BrOnX. «Snow Monkey Social»,
«Conejos bebés, un mundo muy grande».  13.55 EXPEdición Al PAsAdO.
«Vikingos en América», «La búsqueda de la Biblioteca Metálica».  15.50
AliEníGEnAs. El experto Giorgio Tsoukalos examina teorías polémicas que
afirman que los extraterrestres visitaron la Tierra durante la era
prehistórica y descubre algunas pruebas sorprendentes. 19.40 cOntrOl
dE AduAnAs. Canadá. El personal del Centro Postal de Vancouver trabaja
duro para adelantarse a los criminales que uilizan este servicio para
traficar. 21.30 091. 23.25 cOntrOl dE frOntErAs. 

dMAX

11.10 lAs AvEnturAs dE lAdyBuG. 11.38 tOy stOry tOOns. 11.45 lOs
GrEEn En lA GrAn ciudAd. 12.13 tOy stOry tOOns. 12.20 lOs GrEEn
En lA GrAn ciudAd. 12.48 tOy stOry tOOns. 12.55 stAr cOntrA lAs
fuErZAs dEl MAl. 13.23 tOy stOry tOOns. 13.30 cOOP & cAMi. 13.58
tOy stOry tOOns. 14.05 cOOP & cAMi. 14.35 lAs AvEnturAs dE
lAdyBuG. 15.03 tOy stOry tOOns. 15.10 lAs AvEnturAs dE lAdyBuG.
15.40 cinE. «Toy Story 2. Los juguetes vuelven a la carga».  17.30 cinE.
«Toy Story 3». Cuando su dueño Andy se prepara para ir a la universidad,
el vaquero Woody, el astronauta Buzz y el resto de sus amigos juguetes
comienzan a preocuparse por su incierto futuro.  19.19 cAllE dálMAtAs
101. «Un paseo por el lado más besia». 20.50 lAs AvEnturAs dE
lAdyBuG. 22.20 EntrE HErMAnOs. 23.50 JEssiE. 

disnEy cHAnnEl

09.20 tOP WinG. 09.40 MOncHHicHi. 10.03 trOlls. 10.25 lunnis dE
lEyEndA. 10.35 llAMAdA PElucHE. «Aprender a dormir solo».  10.40
PEPPA PiG. «Salto en paracaídas».  11.42 El AscEnsO dE lAs tOrtuGAs
ninJA. 12.04 MArcus lEvEl. 13.16 HEnry dAnGEr. «Los celos de
Henry».  14.00 BOB EsPOnJA. «Chocolate con almendras / Tritonman y el
chico percebe (V)».  15.30 cinE. «Rufus 1».  16.12 cinE. «Rufus 2».  16.56
PEPPA PiG. «El taxi de la señorita Rabbit».  17.19 tOP WinG. «¡Bandidos
de cumpleaños! / El misterio de la Cueva Embrujada».  18.01 PEPPA PiG.
19.03 El AscEnsO dE lAs tOrtuGAs ninJA. «Pegado a í / Vuelve Alber».
19.47 HEnry dAnGEr. «En vivo y peligroso (I)».  20.09 BOB EsPOnJA. «La
dimensión garabateal / La mudanza de Lubina Burbujas».  22.43 HEnry
dAnGEr. 

clAn

08.00 JuEGOs EurOPEOs dE MinsK (d). 11.00 JuEGOs EurOPEOs dE
MinsK (d). Úlima jornada de esta cita deporiva que se ha celebrado en
la capita de Bielorrusia. 12.00 JuEGOs EurOPEOs dE MinsK (d). 15.45
JuEGOs EurOPEOs dE MinsK. 17.25 BAlOncEstO: lEtOniA-EsPAñA.
España se enfrenta hoy en la fase de grupos a Letonia, una de las
anfitrionas del Eurobasket femenino 2019 que se disputa hasta el 7 de
julio en Serbia y Letonia.  19.30 BAlOnMAnO PlAyA. Playa Arena Tour.
Finales femenina y masculina. Desde Bueu, en Pontevedra.  21.00 JuEGOs
EurOPEOs dE MinsK (d). Ceremonia de clausura. 23.05 vEnciEndO lOs
líMitEs. Narra la historia de superación protagonizada por la Selección
Femenina de España durante la pasada Copa del Mundo celebrada en
2018 en Tenerife, en la que consiguió la medalla de bronce.

tElEdEPOrtE

PEliculA: 22.05 H.
GuArdiAnEs dE lA GAlAXiA 2
EEUU 2017. Dir.: James Gunn. Int.: Chris
Prat, Zoe Saldana, Dave Bauista.

Los Guardianes deberán luchar 
para mantener unida a su nueva
familia mientras intentan resolver el
misterio de los verdaderos orígenes
de Peter Quill. 

sEriE: 22.00 H.
HiErrO
Narra la invesigación que siguen en
paralelo dos personajes opuestos, la
jueza Candela Montes y Díaz, el
principal sospechoso de un asesinato
que se produce nada más llegar la
magistrada a la isla: Fran, un joven
herreño, aparece muerto.

47

Las Glorias Cabaret

Diumenge, 30 juny 2019 - 20.30 h, Parc ambiental de Serra Llarga,  

Travessia de la Mariola a Vallcalent, Horta de Lleida.   

www.latemporadalleida.cat       
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JOSEP MIQUEL GARCIA

L’art al Rosselló
críticad’art

A
quests dies s’inauguren 
al Rosselló exposicions 
d’art cridades a mobilit-

zar la cultura de la zona aquest 
estiu. Podríem parlar d’una con-
centració d’exposicions nota-
bles. El Musée d’art Hyacinthe 
Rigaud de Perpignan presenta 
una mostra que posa en paral·lel 
Rodin amb Maillol, el de Céret 
centra la seva atenció en André 
Masson, la Maison des Hospice 
de Canet-en-Roussillon dedica 
una mostra a l’Univers Feno-
sa, i no gaire lluny, a la Maison 
Joë Bousquet de Carcassonne 
es revisa la trajectòria de Joan 
Jordà, un català encara actiu 
després de La Retirada. Co-
mencem per Fenosa, ja que en 

aquesta mostra s’exposa l’es-
cultura Lleida, que l’artista va 
fer després de viure en prime-
ra persona el bombardeig del 
Liceu Escolar en plena Guerra 
Civil. Encara ara, als Abattoirs 
de Toulouse, dins la mostra de 
Picasso et l’Exil es pot veure 
la maqueta del monument als 
Martirs d’Oradour-sur-Glâne, 
on Fenosa va tornar a tractar un 
tema relatiu als desastres de la 
Guerra. A Lleida hi ha la mira-
da tendra sobre la mare que duu 
als seus braços la filla morta. 
Fenosa torna al Rosselló. L’any 
1940, quan la vida al París ocu-
pat ja era impossible, Fenosa va 
anar a parar a Perpignan, per 
trobar Jean Cocteau, que havia 

estat acollit pel Doctor Nicolau, 
per amagar-se de la barbàrie na-
zi. Tot plegat hi varen residir un 
any, a l’espera de tornar a París 
i reprendre una vida incerta. 
El 1939, Fenosa havia viatjat 
sovint al Rosselló per intentar 
treure dels camps de refugiats 
el seu oncle i cosins d’Almatret, 
que hi estaven tancats. L’escul-
tura Lleida té encara un regust 
noucentista, que li venia del seu 
mestre Enric Casanovas. De fet, 
era encara la joventut de l’es-
cultor on la figura de Maillol, 
l’escultor de Banyuls-sur-mer, 
tenia una placidesa mediterrà-
nia. Maillol va introduir en l’es-
cultura aquest classicisme que 
a Catalunya va derivar en estil 

nacional. A Perpignan, sota el 
comissariat compartit d’Àlex 
Susanna, es posa front per front 
Maillol i Rodin, dos fars de l’es-
cultura moderna, i es mostren 
en paral·lel motius semblants 
per destacar les diferències i 
les afinitats dels dos mestres. 
Masson té també quelcom de 
mediterrani. Surrealista proper 
a Joan Miró, va sentir-se atret 
per l’escena catalana i la Guer-
ra Civil. Va sojornar a Tossa de 
Mar i dels seus dies a Catalunya 
va produir força obres. També a 
Céret, on ara es recorda la seva 
trajectòria. Una trajectòria no 
tan plàcida ha estat la de Joan 
Jordà. Nascut a Sant Feliu de 
Guíxols el 1929, va passar la 

frontera el febrer del 1939 i de 
llavors ençà ha viscut exiliat i 
ara ja podríem dir expatriat. La 
seva pintura vessa d’expressio-
nisme interioritzat i ens parla 
sempre de l’existencialisme i la 
capacitat expressiva de l’home 
contemporani. Carcassonne 
sempre ha reconegut la seva 
obra i sempre que pot recorda 
que és un dels artistes encara 
vius i actius d’aquell exili. El 
Rosselló té aquesta capacitat 
d’acollida d’artistes, amb viles 
com Céret o Perpignan, de tra-
dició artística encomiable, però 
sempre apareix aquest escenari 
de l’exili en aquestes platges que 
són motius per als artistes i mal-
sons per a la memòria històrica.

Tradició i modernitat,  
de la mà al Dansàneu
Dansa i música a Santa Maria, Esterri i València d’Àneu

CULTURA POPULAR FESTIVAL

L’Esbart Sant Martí de Barcelona, al muntatge ‘Espero meravelles’, ahir a Santa Maria d’Àneu.

JOAN BLANCO

❘ LA GUINGUETA D’ÀNEU ❘ El binomi 
tradició i modernitat es va po-
sar de manifest més que mai 
al festival Dansàneu amb un 
doble programa ahir al mig-
dia a l’església de Santa Maria 
d’Àneu. El temple va acollir la 
preestrena d’Àer, la produc-
ció en residència al festival 
aneuenc, una peça de dansa 
contemporània i música elec-
trònica liderada per la ballari-
na Laia Santanach, que ja va 
poder veure’s fa poc al festival 
Sismògraf d’Olot. Posterior-
ment, l’Esbart Sant Martí de 
Barcelona, amb Mirna Vilasís 
i Xavi Múrcia, va presentar 
noves coreografies del seu es-
pectacle Espero meravelles, 
dedicat a la poesia de Mont-
serrat Abelló.

Ahir a la tarda, la Llar d’Avis 
d’Esterri d’Àneu va ser l’esce-
nari de l’estrena de Retrat en 
groc, el nou projecte del músic 

de Torroella de Montgrí Jordi 
Molina, en format de quartet i 
acompanyat de l’Esbart Ciutat 
Comtal. Durant nit, el Dansà-
neu tenia previst afegir-se a 
la festa de falles de València 
d’Àneu, amb l’actuació d’Ar-

nau Obiols (veu i percussions) 
i el ballarí Magí Serra. Un 
espectacle familiar al carrer 
Major d’Esterri (12.00) i dan-
sa i música a les Planes de Son 
(19.00) posaran avui la cirereta 
al festival.

JOAN BLANCO

Preestrena de la producció de dansa ‘Àer’, ahir al Dansàneu.

‘La entrega’, microteatre ahir a Cal Llobet de Cervera.

ARTS ESCÈNIQUES REPRESENTACIONS
SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ CERVERA ❘ La primera jornada 
de la mostra de microteatre 
de Cervera A Pèl va esgotar 
el 95% de les 400 entrades 
disponibles. Es van oferir set-
ze representacions de quatre 
espectacles de 15 minuts en 
petits i singulars espais com 

una sala de la casa senyori-
al Cal Llobet, el restaurant 
Antic Forn o el Pub La Cova. 
Avui diumenge es comple-
tarà el programa de micro-
teatre en quatre nous espais 
de reduït aforament, com el 
Celler dels Encants del Llibre 
o la plaça del Fossar.

Primer ple a la mostra de 
microteatre ‘A Pèl’ de Cervera

SEGRE TÀRREGA

L’emancipació juvenil, a FiraTàrrega ■ Cal Trepat de Tàrrega 
va acollir ahir un assaig obert al públic de l’obra Livalone, 
en què Francesc Cuéllar dissecciona els obstacles que han 
d’afrontar actualment els joves per independitzar-se i que 
estrenarà durant la pròxima edició de FiraTàrrega.
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JOSEP MIQUEL GARCIA

L’art al Rosselló
críticadearte

A
quests dies s’inauguren 
al Rosselló exposicions 
d’art cridades a mobilit-

zar la cultura de la zona aquest 
estiu. Podríem parlar d’una con-
centració d’exposicions nota-
bles. El Musée d’art Hyacinthe 
Rigaud de Perpignan presenta 
una mostra que posa en paral·lel 
Rodin amb Maillol, el de Céret 
centra la seva atenció en André 
Masson, la Maison des Hospice 
de Canet-en-Roussillon dedica 
una mostra a l’Univers Feno-
sa, i no gaire lluny, a la Maison 
Joë Bousquet de Carcassonne 
es revisa la trajectòria de Joan 
Jordà, un català encara actiu 
després de La Retirada. Co-
mencem per Fenosa, ja que en 

aquesta mostra s’exposa l’es-
cultura Lleida, que l’artista va 
fer després de viure en prime-
ra persona el bombardeig del 
Liceu Escolar en plena Guerra 
Civil. Encara ara, als Abattoirs 
de Toulouse, dins la mostra de 
Picasso et l’Exil es pot veure 
la maqueta del monument als 
Martirs d’Oradour-sur-Glâne, 
on Fenosa va tornar a tractar un 
tema relatiu als desastres de la 
Guerra. A Lleida hi ha la mira-
da tendra sobre la mare que duu 
als seus braços la filla morta. 
Fenosa torna al Rosselló. L’any 
1940, quan la vida al París ocu-
pat ja era impossible, Fenosa va 
anar a parar a Perpignan, per 
trobar Jean Cocteau, que havia 

estat acollit pel Doctor Nicolau, 
per amagar-se de la barbàrie na-
zi. Tot plegat hi varen residir un 
any, a l’espera de tornar a París 
i reprendre una vida incerta. 
El 1939, Fenosa havia viatjat 
sovint al Rosselló per intentar 
treure dels camps de refugiats 
el seu oncle i cosins d’Almatret, 
que hi estaven tancats. L’escul-
tura Lleida té encara un regust 
noucentista, que li venia del seu 
mestre Enric Casanovas. De fet, 
era encara la joventut de l’es-
cultor on la figura de Maillol, 
l’escultor de Banyuls-sur-mer, 
tenia una placidesa mediterrà-
nia. Maillol va introduir en l’es-
cultura aquest classicisme que 
a Catalunya va derivar en estil 

nacional. A Perpignan, sota el 
comissariat compartit d’Àlex 
Susanna, es posa front per front 
Maillol i Rodin, dos fars de l’es-
cultura moderna, i es mostren 
en paral·lel motius semblants 
per destacar les diferències i 
les afinitats dels dos mestres. 
Masson té també quelcom de 
mediterrani. Surrealista proper 
a Joan Miró, va sentir-se atret 
per l’escena catalana i la Guer-
ra Civil. Va sojornar a Tossa de 
Mar i dels seus dies a Catalunya 
va produir força obres. També a 
Céret, on ara es recorda la seva 
trajectòria. Una trajectòria no 
tan plàcida ha estat la de Joan 
Jordà. Nascut a Sant Feliu de 
Guíxols el 1929, va passar la 

frontera el febrer del 1939 i de 
llavors ençà ha viscut exiliat i 
ara ja podríem dir expatriat. La 
seva pintura vessa d’expressio-
nisme interioritzat i ens parla 
sempre de l’existencialisme i la 
capacitat expressiva de l’home 
contemporani. Carcassonne 
sempre ha reconegut la seva 
obra i sempre que pot recorda 
que és un dels artistes encara 
vius i actius d’aquell exili. El 
Rosselló té aquesta capacitat 
d’acollida d’artistes, amb viles 
com Céret o Perpignan, de tra-
dició artística encomiable, però 
sempre apareix aquest escenari 
de l’exili en aquestes platges que 
són motius per als artistes i mal-
sons per a la memòria històrica.

Tradición y modernidad,   
de la mano en el Dansàneu
Danza y música en Santa Maria, Esterri y València d’Àneu

culturA populAr festivAl

El Esbart Sant Martí de Barcelona, en el montaje ‘Espero meravelles’, ayer en Santa Maria d’Àneu.

JOAN BLANCO

❘ LA GUINGUETA D’ÀNEU ❘ El bino-
mio tradición y modernidad 
se puso de manifiesto más que 
nunca en el festival Dansàneu 
con un doble programa ayer al 
mediodía en la iglesia de Santa 
Maria d’Àneu. El templo aco-
gió el preestreno de Àer, la 
producción en residencia en 
el festival aneuenc, una pie-
za de danza contemporánea y 
música electrónica liderada por 
la bailarina Laia Santanach, 
que ya pudo verse hace poco en 
el festival Sismògraf de Olot. 
Posteriormente, el Esbart Sant 
Martí de Barcelona, con Mirna 
Vilasís y Xavi Múrcia, presentó 
nuevas coreografías de su es-
pectáculo Espero Meravelles, 
dedicado a la poesía de Mont-
serrat Abelló.

Por la tarde, la Llar d’Avis de 
Esterri d’Àneu fue el escenario 
del estreno de Retrat en groc, 
el nuevo proyecto del músico 

de Torroella de Montgrí Jordi 
Molina, en formato de cuarte-
to y acompañado del Esbart 
Ciutat Comtal. De noche, el 
Dansàneu tenía previsto ‘su-
marse’ a la fiesta de falles de 
València d’Àneu, con la actua-

ción de Arnau Obiols (voz y 
percusiones) y el bailarín Magí 
Serra. Un espectáculo fami-
liar en la calle Major de Esterri 
(12.00) y danza y música en 
Les Planes de Son (19.00) pon-
drán hoy el broche al festival.

JOAN BLANCO

Preestreno de la producción de danza ‘Àer’, ayer en el Dansàneu.

‘La entrega’, microteatro ayer en Cal Llobet de Cervera.

Artes escénicAs representAciones
SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ CERVERA ❘ La primera jornada 
de la muestra de microtea-
tro de Cervera A pèl agotó 
el 95% de las 400 entradas 
disponibles. Se ofrecieron 16 
representaciones de cuatro 
espectáculos de 15 minutos 
en pequeños y singulares 

espacios como una sala de 
la casa señorial Cal Llobet, 
el restaurant Antic Forn o el 
Pub La Cova. Hoy domingo 
se completará el programa de 
microteatro en 4 nuevos es-
pacios de reducido aforo, co-
mo el Celler dels Encants del 
Llibre o la plaza del Fossar.

Primer lleno en la muestra de 
microteatro ‘A pèl’ de Cervera

SEGRE TÀRREGA

La emancipación juvenil, en FiraTàrrega  ■ Cal Trepat de 
Tàrrega acogió ayer un ensayo abierto al público de la obra 
Livalone, en la que Francesc Cuéllar disecciona los obstáculos 
que deben afrontar actualmente los jóvenes para independi-
zarse y que estrenará en la próxima edición de FiraTàrrega.



 ACTIVITATS

Circ Picat
Darrera jornada del Circ Picat 

amb espectacles des de les 11.00 

SWﾉ ﾏ;プ gﾐゲ ; ﾉ; ﾐｷデく
Lloc: Alpicat. Diversos espais. 

11.00 hores.

Dansàneu 2019
CﾉﾗWﾐS; SWﾉ aWゲピ┗;ﾉ ;ﾏH ﾉげWゲヮWI-

tacle Sa Mateixa, una proposta 

que marida dansa i música.

Lloc: Món Natura Pirineus. Les 

Planes de Son. 19.00 hores.

Ricard Viñes Piano 
Kids and Youth
Cloenda de la segona edició del 

concurs internacional Ricard 

Viñes Piano Kids and Youth amb 

el lliurament dels premis.

Lloc: Auditori Municipal Enric 

Granados. 19.00 hores.

Terrats en Cultura
Representació de Las Glorias Ca-

baret, a càrrec de Marta Bernal i 

Gﾉﾗヴｷ; M;ヴプﾐW┣く
Lloc: Parc Ambiental de Serra 

Llarga, Horta de Lleida. 20.30 ho-

res.

Setmana cultural de 
Juncosa
En el marc de la Setmana Cultural 

del municipi de les Garrigues, ba-

ﾉﾉ;S; SW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ; ﾉげWゲヮﾉ;ﾐ;S; SWﾉ 
xiringuito.

Lloc: Juncosa. 20.00 hores.

‘De la font del 
Xirineu a la font del 
Gat’
El grup de teatre Rellotge de Sor-

ra porta en escena aquesta peça 

teatral ambientada als anys 20 

del segle passat.

Lloc: El Soleràs, les Garrigues. 

20.30 hores.

Festes del Segar i el 
Batre
Festes del Segar i el Batre amb 

demostracions de la sega del blat 

en les diferents modalitats.

LﾉﾗIぎ L; F┌ﾉｷﾗﾉ;が ﾉげUヴｪWﾉﾉく D┌ヴ;ﾐデ 
デﾗデ Wﾉ ﾏ;プく

‘A Pèl’
FWゲピ┗;ﾉ SW ﾏｷIヴﾗデW;デヴW ;ﾏH SｷaW-

rents espectacles en espais singu-

lars de la ciutat.

Lloc: Cervera. Diversos espais.

 EXPOSICIONS

‘Imatges per creure’
PヴﾗS┌ｼS; ヮWﾉ MUHBA ｷ Wﾉ M┌ゲW┌ 
de Lleida explica, amb 140 gra-

vats del lleidatà Antoni Gelonch, 

ﾉ; ﾏﾗゲデヴ; ゲげWﾐSｷﾐゲ; Wﾐ ﾉ; ヴWaﾗヴﾏ; 
protestant i les guerres de religió 

al s. XVI a Europa.

Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30 

de juny.

‘Poesia concreta. 
Joan Brossa’
LげW┝ヮﾗゲｷIｷﾙ Poesia concreta. Joan 

Brossa, Josep Iglésias del Mar-

ケ┌Wデが G┌ｷﾉﾉWﾏ Vｷﾉ;Sﾗデく PWピデW G;-

lerie, Lleida 1971 ゲげWﾏﾏ;ヴI; Sｷﾐゲ 
Wﾉゲ ;IデWゲ SW IWﾉWHヴ;Iｷﾙ SW ﾉげAﾐ┞ 
Joan Brossa.

LﾉﾗIぎ F┌ﾐS;Iｷﾙ Vｷﾉ;Sﾗデ けLﾗ P;ヴS;ﾉげく 
Agramunt. Fins al 6 de juliol.

‘Prop de 
Hollywood’
Mﾗゲデヴ; SW aﾗデﾗｪヴ;gWゲ SW IｷﾐWﾏ; 
dels germans de Cervera Claudi 

ｷ FヴWSWヴｷI GﾙﾏW┣ Gヴ;┌が ケ┌W ;ﾏH 
les seves càmeres van immortalit-

┣;ヴ ﾏYゲ SW ヱヰ ヴﾗS;デｪWゲ SW ゲ┌ヮWヴ-

produccions de Hollywood.

LﾉﾗIぎ S;ﾉ; Mﾗﾐデゲ┌;ヴ SW ﾉげIEIく Fｷﾐゲ ;ﾉ 

30 de juny.

‘Sakura, una mirada 
d’aquí a l’Orient’
Amb imatges de gran format i 

ヴWI┌ヴゲﾗゲ ;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌;ﾉゲが ﾉげ;ヴピゲデ; 
SWH;ゲピ< C;┌ゲ Wゲデ;HﾉWｷ┝ ┌ﾐ Sｷ<ﾉWｪ 
entre els ametllers i el paisatge. 

LﾉﾗIぎ C;ヮWﾉﾉ; SW ﾉ; M;ヴW SW DY┌ 
SW ﾉげIﾐIWﾐSｷが CWヴ┗Wヴ;く Fｷﾐゲ ;ﾉ ンヰ 
de juny.

‘No pintar-hi res’
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ SげｴﾗﾏWﾐ;デｪW ; ﾉげ;ヴピゲデ; 
Benet Rossell amb un conjunt de 

les seves obres. 

LﾉﾗIぎ M┌ゲW┌ SげAヴデ J;┌ﾏW MﾗヴWヴ;く 
Fins al 29 de setembre.

‘Forjant un sistema 
artístic - Tàrrega 
(1875-1965)
Mostra que aplega obres pictòri-

ケ┌Wゲ ｷ SげWゲI┌ﾉデ┌ヴ; SW ヲヴ ;ヴピゲデWゲ 
SWゲデ;I;デゲ SW ﾉ; I;ヮｷデ;ﾉ SW ﾉげUヴｪWﾉﾉく
LﾉﾗIぎ M┌ゲW┌ Cﾗﾏ;ヴI;ﾉ SW ﾉげUヴｪWﾉﾉが 
Tàrrega.

Revista ARTS
Exposició que repassa els 25 anys 

Sげｴｷゲデﾘヴｷ; SW ﾉ; ヴW┗ｷゲデ; ARTS SWﾉ 
CWヴIﾉW SW BWﾉﾉWゲ Aヴデゲ ; デヴ;┗Yゲ SW 
20 portades.

Lloc: Biblioteca de Cappont. Fins 

;ﾉ ンヱ SげﾗIデ┌HヴWく 

‘Vicenç Altaió, els 
ulls fèrtils’
Produïda per la Fundació Vall-

palou i amb la col·laboració 

SげAヴデゲ S;ﾐデ; MﾘﾐｷI; SW B;ヴIW-

lona, la mostra aplega els 27 

ﾉﾉｷHヴWゲ ケ┌W ﾉげ;ヴデｷゲデ; ┗; ヴW;ﾉｷデ┣;ヴ 
amb diferents artistes.

Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 

Fins al 27 de setembre.

‘Cinema i emocions’
Cinema i emocions. Un viatge a 

la infància, rW;ﾉｷデ┣;S; ヮWヴ ﾉ; C;ｷ-
┝; ｷ L; CｷﾐYﾏ;デｴXケ┌W aヴ;ﾐN;ｷゲWが 
ヴWヮ;ゲゲ;が ; デヴ;┗Yゲ SW ヲンヰ ヮWIWゲが ﾉ; 
relació del cine amb la infància.

Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 

21 de juliol.

Josep Bahima
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ ケ┌W Iﾗﾐゲデ; Sげ┌ﾐ; ┗ｷﾐデW-

ﾐ; Sげﾗﾉｷゲ ﾗﾐ Wﾉ ヮ;ｷゲ;デｪW ｷ Wﾉ Iﾗﾉﾗヴ 
són una constant en la trajectòria 

;ヴプゲピI; SW ﾉげ;ヴピゲデ;く
LﾉﾗIぎ M┌ゲW┌ SげAヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ; ｷ Uヴ-
banisme Josep Mas Dordal, Al-

macelles. Fins al 31 de juliol.

‘A tota màquina’
A デﾗデ; ﾏ<ケ┌ｷﾐ;く L; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙ SW 
la xarxa de ferrocarrils secunda-

ris a Catalunya. El cas del tren de 

Tàrrega a Balaguer (1907-1931), 

que relata els projectes dels ferro-

carrils secundaris a Catalunya.

Lloc: Arxiu Històric de Lleida. Fins 

al 13 de setembre

‘Laberints en 
llibertat’
Mostra que exposa una col·lecció 

SW デヴWH;ﾉﾉゲ SWﾉ IﾗﾉびﾉWIピ┌ Sげ;ヴピゲデWゲ 
El laberint blau, nascut a la Flores-

デ; Wﾐ ﾉ; SXI;S; SWﾉゲ Γヰ ヮWヴ ｷﾐｷIｷ;-

ピ┗; SW ﾉげ;ﾉWﾏ;ﾐ┞; ESｷデｴ SIｴ;;ヴく
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 

Fｷﾐゲ Wﾉ ンヰ Sげ;ｪﾗゲデく

‘Topograia de 
Tàrrega’
L; ﾏﾗゲデヴ; ヮWヴﾏWデ IﾗﾐXｷ┝Wヴ ﾉ; デﾗ-

ヮﾗｪヴ;g; SW ﾉ; T<ヴヴWｪ; SW ﾉげXヮﾗI; 
medieval i moderna i al mateix 

temps fa un paral·lelisme amb la 

Tàrrega actual del segle XXI, here-

┗; SW ﾉげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW ﾏWSｷW┗;ﾉく
LﾉﾗIぎ M┌ゲW┌ Cﾗﾏ;ヴI;ﾉ SW ﾉげUヴｪWﾉﾉく 
Fins al 30 de juny. 

‘Inventari general’
Exposició que permet al visitant 

IﾗﾐXｷ┝Wヴ ﾉWゲ ヴWゲWヴ┗Wゲ SWﾉ M┌ゲW┌ 
SげAヴデ J;┌ﾏW MﾗヴWヴ;く 
LﾉﾗIぎ M┌ゲW┌ SげAヴデ J;┌ﾏW MﾗヴWヴ;く

El Cor Madrigal dona el tret de sortida al vuitè 

cicle de concerts ‘Juliol de Música i Poesia’
L’església del Convent de Sant Domènec de Balaguer acull avui, a partir de les 

20.00 hores, el primer dels quatre concerts del vuitè cicle ‘Juliol de Música i 

Poesia’, a càrrec del Cor Madrigal. La iniciativa vol contribuir a dinamitzar i fer 

créixer l’activitat musical i cultural a les comarques de Lleida.

AGENDA
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Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO
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��

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final�������������������

Diez series de 100.000 billetes cada una
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84910

84920

84930

84940
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84960

84970

84980

84990

84901

84911

84921

84931

84941

84951

84961

84971

84981

84991
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84912

84922
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84942

84952

84962

84972

84982

84992
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84943
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84973
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84944

84954
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84996
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84917

84927

84937

84947

84957

84967

84977

84987

84997
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Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete Números    Euros/Billete

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS

Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones

230

860

60

90

3012

942

62

3 174

514

934

04

34

4

375

975

8306

056

256

06

76

96

7157

267

47

6778

78

8

300

420

120

120

1.500

300

120

60 360

360

480

180

180

60

300

300

1.620

300

300

120

120

120

1.500

300

120

1.680

180

60
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han 
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, 
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la columna 
encabezada con un uno. Los premios  indicados en  la  columna  «euros/billete»  son   los que 
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

      4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de
cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de premios
que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las 
terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A

El Dansàneu dedica una mirada contemporània 
a l’arrel el cap de setmana i se suma a les Falles
El binomi tradició i modernitat es va explicitar més que mai ahir al Dansàneu, amb un doble programa 
a Santa Maria d’Àneu al matí. Hi va tenir lloc la preestrena d’Àer, la producció en residència del 
Dansàneu, guanyadora del Premi Delfí Colomé, una peça de dansa contemporània i música electrònica 
que replanteja la dansa tradicional popular del contrapàs amb la seva música des d’una mirada actual, 
personal i objectiva; un projecte liderat per la ballarina Laia Santanach. /FOTO:  Berta Palau

Les colles de l’Aplec del Caragol 

de Lleida estan d’aniversari i ho 

van celebrar anit amb una Festa 

XL a les 20 hores a la discoteca 

Biloba. La Fecoll va obrir la cele-

bració amb un sopar i, tot seguit, 

a les 21.30 hores, va tenir lloc 

l’acte de reconeixement a les 

ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷデ;デゲが Wﾐピデ;デゲ ｷ WﾏヮヴW-

ゲWゲ SｷゲピﾐｪｷSWゲ ヮWヴ ﾉ; FWSWヴ;Iｷﾙが 
per la seva dedicació i suport en 

aquestes 40 edicions. L’àpat va 

incloure l’exhibició de Mixing; 

l’YzaTònic de Bodegas Yzaguirre 

i Schweppes; la degustació de 

Magna, la nova cervesa de San 

Mｷｪ┌Wﾉき ｷ Wﾉゲ デ;ゲデﾗゲ SW I;┗; ﾗg-

cial Rabetllat i Vidal de Ca n’Es-

tella, de vi de Raimat DO Costers 

SWﾉ SWｪヴW ｷ Sげﾗﾉｷ SW ﾉ; CﾗﾗヮWヴ;ピ-

va d’El Soleràs (DOP Garrigues). 

La celebració va estar amenit-

zada per la sessió del DJ Manel 

López, aka “Mamomo”.

L’Aplec del Caragol 
celebra el 40è aniversari 
amb una Festa XL al Biloba 

FOTO: Lídia Sabaté / L; FWIﾗﾉﾉ ┗; Sｷゲピﾐｪｷヴ ヮWヴゲﾗﾐWゲ ｷ WﾏヮヴWゲWゲ



https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-migdia-30062019/video/5880126/
Secció: Radio / Televisión
30/06/2019

Telenotícies cap de setmana migdia - 30/06/2019
Europa Espanya Català
Emissió del "Telenotícies migdia" del 30/06/2019



https://www.segre.com/noticies/cultura/2019/06/30/tradicio_modernitat_la_al_dansaneu_80229_1112.html

Secció: Cultura
30/06/2019

Tradició i modernitat, de la mà al Dansàneu

Europa Espanya Català
Autor: Joan Blanco

Dansa i música a Santa Maria, Esterri i València d'Àneu

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

© L'Esbart Sant Martí de Barcelona, al muntatge 'Espero meravelles', ahir a Santa Maria d'Àneu.

JOAN BLANCO

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

© L'Esbart Sant Martí de Barcelona, al muntatge 'Espero meravelles', ahir a Santa Maria d'Àneu.

JOAN BLANCO

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

El binomi tradició i modernitat es va posar de manifest més que mai al festival Dansàneu amb un
doble programa ahir al migdia a l'església de Santa Maria d'Àneu. El temple va acollir la preestrena
d' Àer , la producció en residència al festival aneuenc, una peça de dansa contemporània i música
electrònica liderada per la ballarina Laia Santanach, que ja va poder veure's fa poc al festival
Sismògraf d'Olot. Posteriorment, l'Esbart Sant Martí de Barcelona, amb Mirna Vilasís i Xavi Múrcia,
va presentar noves coreografies del seu espectacle Espero meravelles , dedicat a la poesia de
Montserrat Abelló.

Ahir a la tarda, la Llar d'Avis d'Esterri d'Àneu va ser l'escenari de l'estrena de Retrat en groc , el
nou projecte del músic de Torroella de Montgrí Jordi Molina, en format de quartet i acompanyat de
l'Esbart Ciutat Comtal. Durant nit, el Dansàneu tenia previst afegir-se a la festa de falles de
València d'Àneu, amb l'actuació d'Arnau Obiols (veu i percussions) i el ballarí Magí Serra. Un
espectacle familiar al carrer Major d'Esterri (12.00) i dansa i música a les Planes de Son (19.00)
posaran avui la cirereta al festival.

https://www.segre.com/noticies/cultura/2019/06/30/tradicio_modernitat_la_al_dansaneu_80229_1112.html
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CINE A CASA

pel·lícula Hora cadena crítica públic GÈnere

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

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta

‘Nuremberg, els nazis a judici’ se 
centra a la figura de Rudolf Hess
8TV / 14.39

Patricia Conde tanca la temporada 
d’‘El cielo puede esperar’
CANAL #0 / 13.19

TELEVISIÓ

AueTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

elSegrià
SegriaTV.cat

Evolution 15.45 La Sexta ★★ ★★★ Fantàstic

La legión invencible 18.50 Tr3ce ★★★★ ★★★★ Drama bèl·lic
Resistencia 19.30 Paramount ★★★ ★★★ Drama bèl·lic
Black Hawk derribado 21.55 Paramount ★★★ ★★★ Bèl·lic
Guardianes de la galaxia 2 22.05 La 1 ★★★ ★★★ Fantàstic
Por un puñado de dólares 22.15 Tr3ce ★★★★ ★★★★ Western
Ted Bundy 22.15 8TV ★★★ ★★★ Thriller policíac
El último hombre 22.40 La Sexta ★★★ ★★★ Acció

Evolution
LA SEXTA / 15.45
EUA. 2001. 105’. Gèn.: Comèdia 
fantàstica. Dir.: Ivan Reitman. Int.: 
David Duchovny, Orlando Jones. 
Com.: Meteorit que provoca una 
vertiginosa evolució que amenaça 
de destruir el planeta.

La legión invencible
TR3CE / 18.50
EUA. 1949. 103’. Gèn.: Drama 
bèl·lic. Dir.: John Ford. Int.: John 
Wayne, Joanne Dru. Com.: Memo-
rable segona entrega de la trilogia 
fordiana sobre la cavalleria ameri-
cana. Els altres dos títols són Fort 
Apache i Río Grande.

Resistencia
PARAMOUNT NETWORK / 19.30
EUA. 2008. 137’. Gèn.: Drama bèl-
lic. Dir.: Edward Zwick. Int.: Daniel 
Craig, Liev Schreiber. Com.: Dos 
contrabandistes bielorussos que 

s’erigeixen líders de la resistència 
contra els nazis invasors.

Black Hawk derribado
PARAMOUNT NETWORK / 21.55
EUA. 2001. 140’. Gèn.: Bèl·lic. Dir.: 
Ridley Scott. Int.: Josh Hartnett, 
Eric Bana. Com.: La història del fra-
càs d’un cop que donen els marines 
americans a Mogadiscio el 1993.

Guardianes de la galaxia 2
LA 1 / 22.05
EUA. 2014. 137’. Gèn.: Aventures 
fantàstiques. Dir.: James Gunn. 
Int.: Chris Pratt, Zoe Saldana. 
Com.: Seqüela de les aventures 
dels impossibles guardians del 
cosmos.

Por un puñado de...
TR3CE / 22.15
Itàlia. 1964. 96’. Gèn.: Western. 
Dir.: Sergio Leone. Int.: Clint Eas-
twood, Gian Maria Volonté. Com.: 

Excel·lent revisió, en clau western, 
del Yojimbo de Kurosawa, que al 
seu torn adaptava la novel·la Co-
secha roja, de Hammett.

Ted Bundy
8TV / 22.15
EUA. 2002. 98’. Gèn.: Thriller policí-
ac. Dir.: Matthew Bright. Int.: Mic-
hael Reilly Burke, Boti Bliss. Com.: 
La història real del primer psycho 
killer modern que va assassinar 
més de 35 dones als anys 60 en 
diversos estats americans.

El último hombre
LA SEXTA / 22.40
EUA. 1996. 101’. Gèn.: Acció. Dir.: 
Walter Hill. Int.: Bruce Willis, Chris-
topher Walken. Com.: L’última re-
visió, per ara, però en clau mafiosa, 
del clàssic de Kurosawa, revisat 
també per Sergio Leone (vegeu 
el comentari) i protagonitzat per 
Bruce Willis.

Estats Units. 1998. 102 minuts. Gènere: Comèdia 
romàntica. Director: Ivan Reitman. Intèrprets: Harri-
son Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline 
Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney. Comen-
tari: Encara que es tracti d’una obra menor dins de 
la filmografia de Harrison Ford, resulta summament 
entretinguda per a una sobretaula d’estiu amb la 
relació, en principi impossible, entre un borratxo pilot 

que transporta a l’avioneta una creguda i sofisticada 
editora d’una revista de moda i que, després d’un 
accident aeri, hauran de conviure en una illa deserta. 
A Ford se li ha d’agrair (com ja va fer Cary Grant a Ope-
ración Whisky) que acceptés aparèixer a la pel·lícula de 
bon any i sense afaitar. Esclar que David Schwimmer, 
el Ross de Friends, roba escenes cada vegada que 
apareix a la pantalla.

CUATRO / 15.45 ★★★

Seis días y siete noches

n Damm acaba d’estrenar la segona 
entrega de la campanya televisiva 
de l’estiu 2019. Com ja vam advertir 
amb la primera, aquesta vegada s’han 
oblidat de cares conegudes, cales pa-
radisíaques i ambient festiu amb una 
cervesa a la mà per gaudir de la vida, 
per cridar l’atenció sobre el deteriora-
ment del mar conscienciant el perso-
nal per evitar una degradació que va 
camí de ser irreversible. Si a Ànima, 
amb la ballarina Claire Friesen i la 
cançó de Maria Rodés, es defensava 
el lema “si volem mantenir la nos-
tra manera de viure, no hauríem de 
protegir allò que ho fa possible?” en 
aquesta, titulada Amants, filmada en 
espais naturals de Formentera, Ma-
llorca, Tossa de Mar i Gràcia, es ret 
homenatge a tots els homes i dones 
que dediquen temps, esforç i diners a 
protegir a la fauna mediterrània, i el 

fons marí de totes aquelles agressions 
(escombraries i plàstics) que amena-
cen amb la seua extinció amb una 
cançó de Joan Dausà i Santi Balmes, 
que es resumeix en el text de la seua 
tornada: “Hi ha d’haver una altra 
manera de viure.” Bonic, sí, però per 
reflexionar.

Una cervesa conscienciada

Una escena d’‘Amants’.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu

07.00 El Zapping de Surferos. 
07.55 Malas pulgas. Aquesta 

setmana veurem Babel, 
un gos amb inexplicables 
reaccions, la convivència 
de diversos gossos en una 
granja escola i Anakin, una 
autèntica diva.

10.00 El Encantador de Perros. 
Amb César Millán.

10.55 Callejeros viajeros. Río 
de Janeiro.

12.45 Viajeros Cuatro. 

TARDA

14.00 Cuatro al día. Magazín. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Noticias Cuatro deportes. 
15.25 Deportes Cuatro. 
15.45 Home cinema. Seis días 

y siete noches (1998). Dir.: 
Ivan Reitman.

17.40 Playoff ascenso Liga 
123. At. Baleares - Mirandés. 

NIT

20.00 Europeo Sub 21 2019. 
Final. España - Alemania. 
Amb José Antonio Luque 
com a narrador i els co-
mentaris de Pablo Pinto i 
Julen Guerrero des de l’es-
tadi Friuli d’Udine, a Itàlia. 

23.00 Cuarto Milenio. Dossier 
Michael Jackson. Presenta 
Iker Jiménez.

04.00 La tienda en casa.

08.00 Aran TV resum setmanal. 
Resum setmanal de l’in-
formatiu diari que s’emet 
en aranès.

08.45 Club Banyetes. Viatgem a 
la Vall de Boí. El Plutó està 
cansat de la calor que fa a 
Lleida i per això proposa 
un viatge que els portarà 
a descobrir els racons més 
bonics de la Vall de Boí. Red.

10.00 Caminant per Catalunya. 
Excursions. Red. 

10.30 Info Noguera. Red. 
11.00 Missa conventual Mont-

serrat. Des de l’abadia de 
Montserrat.

12.30 De Tee a Green. Progra-
ma sobre el món del golf. 
Redifusió. 

13.00 Especial informatiu. 
13.30 Gaudeix la festa. Les fes-

tes populars de Catalunya.

TARDA

14.00 Especial Circ Picat. Resum 
del festival de circ i arts de 
carrer que se celebra a Al-
picat. Red. 

14.30 Ara Lleida Tour. Progra-
ma setmanal de viatges 
amb Rut Camí, Joan Cama i 
Aleix Bergés, que mostra els 
atractius turístics de les co-
marques lleidatanes. Red.

16.00 Dansàneu. Galeuscat. 
Redifusió. 

16.45 Picalletres. Gran Final 
2019. Concurs escolar en 
el qual dos equips lletregen 
paraules en català.

18.00 Als 4 vents. Magazín que 
recorre Catalunya buscant 
històries de vida a partir 
d’un tema central.

20.00 7 Dies. Programa d’entre-
vistes. Red. 

NIT

21.00 Teló de fons. Red. 
21.30 Al dia cap de setmana. 

Informatiu.
22.00 DiS. Glòria Farré entrevista 

aquesta setmana Ferran 
Lega, un artista inclòs a 
l’Arxiu Javelina, que basa 
les seues propostes en els 
sons. Red. 

22.30 El Debat de Lleida Ac-
tiva. Lleida, paradís del 
turisme actiu i dels esports 
d’aventura. Josep Maria 
Sanuy entrevista Florido 
Dolcet, president de l’asso-
ciació d’Empreses d’Esports 
d’Aventura del Pallars Sobi-
rà, i tertúlia amb Francesc 
Ganyet, director del Parc 
Olímpic de la Seu d’Urgell i 
Xavier Bigordà, director de 
SkiPallars.

23.30 Especial Circ Picat. 
00.00 Als 4 vents. Red. 

06.00 8 de 8. Cobla Mediterrània. 
Gegantiniana.

06.29 Catalunya blues. Bernat 
Font Trio.

06.59 RAC1. Retransmissió del 
programa de ràdio.

09.49 Televenda.
13.00 Rumbo al inglés. Nivell 

mitjà.

TARDA

14.01 Barcelonautes. L’agenda 
cultural, gastronòmica i de 
lleure de Barcelona.

14.39 Documental. Nuremberg: 
Els nazis a judici. 4 episodis.

18.01 Documental. Tesoros su-
mergidos del Nilo. A 800 
quilòmetres al sud del Cai-
re hi ha la ciutat d’Aswan. 
El Nil naix en el centre de 
l’Àfrica i entra a Egipte per 
aquesta ciutat.

20.15 Pel·lícula. Onegin (1998). 
Dir.: Martha Fiennes.

NIT

22.13 Pel·lícula. Ted Bundy (2002). 
Dir.: Matthew Bright.

00.09 Pel·lícula. Bolsa de ca-
dáveres (1993). Dir.: John 
Carpenter i Tobe Hooper.

06.01 Imprescindibles Movis-
tar+. Line of Duty.

06.11 Documental. Comer o tirar.
07.25 Cine. Brave (Indomable).
08.52 BBC Earth. Felinos.
10.39 Documental. Desmontan-

do terapias. Tecnología y sa-
lud, ciencia y espiritualidad.

12.22 Mundos inexplorados con 
Steve Backshall. México. 
Los cenotes. 

13.19 El cielo puede esperar. 
Patricia Conde.

TARDA

14.14 Cine. Cars.
16.05 Cine. Forrest Gump.
18.23 Cine. Vacaciones con mamá.
19.56 La Script en Movistar+. 

María Guerra i Pepa Blanes 
repassen les estrenes de la 
cartellera cinematogràfica.

NIT

20.55 Dar cera, pulir #0. Eduar-
do Antuña, Antoni Daimiel, 
David Otero y J.J. Vaquero.

22.00 Hierro. Sèrie protagonit-
zada per Candela Peña.

23.44 Tutankamón, quitando 
la venda. Sangre real i Vida 
y muerte.

06.00 Minutos musicales.
06.50 Bestial.
07.30 Centímetros cúbicos.
08.15 ¿Qué me pasa, doctor?
09.30 Zapeando. Programa d’en-

treteniment que condueix 
Frank Blanco.

11.00 Equipo de investiga-
ción. La gran mentira del 
pan. Red.

TARDA

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.45 Cine. Evolution (2001). Dir.: 

Ivan Reitman.
17.50 Liarla Pardo. Cristina Pardo 

rep, entre d’altres convidats, 
l’actor Antonio Resines.

NIT

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 El Objetivo. Especial Or-

gullo LGTBI. El programa 
presentat per Ana Pastor 
dedicarà aquesta setmana 
un monogràfic a la història 
del col·lectiu i la lluita pels 
seus drets.

22.40 Cine. El último hombre 
(1996). Dir.: Walter Hill. 

00.30 Cine. Corrupción (2014). 
Dir.: Curtis Crawford.

02.00 Las primeras 48 horas.
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CINE EN CASA

PELÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLICO GÉNERO

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta

‘Nuremberg, els nazis a judici’ se 
centra en la figura de Rudolf Hess
8TV / 14.39

Patricia Conde cierra la temporada 
de ‘El cielo puede esperar’
CANAL #0 / 13.19

TELEVISIÓN

AueTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

elSegrià
SegriaTV.cat

Evolution 15.45 La Sexta ★★ ★★★ Fantástico

La legión invencible 18.50 Tr3ce ★★★★ ★★★★ Drama bélico
Resistencia 19.30 Paramount ★★★ ★★★ Drama bélico
Black Hawk derribado 21.55 Paramount ★★★ ★★★ Bélico
Guardianes de la Galaxia 2 22.05 La 1 ★★★ ★★★ Fantástico
Por un puñado de dólares 22.15 Tr3ce ★★★★ ★★★★ Western
Ted Bundy 22.15 8TV ★★★ ★★★ Thriller policíaco
El último hombre 22.40 La Sexta ★★★ ★★★ Acción

Evolution
LA SEXTA / 15.45
EEUU. 2001. 105’. Gén.: Comedia 
fantástica. Dir.: Ivan Reitman. Int.: 
David Duchovny, Orlando Jones. 
Com.: Meteorito que provoca una 
vertiginosa evolución que amena-
za con destruir el planeta.

La legión invencible
TR3CE / 18.50
EEUU. 1949. 103’. Gén.: Drama 
bélico. Dir.: John Ford. Int.: John 
Wayne, Joanne Dru. Com.: Me-
morable segunda entrega de la 
trilogía fordiana sobre la caballería 
americana. Los otros dos títulos 
son Fort Apache y Río Grande.

Resistencia
PARAMOUNT NETWORK / 19.30
EEUU. 2008. 137’. Gén.: Drama 
bélico. Dir.: Edward Zwick. Int.: 
Daniel Craig, Liev Schreiber. Com.: 
Dos contrabandistas bielorrusos 

erigiéndose líderes de la resisten-
cia contra los nazis invasores.

Black Hawk derribado
PARAMOUNT NETWORK / 21.55
EEUU. 2001. 140’. Gén.: Bélico. 
Dir.: Ridley Scott. Int.: Josh Hart-
nett, Eric Bana. Com.: La historia 
real del fracaso de un golpe de 
mano de los marines americanos 
en Mogadiscio en 1993.

Guardianes de la galaxia 2
LA 1 / 22.05
EEUU. 2014. 137’. Gén.: Aventuras 
fantásticas. Dir.: James Gunn. Int.: 
Chris Pratt, Zoe Saldana. Com.: Se-
cuela de las andanzas de los im-
posibles guardianes del cosmos.

Por un puñado de...
TR3CE / 22.15
Italia. 1964. 96’. Gén.: Western. 
Dir.: Sergio Leone. Int.: Clint Eas-
twood, Gian Maria Volonté. Com.: 

Excelente revisión, en clave wes-
tern, del Yojimbo de Kurosawa, 
que a su vez adaptaba la novela 
Cosecha roja, de Hammett.

Ted Bundy
8TV / 22.15
EEUU. 2002. 98’. Gén.: Thriller po-
licíaco. Dir.: Matthew Bright. Int.: 
Michael Reilly Burke, Boti Bliss. 
Com.: La historia real del primer 
psycho killer moderno que asesinó 
a más de 35 mujeres en los 60 en 
diversos estados americanos.

El último hombre
LA SEXTA / 22.40
EEUU. 1996. 101’. Gén.: Acción. 
Dir.: Walter Hill. Int.: Bruce Willis, 
Christopher Walken. Com.: La 
última revisión, por ahora, pero 
en clave mafiosa, del clásico de 
Kurosawa, revisado también por 
Sergio Leone (ver comentario) y 
protagonizado por Bruce Willis.

Estados Unidos. 1998. 102 minutos. Género: Comedia 
romántica. Director: Ivan Reitman. Intérpretes: 
Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jac-
queline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney. 
Comentario: Aunque se trate de una obra menor 
dentro de la filmografía de Harrison Ford, resulta 
sumamente entretenida para una sobremesa de ve-
rano con la relación, en principio imposible, entre un 

borrachín piloto que transporta en su avioneta a una 
engreída y sofisticada editora de una revista de moda 
y que, tras un accidente aéreo, deberán convivir en 
una isla desierta. A Ford cabe agradecerle (como ya 
hizo Cary Grant en Operación Whisky) que aceptara 
aparecer en la película fondón y sin afeitar. Claro que 
David Schwimmer, el Ross de Friends, roba escenas 
cada vez que aparece en la pantalla.

CUATRO / 15.45 ★★★

Seis días y siete noches

n Damm acaba de estrenar la segun-
da entrega de su campaña televisiva 
del verano 2019. Como ya advertimos 
con la primera, esta vez se han olvi-
dado de caras conocidas, calas para-
disíacas y ambiente festivo con una 
cerveza en la mano para disfrutar de 
la vida, para llamar la atención sobre 
el deterioro del mar concienciando al 
personal para evitar una degradación 
que va camino de ser irreversible. Si 
en Alma, con la bailarina Claire Frie-
sen y la canción de Maria Rodés, se 
defendía el lema “si queremos mante-
ner nuestra forma de vivir, ¿no debe-
ríamos proteger aquello que lo hace 
posible?”, en esta, titulada Aman-
tes, filmada en espacios naturales de 
Formentera, Mallorca, Tossa de Mar 
y Gracia, se rinde homenaje a todos 
los hombres y mujeres que dedican 
tiempo, esfuerzo y dinero en proteger 

a la fauna mediterránea, y su fondo 
marino de todas aquellas agresiones 
(basuras y plásticos) que amenazan 
con su extinción con una canción de 
Joan Dausà y Santi Balmes, que se 
resume en el texto de su estribillo: 
“Debe haber otra forma de vivir.” 
Hermoso, sí, pero para reflexionar.

Una cerveza concienciada

Una escena de ‘Amantes’.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu

07.00 El Zapping de Surferos. 
07.55 Malas pulgas. Esta se-

mana veremos a Babel, 
un perro con inexplicables 
reacciones, la convivencia 
de varios perros en una 
granja escuela y a Anakin, 
una auténtica diva.

10.00 El Encantador de Perros. 
Con César Millán.

10.55 Callejeros viajeros. Río 
de Janeiro.

12.45 Viajeros Cuatro. 

TARDE

14.00 Cuatro al día. Magacín. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Noticias Cuatro deportes. 
15.25 Deportes Cuatro. 
15.45 Home cinema. Seis días 

y siete noches (1998). Dir.: 
Ivan Reitman.

17.40 Playoff ascenso Liga 
123. At. Baleares - Mirandés. 

NOCHE

20.00 Europeo Sub 21 2019. 
Final. España - Alemania. 
Con José Antonio Luque 
como narrador y los co-
mentarios de Pablo Pinto 
y Julen Guerrero desde el 
estadio Friuli de Udine, 
en Italia. 

23.00 Cuarto Milenio. Dossier 
Michael Jackson. Presenta 
Iker Jiménez.

04.00 La tienda en casa.

08.00 Aran TV resum setma-
nal. Resumen semanal del 
informativo diario que se 
emite en aranés.

08.45 Club Banyetes. Viatgem 
a la Vall de Boí. Plutó está 
cansado del calor que hace 
en Lleida y por eso propo-
ne un viaje que los llevará 
a descubrir los rincones 
más bonitos de la Vall de 
Boí. Red.

10.00 Caminant per Catalunya. 
Excursiones. Red. 

10.30 Info Noguera. Red. 
11.00 Missa conventual Mont-

serrat. Desde la abadía de 
Montserrat.

12.30 De Tee a Green. Progra-
ma sobre el mundo del 
golf. Red. 

13.00 Especial informatiu. 
13.30 Gaudeix la festa. Las fies-

tas populares de Catalunya.

TARDE

14.00 Especial Circ Picat. Resu-
men del festival de circo y 
artes de calle que se celebra 
en Alpicat. Red. 

14.30 Ara Lleida Tour. Programa 
semanal de viajes con Rut 
Camí, Joan Cama y Aleix 
Bergés, que muestra los 
atractivos turísticos de las 
comarcas leridanas. Red.

16.00 Dansàneu. Galeuscat. Red. 
16.45 Picalletres. Gran Final 

2019. Concurso escolar en 
el que dos equipos dele-
trean palabras en catalán.

18.00 Als 4 vents. Magacín que 
recorre Catalunya buscan-
do historias de vida a partir 
de un tema central.

20.00 7 Dies. Programa de en-
trevistas. Red. 

NOCHE

21.00 Teló de fons. Red. 
21.30 Al dia cap de setmana. 

Informativo.
22.00 DiS. Glòria Farré entrevis-

ta esta semana a Ferran 
Lega, un artista incluido 
en el Arxiu Javelina, que 
basa sus propuestas en 
los sonidos. Red. 

22.30 El Debat de Lleida Ac-
tiva. Lleida, paradís del 
turisme actiu i dels esports 
d’aventura. Josep Maria 
Sanuy entrevista a Florido 
Dolcet, presidente de la 
asociación de Empreses 
d’Esports d’Aventura del 
Pallars Sobirà, y tertulia con 
Francesc Ganyet, director 
del Parc Olímpic de La Seu 
d’Urgell y Xavier Bigordà, 
director de SkiPallars.

23.30 Especial Circ Picat. 
00.00 Als 4 vents. Red. 

06.00 8 de 8. Cobla Mediterrània. 
Gegantiniana.

06.29 Catalunya blues. Bernat 
Font Trio.

06.59 RAC1. Retransmisión del 
programa de radio.

09.49 Televenda.
13.00 Rumbo al inglés. Nivel 

intermedio.

TARDE

14.01 Barcelonautes. La agenda 
cultural, gastronómica y de 
ocio de Barcelona.

14.39 Documental. Nuremberg: 
Els nazis a judici. 4 episodios.

18.01 Documental. Tesoros su-
mergidos del Nilo. A 800 
kilómetros al sur del Cairo 
se encuentra la ciudad de 
Aswan. El Nilo nace en el 
centro de África y entra 
en Egipto por esta ciudad.

20.15 Pel·lícula. Onegin (1998). 
Dir.: Martha Fiennes.

NOCHE

22.13 Pel·lícula. Ted Bundy (2002). 
Dir.: Matthew Bright.

00.09 Pel·lícula. Bolsa de ca-
dáveres (1993). Dir.: John 
Carpenter y Tobe Hooper.

06.01 Imprescindibles Movis-
tar+. Line of Duty.

06.11 Documental. Comer o tirar.
07.25 Cine. Brave (Indomable).
08.52 BBC Earth. Felinos.
10.39 Documental. Desmontan-

do terapias. Tecnología y sa-
lud, ciencia y espiritualidad.

12.22 Mundos inexplorados con 
Steve Backshall. México. 
Los cenotes. 

13.19 El cielo puede esperar. 
Patricia Conde.

TARDE

14.14 Cine. Cars.
16.05 Cine. Forrest Gump.
18.23 Cine. Vacaciones con mamá.
19.56 La Script en Movistar+. 

María Guerra y Pepa Blanes 
repasan los estrenos de la 
cartelera cinematográfica.

NOCHE

20.55 Dar cera, pulir #0. Eduar-
do Antuña, Antoni Daimiel, 
David Otero y J.J. Vaquero.

22.00 Hierro. Serie protagoni-
zada por Candela Peña.

23.44 Tutankamón, quitando 
la venda. Sangre real y Vida 
y muerte.

06.00 Minutos musicales.
06.50 Bestial.
07.30 Centímetros cúbicos.
08.15 ¿Qué me pasa, doctor?
09.30 Zapeando. Programa de 

entretenimiento que con-
duce Frank Blanco.

11.00 Equipo de investiga-
ción. La gran mentira del 
pan. Red.

TARDE

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.45 Cine. Evolution (2001). Dir.: 

Ivan Reitman.
17.50 Liarla Pardo. Cristina Par-

do recibe, entre otros in-
vitados, al actor Antonio 
Resines.

NOCHE

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 El Objetivo. Especial Or-

gullo LGTBI. El programa 
presentado por Ana Pastor 
dedicará esta semana un 
monográfico a la historia 
del colectivo y la lucha por 
sus derechos.

22.40 Cine. El último hombre 
(1996). Dir.: Walter Hill. 

00.30 Cine. Corrupción (2014). 
Dir.: Curtis Crawford.

02.00 Las primeras 48 horas.
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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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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.

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 

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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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

FIRES I FESTES

08.00
LA FULIOLA. URGELL.

Festa del Segar
La Fuliola celebra la festa al voltant 
de la sega, prèvia a la festa del batre 
del 13 i 14 de juliol. Comencen amb 
l’arribada dels segadors. Després 
d’una estona treballant, pararan per 
a l’esmorzar tradicional i, després, 
exhibició de maquinària antiga i 
demostració de les tasques que es 
feien manualment. Alhora, Trobada 
de Puntaires, agermanaments, ta-
llers infantils, mercadillo i, al migdia, 
vermut popular.

09.00
ARTESA DE SEGRE. CENTRE.

Mercat Tot d’Aquí
Més de 50 productors de la zona 
ofereixen, cada diumenge al matí, 
productes de proximitat en artesa-
nia i alimentació.

10.00
LLEIDA. BARRI DEL SECÀ DE SANT PERE.

Festes al barri
Matinal d’esports i, al migdia, festa 
holi. A la tarda, teatre al local social, 
un espectacle flamenc, sardanes i 
rumba catalana.

10.00
ARTESA DE SEGRE. TUDELA DE SEGRE.

Recreació republicana
Segona edició de la jornada de re-
creació històrica a l’escola de Subo-
ficials Republicana de Tudela de Se-
gre. Després d’una breu introducció 
històrica, hi haurà visites guiades i 
recreació de la vida quotidiana i al-
tres actes, fins al migdia.

12.30
EL SOLERÀS. LES GARRIGUES.

Setmana Cultural
El Soleràs comença la Setmana Cul-
tural amb gòspel a la missa i, a les 
20.30, el grup de teatre Rellotge de 
Sorra Garriguenc posa en escena De 
la font del Xirineu a la font del Gat.

SORTIDES

11.00
ALMACELLES. FINCA PRUNUS.

‘Vermut entre cireres’

La finca Prunus acull el Vermut entre 
cireres, un gastrosarau organitzat 
per Red Flavors en què participen 
deu productors.

17.30
CONCABELLA. LA SEGARRA.

El cel diürn
Espais Naturals de Ponent proposa 
una Observació del cel diürn als Plans 
de Sió, a Concabella.

ESCENES

12.00
ESTERRI D’ÀNEU I PLANES DE SON.

Dansàneu tanca l’edició

Un sextet liderat per l’acordionista 
Carles Belda i la cantant i contrabai-Últim dia de la mostra d’Evelí Adam. Castell del Remei.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cine i emocions. Un viatge a la infància. Un viatge per a tots els pú-
blics que convida a observar com s’ha plasmat la infantesa en el cine, i 
a experimentar les seues emocions. Fins al 21 de juliol.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Escultures en cartró, resina i 
cautxú, i dibuixos digitals de Sergio Prego. Fins al 2 d’agost.

MUSEU DE SOLSONA. SOLSONA.

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producció pròpia sobre l’evolució dels 
oficis a partir de la col·lecció etnogràfica del Solsonès, per posar en 
relleu el treball dels nous artesans. Fins al 18 d’agost.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 llibres fets entre el 1980 i el 2018. Fins al 27 de setembre.

SANT DOMÈNEC I PLAÇA MAJOR.CERVERA.

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistes de diferents disciplines, procedències 
i generacions estableixen un diàleg artístic amb les mènsules que de-
coren els balcons de la Paeria. Fins al 29 de setembre.

MUSEU DE LA NOGUERA. BALAGUER. PL. DEL MUSEU.

La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis. Objectes 
arqueològics i audiovisuals recreen el jaciment, amb el llenguatge de 
còmic de Quim Bou amb un discurs didàctic. Fins al 27 d’octubre.

UDL. BIBLIOTECA DE CAPPONT. LLEIDA.

Arts. Exposició bibliogràfica sobre la revista Arts, del Cercle de Belles 
Arts. Oberta fins al dia 31 d’octubre.

Circ, tallers i arts en 
viu a la sisena edició 
del Circ Picat

xista Gemma Abrié obre l’última jor-
nada del Dansàneu, amb un home-
natge al Bestiari, de Josep Carner. 
A les 19.00, les Planes de Son acull 
Sa Mateixa, l’espectacle de clausu-
ra que gira entorn de la música i la 
dansa, amb la cantant manacorina 
Joana Gomila, els ballarins Lali Ay-
guadé i Magí Serra i els músics Laia 
Vallès i Santi Careta.

18.30
SOLSONA. TEATRE COMARCAL.

‘La casa de Bernarda Alba’
El col·lectiu d’actrius de la compa-
nyia El Traspunt posen en escena 
La casa de Bernarda Alba, una obra 
clàssica de Federico García Lorca.

19.30
CERVERA. DIVERSOS ESPAIS URBANS

Mostra de teatre ‘A pèl’
Nova sessió de la mostra de micro-
teatre A pèl, amb quatre noves obres 
d’uns 15 minuts que es representen 
simultàniament a les 19.30, 20.15, 
21.00 i 21.45. Cada funció té un preu 
de 4 € i està restringida a 25 perso-
nes d’aforament.

20.30
LLEIDA. PARC SERRA LLARGA. HORTA.12. €

‘Las Glorias cabareteras’
L’espectacle Las Glorias cabareteras 
tanca el programa Terrats en Cultura 
a Lleida. Las Glorias són dos vedets 
vingudes a menys que es dediquen 
a explicar les seues inquietuds sobre 
la vida o, per dir-ho d’una manera 
més directa, a malparlar de tot i 
tothom mentre intercalen números 
musicals, ja que elles creuen que 
canten i ballen.

MÚSICA

19.00
LLEIDA. AUDITORI ENRIC GRANADOS.

Premis del Ricard Viñes

L’entrega de premis posa fi al con-
curs II Ricard Viñes Piano Kids and 
Youth, per a menors de 17 anys. 
Després de la proclamació, cada 
guanyador realitzarà una breu ac-
tuació. Entrada lliure amb invitació.

20.00
BALAGUER. SANT DOMÈNEC.

Musica coral catalana
El vuitè Juliol de Música i Poesia de 
Balaguer comença amb el concert 
Música coral europea i catalana, 
que interpreta el Cor Madrigal, di-
rigit per Mireia Barrera, amb Jordi 
Armengol al piano i l’actor Enric 
Majó com a rapsode. La resta dels 
concerts seran a Santa Maria de les 
Franqueses.

11.00
ALPICAT.  
DIFERENTS ESPAIS.

Alpicat viu l’última jornada del festival 
Circ Picat, en què onze companyies ca-
talanes i d’altres procedències oferiran 
activitats per al públic familiar com jocs 
de fusta, tallers de circ i espectacles de 
música, titelles, clown, percussió i dan-
sa, acrobàcies clàssiques, acrobàcies 
aèries o multidisciplinàries, en diversos 
espais del municipi. Totes les propostes 
són gratuïtes, excepte Vida, un format 
de titelles que Javier Aranda representa 
a la sala Unió, al preu de 3 euros.

Espectacle del Circ Picat en una edició anterior.
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MUSEOS
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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARCAS

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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. 

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040.

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. Museo, 
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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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.

CASTILLOS

Información y reservas al teléfono:  
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 DE ARBECA (Garrigues).

EXPOSICIONES Y GALERÍAS

HOY RECOMENDAMOS

FERIAS Y FIESTAS

08.00
LA FULIOLA. URGELL.

Festa del Segar
La Fuliola celebra su fiesta en torno 
a la siega, previa a la fiesta de la ba-
tida del 13 y 14 de julio. Comienzan 
con la llegada de los segadores. Tras 
un tiempo de trabajo, pararán para 
el desayuno tradicional y, después, 
exhibición de maquinaria antigua y 
demostración de las tareas que se 
hacían manualmente. A la vez, Tro-
bada de Puntaires, hermanamien-
tos, talleres infantiles, mercadillo y, 
al mediodía, vermut popular. 

09.00
ARTESA DE SEGRE. CENTRO.

Mercado ‘Tot d’aquí’
Más de 50 productores de la zona 
ofrecen, todos los domingos por la 
mañana, productos de proximidad 
en artesanía y alimentación. 

10.00
LLEIDA. BARRIO DEL SECÀ DE SANT PERE.

Fiestas en el barrio
Matinal de deportes y, al mediodía, 
fiesta holi. Por la tarde, teatro en el 
local social, un espectáculo flamen-
co, sardanas y rumba catalana.

10.00
ARTESA DE SEGRE. TUDELA DE SEGRE.

Recreación republicana
Segunda edición de la jornada de 
recreación histórica en la escuela de 
Suboficials Republicana de Tudela 
de Segre. Tras una breve introduc-
ción histórica, habrá visitas guiadas 
y recreación de la vida cotidiana y 
otros actos, hasta el mediodía.

12.30
EL SOLERÀS. LES GARRIGUES.

Setmana Cultural
El Soleràs comienza su Setmana Cul-
tural con gospel en la misa y, a las 
20.30, el grupo de teatro Rellotge de 
Sorra Garriguenc pone en escena De 
la font del Xirineu a la font del Gat.

SALIDAS

11.00
ALMACELLES. FINCA PRUNUS.

‘Vermut entre cireres’

La finca Prunus acoge el Vermut en-
tre cireres, un gastrosarao organiza-
do por Red Flavors en el que partici-
pan 10 productores.

17.30
CONCABELLA. LA SEGARRA.

El cielo diurno
Espais Naturals de Ponent propone 
una Observació del cel diürn en los 
Plans de Sió, en Concabella. 

ESCENAS

12.00
ESTERRI D’ÀNEU Y PLANES DE SON.

Dansàneu cierra la edición 

Un sexteto liderado por el acordeo-
nista Carles Belda y la cantante y Último día de la muestra de Evelí Adam. Castell del Remei.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. Un viaje para todos los 
públicos que invita a observar cómo se ha plasmado la infancia en el 
cine, y a experimentar las emociones de la niñez. Hasta el 21 de julio.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Esculturas en cartón, resina 
y caucho, y dibujos digitales de Sergio Prego. Hasta el 2 de agosto.

MUSEO DE SOLSONA. SOLSONA. 

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producción propia sobre la evolución 
de los oficios a partir de la colección Etnográfica del Solsonès, para po-
ner en valor el trabajo de los nuevos artesanos. Hasta el 18 de agosto.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 libros hechos entre 1980 y 2018. Hasta el 27 de septiembre.

SANT DOMÈNEC I PLAÇA MAJOR. CERVERA. 

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistas de diferentes disciplinas, procedencias 
y generaciones establecen un diálogo artístico con las ménsulas que 
decoran los balcones de la Paeria. Hasta el 29 de septiembre.

MUSEO DE LA NOGUERA. BALAGUER. PL. DEL MUSEU.

La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis. Objetos 
arqueológicos y audiovisuales recrean el yacimiento, con el lenguaje de 
cómic de Quim Bou con un discurso didáctico. Hasta el 27 de octubre.

UDL. BIBLIOTECA DE CAPPONT. LLEIDA. 

Arts. Exposición bibliográfica sobre la revista Arts, del Cercle de Belles 
Arts. Permanecerá abierta hasta el día 31 de octubre.

Circo, talleres y artes 
en vivo en la sexta 
edición del Circ Picat

contrabajista Gemma Abrié abre la 
última jornada del Dansàneu, con 
un homenaje al Bestiari, de Josep 
Carner. A las 19.00, Les Planes de 
Son acoge Sa Mateixa, el espectá-
culo de clausura que gira en torno a 
la música y la danza, con la cantante 
manacorina Joana Gomila, los baila-
rines Lali Ayguadé y Magí Serra y los 
músicos Laia Vallès y Santi Careta.

18.30
SOLSONA. TEATRE COMARCAL.

‘La casa de Bernarda Alba’
El colectivo de actrices de la com-
pañía El Traspunt ponen en escena 
La casa de Bernarda Alba, una obra 
clásica de Federico García Lorca. 

19.30
CERVERA. VARIOS ENCLAVES URBANOS

Muestra de teatro ‘A pèl’
Nueva sesión de la Mostra de mi-
croteatre A pèl, con cuatro nuevas 
obras de unos 15 minutos que se 
representan simultáneamente a las 
19.30, 20.15, 21.00 y 21.45. Cada 
función tiene un precio de 4 € y está 
restringida a 25 personas de aforo. 

20.30
LLEIDA. PARC SERRA LLARGA. HORTA.12. €

‘Las Glorias cabareteras’
El espectáculo Las Glorias Cabare-
teras cierra el programa Terrats en 
Cultura en Lleida. Las Glorias son 
dos vedettes venidas a menos que 
se dedican a contar sus inquietudes 
sobre la vida o, por decirlo de una 
manera más directa, a despotricar 
contra todo y todos mientras inter-
calan números musicales, pues ellas 
creen que cantan y bailan.

MÚSICA

19.00
LLEIDA. AUDITORIO ENRIC GRANADOS.

Premios del Ricard Viñes

La entrega de premios pone fin al 
concurso II Ricard Viñes Piano Kids 
and Youth, para menores de 17 
años. Tras su proclamación, cada ga-
nador realizará una breve actuación. 
Entrada libre con invitación.

20.00
BALAGUER. SANT DOMÈNEC.

Música coral catalana 
El octavo Juliol de Música i Poesia 
de Balaguer comienza con el con-
cierto Música coral europea i cata-
lana, que interpreta el Cor Madrigal 
dirigido por Mireia Barrera, con Jor-
di Armengol al piano y el actor Enric 
Majó como rapsoda. El resto de los 
conciertos serán en Santa Maria de 
les Franqueses.

11.00
ALPICAT. 
DIFERENTES 
ESPACIOS.

Alpicat vive su última jornada del fes-
tival Circ Picat, en la que 11 compañías 
catalanas y de otras procedencias ofre-
cerán actividades para el público fami-
liar como juegos de madera, talleres de 
circo y espectáculos de música, títeres, 
clown, percusión y danza, acrobacias 
clásicas, acrobacias aéreas o multidisci-
plinarias, en varios espacios del munici-
pio. Todas las propuestas son gratuitas, 
excepto Vida, un formato de títeres 
que Javier Aranda representa en la sala 
Unió, al precio de 3 euros. 

Espectáculo del Circ Picat en una edición anterior.
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Secció: Local
29/06/2019

Sant Joan d'Isil s'omple de màgia amb les cançons
i la música de Lídia Pujol

Europa Espanya Català
Autor: Feliu Sirvent

Aquest divendres, l'església de Sant Joan d'Isil es va omplir de màgia amb l'actuació de la
cantautora Lídia Pujol i la música, als teclats, de Dani Espasa . El públic assistent, que omplia de
gom a gom la planta basilical, es va deixar endur per la força evocadora de la música lúdica i
sensual.

En acabar el concert, va tenir lloc la presentació del projecte Teia de Júlia Farrero, creació
inspirada en la tradició de les falles pirinenques i premiada per la Plataforma d'espectacles de
carrer que s'estrenarà de manera completa en l'edició de 2020 del Dansàneu.

Quatre anys després del canvi de format, en què deixava enrere una proposta de caràcter
emminentment formatiu, el Dansàneu, ja posicionat en relació als festivals i centres de creació
artística en dansa del país, referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa
així com consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de
sostenibilitat i rigor artístic. En aquest sentit, els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La
Guingueta d'Àneu, però també Escaló, seran novament escenari d'una proposta artística de to
marcadament contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però que sobretot busca
posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els organitzadors del festival entenen "des
d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també natural. De fet, s'evidencia amb la imatge
d'enguany, creada per la fotògrafa Iolanda Sebé per a l'estudi Latipo".

Enguany el Dansàneu ha canviat les dates, situant-les just després de Sant Joan i entre les falles
d'Isil i les de València d'Àneu. Els seus responsables puntualitzen que el canvi és degut
precisament a la professionalització del festival. "Si volem un festival posicionat en relació als seus
homòlegs i que compti amb artistes de primer nivell, ens cal treballar a molts mesos vista. En
aquest sentit, l'edició de 2019 va alterar les seves dates inicials, previstes durant la primera
setmana de juliol, per evitar coincidir amb la celebració del Dr. Music que deixava les Valls d'Àneu
sense places hoteleres lliures. L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes d'avançar-ne la
celebració per garantir que podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars sinó també els
propis artistes i companyies", recorden des del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Un cop sabut
que el Dr. Music marxava de les Valls d'Àneu, els responsables del Dansàneu van intentar
recuperar les dates inicials però les agendes dels principals caps de cartell no van permetre el
canvi. " El repte enguany és important atès que a nivell d'ocupació no és el mateix la primera
setmana de juliol que la darrera de juny. Per aquest motiu hem avançat la presentació de la
programació pràcticament un mes i hem implementat noves mesures de difusió com són la venda
online d'entrades anticipades a través del Consell Cultural i els paquets turístics en col·laboració
amb l'Oficina de Turisme de les Valls d'Àneu", afirmen.

En l'àmbit artístic, el festival convida un dels noms propis de la dansa en les darreres dècades: la
ballarina i coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de Dansa i un autèntic referent en la creació
contemporània, que proposa el seu duo amb el reconegut pianista menorquí Marco Mezquida, una
de les veus musicals més actives i interessants del moment. Picó i Mezquida presentaran la seva
particular Cita a cegues al temple espiritual de les Valls d'Àneu, Santa Maria, que acollirà la
inauguració del Dansàneu 2019 el proper dimarts, 25 de juny, a dos quarts de vuit del vespre . La
inauguració inclourà també, a la sortida de l'església, un maridatge amb els excel·lents vins del

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-sobira/sant-joan-disil-somple-magia-amb-lidia-pujol/20190629114827014839.html


celler Castell d'Encús que repeteixen d'aquesta manera la col·laboració amb el festival. Dimecres
26 de juny arriba el primer dels dobles programes del festival: serà a l'església dels sants Just i
Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i improvisador Carles
Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor Jaume Sangrà titulada
Origo.
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La atuación de la cantante Lídia 
Pujol, acompañada al piano por 
Dani Espasa, en la que homena-
jeó la figura de Raimon Pannikar, 
sedujo a un público entregado 
que agotó las entradas del con-
cierto que se celebró ayer en la 

iglesia de Sant Joan d’Isil. Por la 
noche, la aranesa Alidé Sans con-
virtió la calle Major d’Esterri en 
un escenario óptimo para mari-
dar su propuesta artística con los 
valores del festival, en un con-
cierto que siguieron más de 200 

personas. Hoy, el protagonismo 
recaerá en los ‘esbarts’ Sant Mar-
tí, con su homenaje a los poetas 
Montserrat Abelló y Maria Merè 
Marçal, y Ciutat Comtal con su 
propuesta de estreno Retrat en 
groc. 

La voz de Lídia Pujol seduce en el Dansàneu

FOTO: Joan Blanco / La cantante catalana encandiló a un público que agotó las entradas

Sanfermines contará con cerca de 500 
actividades durante los nueve días de fiesta

Cuatro cancela la primera parte del 
informativo que dirige Carme Chaparro

Los sanfermines 2019 ofrecen en su programa oficial un total de 496 
citas durante los nueve días que se prolongará para enriquecer “las 
mejores fiestas del mundo” que el alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya, ha pedido disfrutar con “respeto” y con un rotundo rechazo a 
cualquier conducta contraria a la libertad sexual.

Cuatro cancelará, a partir del lunes, la primera parte de su único pro-
grama dedicado a la actualidad informativa, Cuatro al día, que pre-
senta Carmen Chaparro. A partir de la próxima semana se dejará de 
emitir el avance de las 14.25 horas y se mantendrá, como hasta aho-
ra, la segunda parte del informativo, que comienza a las 17.25 horas.

Editan un 
tema inédito 
de Whitney 
Houstoun
A partir de una antigua graba-
ción de Whitney Houston, el 
productor y DJ noruego Kygo 
lanzó ayer Higher love, que se 
convierte así en la primera no-
vedad de la diva estadouniden-
se desde que hace una década 
lanzara su último álbum, I look 
to you. El resultado es un tema 
bailable e inspirador.

La cantante María Jiménez me-
jora sensiblemente tras dos 
meses de tratamiento tras ser 
operada el 2 de mayo de una 
obstrucción intestinal y, aunque 
se mantiene en la UCI, ya ingie-
re alimentos por sí misma y se 
encuentra consciente en todo 
momento. Fuentes familiares 
informan que está tolerando 
bien la ingesta de líquidos y co-
mida en forma de papilla.

María Jiménez está 
consciente y ya 
ingiere alimentos

porque
te ofrecemos información
A LO GRANDE

porque
la disfrutas todos

LOS DOMINGOS

      Este 
Domingo 30
  con tu periódico

La revista más leída en España
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La señora

Pilar Pomareta Casado
Viuda de Eugenio González Atance, Fundadores de FRUTAS EURO-GONZÁLEZ, SL
Ha muerto cristianamente a los 94 años.

(E.P.R.)

Sus hijos, José Luís, Lorenzo y Juan Carlos; hijas políticas, Inmaculada, Mari Tere y Mª del Carmen; 
nietos, Alejandro, Virginia, Rut, Raquel, Paloma, Belén, Marta, Eugenia, Juan Carlos y bisnietos.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma y la asistencia religiosa que tendrá lugar mañana domingo 30 de junio, a las 
11.00 horas, en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Carenas (provincia de 
Zaragoza).

 Carenas, 29 de junio de 2019

Momento en el que varias explosiones destruyen los restos del puente Morandi de Génova, ayer.

La cantautora Lídia Pujol protagonizó ayer un recital en la iglesia de Sant Joan de Isil, en Àneu.

EFE

AGENCIAS
❘ GÉNOVA ❘ Los restos del puente 
Morandi, situado en la ciudad 
italiana de Génova y que se 
hundió parcialmente el verano 
pasado matando a 43 personas, 
desaparecieron definitivamente 

ayer. Varias explosiones contro-
ladas volaron por los aires las 
estructuras que sobrevivieron 
al derrumbe de 2018. A prime-
ra hora de la mañana, se oyó 
una sirena y se accionaron los 
chorros de agua para crear un 

muro que evitara la difusión de 
las partículas de polvo, y des-
pués, con la explosión de las 15 
cargas colocadas, los dos pilares 
del puente se desplomaron en 
seis segundos. En la operación 
de demolición trabajaron 400 

agentes y un total de 3.500 per-
sonas tuvieron que ser desaloja-
das. Podrán volver a sus casas 
cuando se compruebe que no 
hay trazas en el aire del amianto 
que contenía el cemento de esta 
infraestructura.

Vuelan el puente genovés de Morandi

INFRAESTRUCTURAS DEMOLICIÓN

Lídia Pujol llena 
Sant Joan de Isil   
en el Dansàneu

CULTURA pOpULAR FESTIvAL

❘ ISIL ❘ La cantante Lídia Pujol, 
acompañada al piano por Dani 
Espasa, colgó ayer el cartel de 
entradas agotadas en la iglesia 
de Sant Joan de Isil por segun-
da jornada consecutiva en el 
Dansàneu, el Festival de Cul-
tures del Pirineu que se cele-
bra hasta mañana en Les Valls 
d’Àneu. Tras el recital, la bai-
larina y acróbata leridana Júlia 
Farrero ofreció una muestra de 
su proyecto Teia, inspirado en 
la fiesta de falles. Estaba previs-
to que de noche la cantautora 
aranesa Alidé Sans cerrara el 
día con un concierto en la calle 
Major de Esterri d’Àneu.

JOAN BLANCO

AMADO FORROLLA

El CRAE Torre Vicens acoge una nueva obra de Ramón Ruiz ■ El escul-
tor leridano Ramón Ruiz presentó ayer una nueva obra en el patio 
del CRAE Llars Infantils Torre Vicens. La iniciativa tiene como 
objetivo contagiar la pasión por el arte a los menores del centro.

Más de 100 
autores, en 
trámites para 
salir de la SGAE 
La entidad dice que por 
‘presiones coordinadas’ 

pOLéMICA

❘ MADRID ❘ La Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores 
(SGAE) alertó ayer de que 
está siendo objeto “de una 
acción coordinada” de pe-
ticiones de salida de socios 
motivada por la “presión” 
ejercida por las compañías 
discográficas Warner, Sony, 
Universal, BMG y Peermu-
sic para que la “comunidad 
autoral” abandone esta en-
tidad. Según Manuel Recio 
“Patacho”, portavoz de la 
asociación Coalición Auto-
ral, son ya más de 100 auto-
res los que han tramitado su 
baja de la SGAE. “No puedo 
dar nombres concretos, pe-
ro de momento que yo tenga 
constancia van más de 100 
autores. Hay muchos que es-
tán entregando las peticiones 
y también muchas editoria-
les, tanto grandes como pe-
queñas. Calculamos que la 
retirada del repertorio puede 
ser del 50%”, explicó el músi-
co excomponente del grupo 
Glutamato Ye-Ye.
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La senyora

Pilar Pomareta Casado
Vídua d’Eugenio González Atance, fundadors de FRUTAS EURO-GONZÁLEZ, SL
Ha mort cristianament als 94 anys.
(E.P.R.)

Els seus fills, José Luís, Lorenzo i Juan Carlos; filles polítiques, Inmaculada, Mari Tere i M. del 
Carmen; néts, Alejandro, Virginia, Rut, Raquel, Paloma, Belén, Marta, Eugenia, Juan Carlos i besnéts.

En comunicar a llurs amics i coneguts tan sentida pèrdua, els preguen una oració per l’etern descans 
de la seva ànima i l’assistència religiosa que tindrà lloc demà diumenge 30 de juny, a les 11.00 hores, 
a l’església parroquial de Nuestra Señora de la Asunción a Carenas (província de Saragossa).

 Carenas, 29 de juny del 2019

Moment en què diverses explosions destrueixen les restes del pont Morandi de Gènova, ahir.

La cantautora Lídia Pujol va protagonitzar ahir un recital a l’església de Sant Joan d’Isil, a Àneu.

EFE

AGÈNCIES
❘ GÈNOVA ❘ Les restes del pont Mo-
randi, situat a la ciutat italiana 
de Gènova i que es va enfonsar 
parcialment l’estiu passat, on hi 
van morir 43 persones, va des-
aparèixer definitivament ahir. 

Diverses explosions controla-
des van volar les estructures 
que van sobreviure a l’ensorra-
ment del 2018. A primera hora 
del matí, es va sentir una sirena 
i es van accionar els raigs d’ai-
gua per crear un mur que evités 

la difusió de les partícules de 
pols, i després, amb l’explosió 
de les quinze càrregues col·lo-
cades, els dos pilars del pont es 
van desplomar en sis segons. 
En l’operació de demolició van 
treballar quatre-cents agents i 

un total de 3.500 persones van 
haver de ser desallotjades. 

Podran tornar a casa quan 
es comprovi que no hi ha tra-
ces a l’aire de l’amiant que 
contenia el ciment d’aquesta 
infraestructura.

Volen el pont genovès de Morandi

INFRAESTRUCTURES DEMOLICIÓ

Lídia Pujol omple 
Sant Joan d’Isil  
al Dansàneu

CULTURA POPULAR FESTIVAL

❘ ISIL ❘ La cantant Lídia Pujol, 
acompanyada al piano per 
Dani Espasa, va penjar ahir el 
cartell d’entrades esgotades a 
l’església de Sant Joan d’Isil per 
segona jornada consecutiva al 
Dansàneu, el Festival de Cul-
tures del Pirineu que se celebra 
fins demà a les Valls d’Àneu. 
Després del recital, la ballari-
na i acròbata lleidatana Júlia 
Farrero va oferir una mostra 
del projecte Teia, inspirat en 
la festa de les falles. Estava 
previst que de nit la cantauto-
ra aranesa Alidé Sans tanqués 
el dia amb un concert al carrer 
Major d’Esterri d’Àneu.

JOAN BLANCO

AMADO FORROLLA

El CRAE Torre Vicens acull una nova obra de Ramón Ruiz ■ L’escultor 
lleidatà Ramón Ruiz va presentar ahir una nova obra al pati del 
CRAE Llars Infantils Torre Vicens. La iniciativa té com a objectiu 
encomanar la passió per l’art als menors del centre.

Més de 100 
autors, en  
tràmits per  
sortir de la SGAE
L’entitat diu que per 
“pressions coordinades”

POLÈMICA

❘ MADRID ❘ La Societat General 
d’Autors i Editors (SGAE) 
va alertar ahir que està sent 
objecte “d’una acció coordi-
nada” de peticions de sor-
tida de socis motivada per 
la “pressió” exercida per 
les companyies discogràfi-
ques Warner, Sony, Univer-
sal, BMG i Peermusic per-
què la “comunitat autoral” 
abandoni aquesta entitat. 
Segons Manuel Recio Pa-
tacho, portaveu de l’asso-
ciació Coalició Autoral, són 
ja més de 100 autors els que 
han tramitat la baixa de la 
SGAE. “No puc donar noms 
concrets, però de moment 
que jo tingui constància són 
més de 100 autors. N’hi ha 
molts que estan entregant 
les peticions i també moltes 
editorials, tant grans com 
petites. Calculem que la re-
tirada del repertori pot ser 
del cinquanta per cent”, va 
explicar el músic excompo-
nent del grup Glutamato 
Ye-Ye.



 ACTIVITATS

Dansàneu 2019
Nova jornada del Dansàneu amb 
la peça de dansa i música electrò-
nica Aer (12.00), l’estrena de les 
IﾗヴWﾗｪヴ;gWゲ SげEspero Meravelles 
(12.30) i el concert de Jordi Moli-
na quartet i Esbart Ciutart Comtal 
(19.00).
Lloc: Església de Santa Maria 
d’Àneu, Escalarre.

Circ Picat
Segona jornada del Circ Picat - 
FWゲピ┗;ﾉ SW CｷヴI ｷ Aヴデゲ Wﾐ Vｷ┌が Wﾐ 
què es podran veure les repre-
sentacions, entre altres, d’Edu 
M;ﾐ;┣;ゲが J;┗ｷWヴ Aヴｷ┣;が C;ﾏヮｷ Q┌ｷ 
Pugui, el Pallasso Tortellini o els 
kenians Jambo Brothers.
LﾉﾗIぎ Sｷ┗Wヴゲﾗゲ Wゲヮ;ｷゲが AﾉヮｷI;デく DWゲ 
de les 11.00 hores.

 CONCERTS

Crazy Horse Festival
CﾗﾐIWヴデ ゲﾗﾉｷS;ヴｷ ; HWﾐWgIｷ SげAヴヴW 
Cavalls, associació dedicadada a 
l’acollida i recuperació de cavalls 
abandonats, en què actuaran 
Mister Jones, The Chain Smokers 
Band i Walking Dicks.
Lloc: Cafè del Teatre. 21.00 ho-

res.

 EXPOSICIONS

‘Imatges per creure’
PヴﾗS┌ｼS; ヮWﾉ MUHBA ｷ Wﾉ M┌ゲW┌ 
de Lleida explica, amb 140 gra-
┗;デゲ SWﾉ ﾉﾉWｷS;デ< Aﾐデﾗﾐｷ GWﾉﾗﾐIｴが 
la reforma protestant i les guer-
ヴWゲ SW ヴWﾉｷｪｷﾙ ;ﾉ ゲく XVI ; E┌ヴﾗヮ;く
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30 
de juny.

‘No pintar-hi res’
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ SげｴﾗﾏWﾐ;デｪW ; ﾉげ;ヴピゲデ; 
Benet Rossell amb un conjunt de 
les seves obres. 
LﾉﾗIぎ M┌ゲW┌ SげAヴデ J;┌ﾏW MﾗヴWヴ;く 
Fins al 29 de setembre.

‘Poesia concreta. 
Joan Brossa’
Dｷﾐゲ SWﾉゲ ;IデWゲ SW ﾉげAﾐ┞ Bヴﾗゲゲ;が 
l’exposició Poesia concreta. Joan 

Brossa, Josep Iglésias del Mar-

ケ┌Wデが G┌ｷﾉﾉWﾏ Vｷﾉ;Sﾗデく PWピデW G;ﾉW-

rie, Lleida 1971, és considerada la 
primera exposició de poesia expe-
rimental de l’Estat espanyol.
LﾉﾗIぎ F┌ﾐS;Iｷﾙ Vｷﾉ;Sﾗデ けLﾗ P;ヴS;ﾉげく 
Aｪヴ;ﾏ┌ﾐデく Fｷﾐゲ ;ﾉ ヶ SW ﾃ┌ﾉｷﾗﾉく

‘Brossa polièdric’
Mostra que vol presentar la vida 
i l’obra del poeta, dramaturg i ar-
ピゲデ; WゲIXﾐｷI Jﾗ;ﾐ Bヴﾗゲゲ; ふヱΓヱΓ ど 
1998). 
Lloc: Biblioteca Margarida de 
MﾗﾐビWヴヴ;デが B;ﾉ;ｪ┌Wヴく Fｷﾐゲ ;ﾉ ヲΓ 
de juny.

‘Prop de 
Hollywood’
Mﾗゲデヴ; SW aﾗデﾗｪヴ;gWゲ SW IｷﾐWﾏ; 
dels germans de Cervera Claudi 
ｷ FヴWSWヴｷI GﾙﾏW┣ Gヴ;┌が ケ┌W ;ﾏH 
les seves càmeres van immortalit-
zar més de 10 rodatges de super-
produccions de Hollywood.
LﾉﾗIぎ S;ﾉ; Mﾗﾐデゲ┌;ヴ SW ﾉげIEIく Fｷﾐゲ ;ﾉ 
30 de juny.

Revista ARTS
Exposició que repassa els 25 anys 
Sげｴｷゲデﾘヴｷ; SW ﾉ; ヴW┗ｷゲデ; ARTS SWﾉ 
CWヴIﾉW SW BWﾉﾉWゲ Aヴデゲ ; デヴ;┗Yゲ SW 
20 portades.
Lloc: Biblioteca de Cappont. Fins 
al 31 d’octubre. 

‘Sakura, una mirada 
d’aquí a l’Orient’
AﾏH ｷﾏ;デｪWゲ SW ｪヴ;ﾐ aﾗヴﾏ;デ ｷ 
ヴWI┌ヴゲﾗゲ ;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌;ﾉゲが ﾉげ;ヴピゲデ; 
SWH;ゲピ< C;┌ゲ Wゲデ;HﾉWｷ┝ ┌ﾐ Sｷ<ﾉWｪ 

entre els ametllers i el paisatge. 
Lloc: Capella de la Mare de Déu 
SW ﾉげIﾐIWﾐSｷが CWヴ┗Wヴ;く Fｷﾐゲ ;ﾉ ンヰ 
de juny.

‘Forjant un sistema 
artístic - Tàrrega 
(1875-1965)
Mostra que aplega obres pictòri-
ケ┌Wゲ ｷ SげWゲI┌ﾉデ┌ヴ; SW ヲヴ ;ヴピゲデWゲ 
destacats de la capital de l’Urgell.
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega.

‘Vicenç Altaió, els 
ulls fèrtils’
PヴﾗS┌ｼS; ヮWヴ ﾉ; F┌ﾐS;Iｷﾙ V;ﾉﾉ-
palou, la mostra aplega els 27 
llibres que l’artista va realitzar 
amb diferents artistes.
LﾉﾗIぎ F┌ﾐS;Iｷﾙ V;ﾉﾉヮ;ﾉﾗ┌が LﾉWｷS;く 
Fins al 27 de setembre.

‘Cinema i emocions’
Cinema i emocions. Un viatge a 

la infància, realitzada per la Cai-
xa i La Cinémathèque française, 
repassa, a través de 230 peces, la 
relació del cine amb la infància.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 
21 de juliol.

Josep Bahima
Exposició que consta d’una vinte-
na d’olis on el paisatge i el color 
són una constant en la trajectòria 
;ヴプゲピI; SW ﾉげ;ヴピゲデ;く

LﾉﾗIぎ M┌ゲW┌ SげAヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ; ｷ Uヴ-
H;ﾐｷゲﾏW JﾗゲWヮ M;ゲ DﾗヴS;ﾉが Aﾉ-
macelles. Fins al 31 de juliol.

‘A tota màquina’
A デﾗデ; ﾏ<ケ┌ｷﾐ;く L; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙ SW 
la xarxa de ferrocarrils secunda-

ris a Catalunya. El cas del tren de 

Tàrrega a Balaguer (1907-1931), 
que relata els projectes dels ferro-
carrils secundaris a Catalunya.
LﾉﾗIぎ Aヴ┝ｷ┌ HｷゲデﾘヴｷI SW LﾉWｷS;く Fｷﾐゲ 
al 13 de setembre.

‘Laberints en 
llibertat’
Mostra que exposa una col·lecció 
SW デヴWH;ﾉﾉゲ SWﾉ IﾗﾉびﾉWIピ┌ Sげ;ヴピゲデWゲ 
El laberint blau, nascut a la Flores-
ta en la dècada dels 90 per inicia-
ピ┗; SW ﾉげ;ﾉWﾏ;ﾐ┞; ESｷデｴ SIｴ;;ヴく
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 
Fins el 30 d’agost.

‘Topograia de 
Tàrrega’
La mostra permet conèixer la to-
ヮﾗｪヴ;g; SW ﾉ; T<ヴヴWｪ; SW ﾉげXヮﾗI; 
medieval i moderna i al mateix 
temps fa un paral·lelisme amb la 
T<ヴヴWｪ; ;Iデ┌;ﾉ SWﾉ ゲWｪﾉW XXIが ｴWヴW-
va de l’urbanisme medieval.
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell. 
Fins al 30 de juny. 

‘93 Marc Márquez’
Exposició dividida en tres àm-
bits: l’Espai box, l’Espai circuit, on 
s’explica la trajectòria del pilot de 
Cervera i Veu pròpia, que presen-
デ; Wﾉ ヮWヴgﾉ ﾏYゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW M;ヴIく
Lloc: Museu Comarcal de Cerve-
ra.

‘Les entitats a 
l’Arxiu’
LWゲ Wﾐピデ;デゲ ; ﾉげAヴ┝ｷ┌ és la segona 
de la sèrie de mostres i exposici-
ons trimestrals de Cervera Capital 
de la Cultura Catalana 2019, que 
ヮﾗヴデ; Wﾉ プデﾗﾉ ｪWﾐXヴｷIぎ Aヮヴﾗヮ;げデ ; 
ﾉげAヴ┝ｷ┌ぁ L; ｴｷゲデﾘヴｷ; ;ﾉ デW┌ ;H;ゲデ.
LﾉﾗIぎ Aヴ┝ｷ┌ Cﾗﾏ;ヴI;ﾉ SW ﾉ; SWｪ;ヴ-
ra, Cervera. Fins al 5 de juliol.

‘La revolució 
neolítica’
L; ヴW┗ﾗﾉ┌Iｷﾙ ﾐWﾗﾉｹピI;く L; Dヴ;ｪ;が 
el poblat dels prodigis presenta 
objectes arqueològics, audiovi-
suals i una recreació virtual del 
ﾃ;IｷﾏWﾐデ ケ┌W ┌ピﾉｷデ┣; SW aﾗヴﾏ; 
molt innovadora el llenguatge del 
còmic, creat pel dibuixant gironí 
Q┌ｷﾏ Bﾗ┌く
Lloc: Museu de la Noguera. Fins 
al 27 d’octubre.

La Cooperativa Sanui Fruits acull l’espectacle 

‘Ocaña, reina de las Ramblas’, de Marc Rosich
El cicle Terrats en Cultura arriba (20.30 hores) a la Cooperativa Sanui Fruits amb 

l’espectacle ‘Ocaña, reina de las Ramblas’, que homenatja l’artista José Pérez Ocaña, 

icona LGTBI de la Barcelona franquista, amb el cantant i actor Joan Vázquez i el 

director musical Marc Sambola, amb textos i direcció de Marc Rosich.

AGENDA

SÁBADO 29 DE JUNIO DE 201938
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SEGRE 

Dissabte, 29 de juny del 2019 SOCIETAT Agenda 

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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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.

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 

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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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

08.00
VilanoVa De Bellpuig. pla D’urgell.

No Surrender Festival
el camp de futbol acull l’arribada i 
la instal·lació d’instruments. a les 
11.30 comencen els assajos i, des-
prés de la pausa del dinar, s’inicien 
els enregistraments per sectors. a 
les 19.30 es gravarà el videoclip i, 
després, concert de Sergio gispert 
& The Jack, considerada la millor 
banda de tribut a aC/DC d’europa.

11.30
Tàrrega. CenTre i riu onDara.

‘Flèndit’, la gran gimcana
els joves estan preparats per a la 
gran gimcana Flèndit, que compta 
amb tobogan gegant d’aigua al ma-
tí, vermut i dinar popular. a la tarda, 
després del txupinazo es desenvolu-
pen les proves. Després, sopar ame-
nitzat per la música de pascual & els 
Desnatats i pD Vezirré.

17.00
SolSona. plaça maJor.

Les diversitats
Solsona celebra Que floreixin les di-
versitats! pel dia de l’alliberament 
lgBTi. Hi haurà contacontes i tallers 
infantils, seguits de la lectura del 
manifest i després música i perfor-
mances, amb diversos grups.

18.00
leS. Val D’aran. plaça DeTH Haro.

Les planta el Haro
el poble celebra la Quilhao planta-
da del Haro, el gran tronc d’avet que 
s’assecarà fins a Sant Joan de l’any 
vinent. els acompanyen les danses 
d’es Corbilhuèrs, batucada i focs ar-
tificials per tancar la festa major.

20.30
Barruera i ValènCia D’àneu.

Falles al Pirineu
Coincidint amb la festivitat de Sant 
pere, València d’àneu i Barruera bai-
xen les falles des del Faro. primer 
baixaran els nens i, ja de nit, els 
adults. Després del recorregut ritual 
dels fallaires pels carrers, a la plaça 
els esperen ball i la festa.

ESCENES

12.00
la guingueTa i eSTerri D’àneu. 9 €

Tres vegades Dansàneu

Santa maria d’àneu acull al migdia 
un doble programa: la preestrena 
de l’espectacle de dansa Àer, de 
l’esbart Sant martí, mirna Vilasís i 
Xavi múrcia i Espero meravelles, amb 
els mateixos artistes. a les 19.00, el 
Dansàneu torna a esterri, on s’estre-
na Retrat en groc, de l’esbart Ciutat 
Comtal i Jordi molina Quartet a la 
llar de Jubilats. gratuït.

19.30
CerVera. DiVerSoS emplaçamenTS. 4 €

Microteatre ‘A pèl’
representació simultània de 4 obres 
diferents en quatre emplaçaments a 
les 19.30, 20.15, 21.00 i 21.45 hores. El museu de Cal Pauet de les Borges obre els dissabtes.

CAIXAFORUM. lleiDa. aV. BlonDel, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. un viatge per a tots els 
públics que convida a observar com s’ha plasmat la infantesa en el cine 
i a experimentar les seues emocions. Fins al 21 de juliol.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. Balaguer.

Anillos concéntricos en playa terminal. escultures en cartró, resina i 
cautxú, i dibuixos digitals de Sergio prego. Fins al 2 d’agost.

MUSEU DE SOLSONA. SolSona.

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. producció pròpia sobre l’evolució dels 
oficis a partir de la col·lecció etnogràfica del Solsonès, per posar en 
relleu el treball dels nous artesans. Fins al 18 d’agost.

FUNDACIÓ VALLPALOU. lleiDa. roger De llúria, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 llibres fets entre el 1980 i el 2018. Fins al 27 de setembre.

SANT DOMÈNEC I PLAÇA MAJOR. CerVera.

Diàleg#2 ‘Mènsula’. Catorze artistes de diferents disciplines, proce-
dències i generacions estableixen un diàleg artístic amb les mènsules 
que decoren els balcons de la paeria. Fins al 29 de setembre.

MUSEU DE LA NOGUERA. Balaguer. pl. Del muSeu.

La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis. objectes 
arqueològics i audiovisuals recreen el jaciment, amb el llenguatge de 
còmic de Quim Boucon un discurs didàctic. Fins al 27 d’octubre.

UDL. BiBlioTeCa De CapponT. lleiDa.

Arts. exposició bibliogràfica sobre la revista Arts, del Cercle de Belles 
arts. romandrà oberta fins al dia 31 d’octubre.

Juneda celebra la 
primera fira de Vins i 
Tapes de proximitat

la durada és de 15 minuts cada una, 
avui i demà.

20.30
lleiDa. Coop. Sanui FruiTS. T. Sanui. 12 €

‘Ocaña, reina de las Ramblas’
l’actor i cantant Joan Vázquez es 
posa a la pell del llegendari trans-
formista ocaña per retre-li home-
natge com a indiscutible reina de 
les rambles. Transport gratuït.

22.30
Tàrrega. alTeT. aCCéS lliure.

‘Xarivari Blues’
el cicle d’arts de carrer Públic! pre-
senta Xarivari Blues, de la compa-
nyia Circ los. Quatre experimentats 
artistes de circ s’inspiren en la pel·lí-
cula The Blues Brothers per als seus 
números d’acrobàcies, malabars, 
monocicles i llits elàstics.

MÚSICA

20.00
la Seu Vella. TerraSSa 1203.

Cinc arpes a la Seu Vella

Cinc arpes interpretaran conjunta-
ment Hallelujah, de leonard Cohen, 
a l’inici del concert que, coincidint 
amb la posta de sol, clausura el 
8è curs internacional d’arpa Hor-
ta de lleida, coordinat per Berta 
puigdemasa.

20.00
eSTany D’iVarS i Vila-Sana. C. Sinén. 10 €

Música conscient i ocàs
Concert de música conscient, que 
interpreta oriol ginestà en un for-
mat de mantres, bols tibetans i de 
quars, gongs i cançons de pau. es 
complementa amb infusions durant 
la posta de sol.

21.00
leS BorgeS BlanQueS. Terrall.

‘Garrigues Guitar Festival’
el duo identidad Chilena, amb Car-
los Brito a la viola i luis guevara a 
la guitarra clàssica, obre el 8è garri-
gues guitar Festival, amb el progra-
ma Catalunya & Chile. accés lliure.

21.00
lleiDa. CaFè Del TeaTre. 10 €

Crazy Horse Festival
Concert solidari amb l’associació 
arre Cavalls, dedicada a l’acollida i 
recuperació de cavalls maltractats. 
Hi actuaran mister Jones amb les 
seues versions en acústic, The Chain 
Smokers Band amb el seu repertori 
de rhythm & blues, blues, jazz i soul 
i la banda de punk Walking Dicks.

10.00
JuneDa. CompleX 
CulTural i  
pl. CaTalunya

amb una jornada tècnica sobre biodi-
nàmica i la presència de les dones en 
el món del vi, arranca la primera Fira 
de Vins i Tapes de proximitat, organit-
zada per l’associació Tastavins. a partir 
de les 18.00 obre la fira, amb 21 cellers 
de Costers del Segre, tres de la Conca 
de Barberà i set firmes de gastronomia. 
la música arribarà amb republiq i el 
directe de marta & gregori. Després 
actuen els rojos de Junda i, durant el 
dia, es realitzarà una activitat solidària 
amb aFanoC, amb gregorio iglesias.

Tast de Tastavins de Juneda, en una edició anterior.
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Sábado, 29 de junio de 2019 SOCIEDAD Agenda 

Envíe sus actos de agenda a: 
cercle@segre.com. 
Más información en

MUSEOS
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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARCAS

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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. 

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040.

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. Museo, 
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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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.

CASTILLOS

Información y reservas al teléfono:  
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 DE ARBECA (Garrigues).

EXPOSICIONES Y GALERÍAS

HOY RECOMENDAMOS

FIESTAS

08.00
VilanoVa de Bellpuig. pla d’urgell.

No Surrender Festival
el campo de fútbol acoge la llega-
da e instalación de instrumentos. a 
las 11.30 comienzan los ensayos y, 
tras la pausa de la comida, se inician 
las grabaciones por sectores. a las 
19.30 se grabará el videoclip y, des-
pués, concierto de Sergio gispert & 
The Jack, considerada la mejor ban-
da de tributo a aC/dC de europa.

11.30
Tàrrega. CenTro y río ondara.

‘Flèndit’, la gran gimcana
los jóvenes están preparados para 
la gran gimcana Flèndit, que cuenta 
con tobogán gigante de agua por la 
mañana, vermut y comida popular. 
por la tarde, tras el Chupinazo se de-
sarrollan las pruebas. después, cena 
amenizada por la música de pascual 
& els desnatats y pd Vezirré. 

17.00
SolSona. plaça maJor.

Las diversidades
Solsona celebra Que floreixin les di-
versitats! por el día de la liberación 
lgBTi. Habrá cuentacuentos y talle-
res infantiles, seguidos de la lectura 
del manifiesto y después música y 
performances, con diversos grupos.

18.00
leS. Val d’aran. plaza deTH Haro.

Les planta el Haro
la población celebra la Quilha o 
plantada del Haro, el gran tronco de 
abeto que se secará hasta Sant Joan 
del próximo año. les acompañan las 
danzas de es Corbilhuèrs, batucada 
y fuegos artificiales. 

20.30
Barruera y ValenCia d’àneu.

Fallas en el Pirineo
Coincidiendo con la festividad de 
Sant pere, València d’àneu y Barrue-
ra bajan sus fallas desde el Faro. pri-
mero bajarán los niños y, ya de no-
che, los adultos. Tras el recorrido ri-
tual de los fallaires por las calles, en 
la plaza les esperan baile y la fiesta. 

ESCENAS

12.00
la guingueTa y eSTerri d’àneu. 9 €

Tres veces Dansàneu 

Santa maria d’àneu acoge al medio-
día un doble programa: el preestre-
no del espectáculo de danza Àer, 
del esbart Sant martí, mirna Vilasís 
y Xavi múrcia y Espero meravelles, 
con los mismos artistas. a las 19.00, 
el dansàneu vuelve a esterri, donde 
se estrena Retrat en groc, del esbart 
Ciutat Comtal y Jordi molina Quar-
tet en la llar de Jubilats. gratuito. 

19.30
CerVera. VarioS emplazamienToS. 4 €

Microteatro ‘A pèl’
representación simultánea de 4 
obras distintas, en otros tantos 
emplazamientos a las 19.30, 20.15, El museo de Cal Pauet de Les Borges abre los sábados.

CAIXAFORUM. lleida. aV. Blondel, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. un viaje para todos los 
públicos que invita a observar cómo se ha plasmado la infancia en el 
cine, y a experimentar las emociones de la niñez. Hasta el 21 de julio.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. Balaguer.

Anillos concéntricos en playa terminal. esculturas en cartón, resina 
y caucho, y dibujos digitales de Sergio prego. Hasta el 2 de agosto.

MUSEO DE SOLSONA. SolSona. 

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. producción propia sobre la evolución 
de los oficios a partir de la colección etnográfica del Solsonès, para po-
ner en valor el trabajo de los nuevos artesanos. Hasta el 18 de agosto.

FUNDACIÓ VALLPALOU. lleida. roger de llúria, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 libros hechos entre 1980 y 2018. Hasta el 27 de septiembre.

SANT DOMÈNEC Y PLAZA MAJOR. CerVera. 

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistas de diferentes disciplinas, procedencias 
y generaciones establecen un diálogo artístico con las ménsulas que 
decoran los balcones de la paeria. Hasta el 29 de septiembre.

MUSEO DE LA NOGUERA. Balaguer. pl. del muSeu.

La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis. objetos 
arqueológicos y audiovisuales recrean el yacimiento, con el lenguaje de 
cómic de Quim Bou, con un discurso didáctico. Hasta el 27 de octubre.

UDL. BiBlioTeCa de CapponT. lleida. 

Arts. exposición bibliográfica sobre la revista Arts, del Cercle de Belles 
arts. permanecerá abierta hasta el día 31 de octubre.

Juneda celebra la 
primera feria de Vins i 
Tapes de proximitat

21.00 y 21.45. la duración es de 15 
minutos cada una, hoy y mañana.

20.30
lleida. Cop. Sanui FruiTS. T. Sanui. 12 €

‘Ocaña, reina de las Ramblas’
el actor y cantante Joan Vázquez se 
pone en la piel del legendario trans-
formista ocaña para rendirle home-
naje como indiscutible reina de las 
ramblas. Transporte gratuito.

22.30
Tàrrega. alTeT. aCCeSo liBre.

‘Xarivari Blues’
el ciclo de artes de calle Públic! pre-
senta Xarivari Blues, de la compañía 
Circo los. Cuatro experimentados 
artistas de circo se inspiran en la 
película The Blues Brothers para sus 
números de acrobacias, malabares, 
monociclos y camas elásticas.

MÚSICA

20.00
la Seu Vella. Terraza 1203.

Cinco arpas en la Seu Vella

Cinco arpas interpretarán conjun-
tamente Hallelujah, de leonard 
Cohen, al inicio del concierto que, 
coincidiendo con la puesta de sol, 
clausura el 8º curso internacional 
de arpa Horta de lleida, coordinado 
por Berta puigdemasa.

20.00
eSTany d’iVarS i Vila-Sana. C. Sinén. 10 €

Música consciente y ocaso
Concierto de música consciente, 
que interpreta oriol ginestà en un 
formato de mantras, boles tibetanos 
y de cuarzo, gongs y canciones de 
paz. Se complementa con infusio-
nes durante la puesta de sol.

21.00
leS BorgeS BlanQueS. Terrall.

‘Garrigues Guitar Festival’
el dúo identidad Chilena, con Carlos 
Brito a la viola y luis guevara a la 
guitarra clásica, abre el 8º garrigues 
guitar Festival, con el programa Ca-
talunya & Xile. acceso libre.

21.00
lleida. CaFè del TeaTre. 10 €

Crazy Horse Festival
Concierto solidario con la asocia-
ción arre Cavalls, dedicada a la 
acogida y recuperación de caballos 
maltratados. actuarán mister Jones 
con sus versiones en acústico, The 
Chain Smokers Band con su reperto-
rio de rhythm & blues, blues, jazz y 
soul y la banda punk Walking dicks. 

10.00
Juneda. CompleX 
CulTural y  
pl. CaTalunya

Con una jornada técnica sobre biodiná-
mica y la presencia de las mujeres en el 
mundo del vino, arranca la primera Fira 
de Vins i Tapes de proximitat, organiza-
da por la asociación Tastavins. a partir 
de las 18.00, abre la feria, con 21 bode-
gas de Costers del Segre, 3 de la Conca 
de Barberà y siete firmas de gastrono-
mía. la música llegará con republiq y 
el directo de marta & gregori. después, 
actúan los rojos de Junda, y durante el 
día se realizará una actividad solidaria 
con aFanoC, con gregorio iglesias.

Cata de Tastavins de Juneda, en una edición anterior.



https://www.viurealspirineus.cat/articulo/cultura/dansaneu-reforca-vincle-amb-patrimoni-valls-daneu/20190501103315014135.html

Secció: Regional
28/06/2019

El Dansàneu reforça el vincle amb el patrimoni de
les Valls d'Àneu

Europa Espanya Català

La 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, s'ha presentat posant en valor les
seves fortaleses i destacant el seu profund arrelament al territori. Quatre anys després del canvi de
format, en què deixava enrere una proposta de caràcter emminentment formatiu, el Dansàneu, ja
posicionat en relació als festivals i centres de creació artística en dansa del país, referma la seva
voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com consolidant el seu model de
festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i rigor artístic.

En aquest sentit, els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu, però
també Escaló, seran novament escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani que
no oblida el seu vincle amb la tradició però que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni
de les Valls que els organitzadors del festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i
arquitectònic però també natural. De fet, s'evidencia amb la imatge d'enguany, creada per la
fotògrafa Iolanda Sebé per a l'estudi Latipo".

Enguany el Dansàneu canvia les dates: les avança una setmana, situant-les just després de Sant
Joan i entre les falles d'Isil i les de València d'Àneu. Els seus responsables puntualitzen que el
canvi és degut precisament a la professionalització del festival. "Si volem un festival posicionat en
relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer nivell, ens cal treballar a molts
mesos vista".

L'edició d'enguany ha alterat les seves dates inicials, previstes durant la primera setmana de juliol,
per evitar coincidir amb la celebració del Dr. Music que deixava les Valls d'Àneu sense places
hoteleres lliures

"L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes d'avançar-ne la celebració per garantir que
podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars sinó també els propis artistes i companyies",
recorden des del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Un cop sabut que el Dr. Music marxava de
les Valls d'Àneu, els responsables del Dansàneu van intentar recuperar les dates inicials però les
agendes dels principals caps de cartell no van permetre el canvi. "El repte enguany és important
atès que a nivell d'ocupació no és el mateix la primera setmana de juliol que la darrera de juny. Per
aquest motiu hem avançat la presentació de la programació pràcticament un mes i hem
implementat noves mesures de difusió com són la venda online d'entrades anticipades a través del
Consell Cultural i els paquets turístics en col·laboració amb l'Oficina de Turisme de les Valls
d'Àneu", afirmen.

En l'àmbit artístic, el festival convida un dels noms propis de la dansa en les darreres dècades: la
ballarina i coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de Dansa i un autèntic referent en la creació
contemporània, proposa el seu duo amb el reconegut pianista menorquí Marco Mezquida, una de
les veus musicals més actives i interessants del moment. Picó i Mezquida presentaran la seva
particular Cita a cegues al temple espiritual de les Valls d'Àneu, Santa Maria, que acollirà la
inauguració del Dansàneu 2019 el proper dimarts, 25 de juny, a dos quarts de vuit del vespre. La
inauguració inclourà també, a la sortida de l'església, un maridatge amb els excel·lents vins del
celler Castell d'Encús que repeteixen d'aquesta manera la col·laboració amb el festival.

Dimecres 26 de juny arriba el primer dels dobles programes del festival: serà a l'església dels
sants Just i Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i
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improvisador Carles Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor
Jaume Sangrà titulada Origo (Origen), un projecte que s'acaba de presentar amb gran èxit al
festival Don Quixot de Rússia. Una proposta a mig camí entre la dansa i el teatre gestual que
s'articula principalment a partir de la improvisació. Durant la mitja part se servirà una copa de vi
(inclosa dins el preu de l'entrada) en aquest cas en col·laboració amb el celler Batlliu de Sort.

Dijous 27 de juny, novament a dos quarts de vuit del vespre, el Dansàneu es trasllada a Sorpe i ho
fa incentivant el diàleg artístic entre el multiinstrumentista Eduard Iniesta i la ballarina Gemma
Galera. Serà a l'església de Sant Pere, on ambdós artistes presentaran un projecte pensat ad hoc
per al Dansàneu, i a manera de preludi de la celebració de la tercera edició del Tastàneu, una
iniciativa que compta amb el suport dels productors pallaresos (per tant, un tast KM0) i que és,
d'ençà de la seva creació, una de les iniciatives amb major seguiment del festival.

A partir de divendres 28, el Dansàneu fa un esforç organitzatiu i programa entre dues i tres
activitats diàries. L'excursió amb visita guiada a Sant Pere del Burgal i acció artística final als
jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló, una de les activitats més ben valorades pels assistents al
festival de l'any passat, es programa de nou per obrir un cap de setmana que situarà el divendres
28 l'actuació de Lídia Pujol a l'església de Sant Joan d'Isil com un dels plats forts del festival. A la
sortida, la instal·lació Teia, de la ballarina i coreògrafa Júlia Farrero, sorprendrà els assitents.

Teia va ser un dels projectes finalistes del Premi Delfí Colomé de Dansa 2018 i ha guanyat la beca
de Suport a la Creació en Arts de Carrer impulsada per la Plataforma Arts de Carrer, que inclou
entre altres el festival Sismògraf, el festival Lluèrnia i el Circ a la Plaça. "En conèixer el projecte,
que s'inspira en les falles pirinenques i crea un espectacle entre el moviment i el trapezi, amb un
llenguatge simple i visual, vam pensar que resultaria excel·lent per al Dansàneu. Després de
parlar-ne amb la seva creadora, Júlia Farrero, vam proposar-li un acompanyament durant el
procés creatiu de l'espectacle amb un acord de col·laboració a dos anys vista que permeti mostrar
un petit tast del projecte aquest 2019 i l'espectacle ja acabat l'any vinent, al Dansàneu", explica la
directora artística del Dansàneu, Rut Martínez. L'activitat del Dansàneu prevista el divendres 28 de
juny es clourà amb la invitació a l'aranesa Alidé Sans, que farà un concert a l'aire lliure, gratuït, a
tocar de La Creu del carrer Major d'Esterri d'Àneu.

Dissabte 29 de juny el Dansàneu torna a Santa Maria d'Àneu i ho fa presentant el projecte en
residència des de l'inici del festival que ha guanyat el darrer Premi Delfí Colomé: Àer, proposta de
la ballarina, creadora i pedagoga Laia Santanach. En paraules de Santanach, "Àer és una peça de
dansa contemporània i música electrònica que replanteja la dansa tradicional popular del
contrapàs amb la seva música des d'una mirada actual, personal i subjectiva entenent-la com a
referent vivencial, estructural i social del moment", afirma. Un primer tast del projecte, que es
presentarà totalment acabat al festival Ésdansa de Les Preses, l'agost vinent, es va poder veure fa
només uns dies al festival Sismògraf d'Olot amb un gran èxit de públic i crítica. Aquests festivals,
juntament amb el Mercat de les Flors, la Fira Mediterrània i el propi Dansàneu, són membres del
jurat d'aquest Premi que incentiva la creació en dansa a partir de materials d'arrel, impulsat pel
Departament de Cultura i que en aquestes darreres edicions ha passat en la seva fase de creació,
prèvia a l'estrena, pel Dansàneu. De manera posterior a la preestrena d'Àer, i en format de doble
programa, Santa Maria d'Àneu acollirà l'estrena de noves coreografies de l'esbart Sant Martí
vinculades a l'espectacle Espero meravelles que la formació que dirigeix el coreògraf David
Martínez va articular en col·laboració amb els músics Mirna Vilasís i Xavi Múrcia i que es presenta
com un homenatge a la figura de la poeta Montserrat Abelló.

Encara dissabte 29 de juny, el Dansàneu acollirà una nova estrena: serà a partir de les set de la
tarda, al pati de la Llar d'avis d'Esterri d'Àneu -també gratuït- i amb el tenora Jordi Molina i l'esbart
Ciutat Comtal com a protagonistes. Retrat en groc és el nom del darrer projecte del mutipremiat
músic de Torroella de Montgrí. Una proposta valenta i reivindicativa que es presenta al Dansàneu
en el seu format de quartet i que suma la dansa de l'esbart que lideren Teresa Agustí i Lluís
Calduch, que coreografiaran per a l'ocasió una selecció de temes del disc que Molina va presentar
a finals de 2018. Dissabte 29 de juny a la nit és jornada de falles a València d'Àneu i el Dansàneu
s'hi sumarà programant una primera actuació de vespre nit (a partir de dos quarts de nou del
vespre), com ha estat habitual en les darreres edicions del festival.



Diumenge la jornada començarà amb una proposta novament gratuïta i de caràcter familiar en què
un sextet de músics liderats per l'acordionista Carles Belda i la cantant i contrabaixista Gemma
Abrié, sota el paraigua creatiu del NewCat, presentaran un homenatge al Bestiari de Josep Carner
que tindrà lloc a La Creu/Carrer Major d'Esterri d'Àneu a partir de les dotze del migdia. A partir de
les set de la tarda, i a l'excel·lent escenari de Les Planes de Son, l'espai de Mon Natura Pirineus,
el Dansàneu clourà la seva proposta presentant un dels espectacles més rellevants produïts
durant el 2018 en col·laboració amb L'Auditori de Barcelona (cicle Escenes) i el Mercat de les
Flors: Sa Mateixa. L'espectacle, gratuït per als qui fan estada a Les Planes de Son, gira a través
de la música i la dansa, al voltant del concepte d'una mateixa imatge que es repeteix i que va
teixint la geometria de la nostra memòria col·lectiva. Una memòria complexa i desigual, sense
temps, antiga i recent alhora, que es va generant dia a dia. És la mateixa imatge d'uns fils molt
poderosos que ens uneixen sense que els puguem veure: quan algú els toca ens fan ressonar
generacions eternes dins les entranyes. La protagonitzen la cantant manacorina Joana Gomila i la
ballarina Lali Ayguadé, juntament amb el també ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i Santi
Careta.

Encara dins l'apartat de novetats d'enguany, el Dansàneu introdueix abans de començar cadascun
dels espectacles un breu apunt divulgatiu sobre l'espai patrimonial on es programa l'activitat. En
els casos de Sorpe, Son i Santa Maria d'Àneu, el festival compta amb el suport de l'expert Antoni
Velasco, que també participarà en la presentació del festival Dansàneu d'aquest dimarts, 30
d'abril, a la tarda a Barcelona, al Museu d'Història de la Ciutat. Velasco, professor de la Universitat
de Lleida, comentarà els retaules de les esglésies esmentades així com la singularitat de
cadascun dels espai d'una manera molt breu. Igualment, en casos com l'excursió guiada a Sant
Pere del Burgal, el Consell Cultural proposarà el comentari divulgatiu en col·laboració amb
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural), els Municipis Aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i
La Guingueta d'Àneu) i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la
Diputació de Lleida (Institut d'Estudis Ilerdencs, al qual enguany també s'hi suma el Patronat de
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida) i el suport de l'Ecomuseu Valls d'Àneu i de
l'Ajuntament de Sort, a la Vall d'Àssua, que s'ha sumat a la celebració del programa formatiu
Danses vives. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.

La venda anticipada online d'entrades per als espectacles, que s'inicia demà dimecres, 1 de maig,
es podrà fer a través dels webs www.dansaneu.cat i www.aneu.cat

Amb tot, la venda online finalitzarà el proper 25 de juny, coincidint amb l'inici del festival. A partir
d'aleshores, la venda anticipada es podrà fer únicament de manera presencial (fins a 24 hores
abans de l'inici de cada espectacle) a la seu del Consell Cultural, com a deferència per als
habitants del territori.

El festival d'aquest 2019 es presentarà al públic també a Barcelona en el marc d'un acte que tindrà
lloc aquesta mateixa tarda, al Museu d'Història de Barcelona, a partir de les 19 hores. Serà llavors
quan tindrà lloc la lectura del pregó d'aquest 2019 a càrrec de l'escriptora i directora de la revista
Cavall fort, Mercè Canela, la qual agafarà el relleu de Jordi Creus, autor del pregó de l'any passat.

Per últim, els responsables del Dansàneu han destacat que tres dels espectacles impulsats des
del festival de les Valls d'Àneu l'any passat han tingut recorregut i presència més enllà del propi
Dansàneu. Ens referim a les produccions Nuà de Raquel Gualtero i Anaïs Oliveras i el Bach
Project de Joel Bardolet i Mal Pelo -ambdós presents al Sismògraf 2019-, així com el projecte
Galeuscat, que es presentarà ja completat a la Fira Mediterrània de l'octubre vinent.

EL PALLARS BALLA DE NOU GRÀCIES AL PROGRAMA DANSES VIVES

Els nens i nenes d'Esterri d'Àneu, Sort i Llavorsí han participat per segon any consecutiu del
programa formatiu interdepartamental Danses vives promogut pels departaments de Cultura i
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Valorada positivament l'experiència pilot de l'any
passat, a recer del Dansàneu alumnes i professors de les escoles d'Esterri d'Àneu, Sort, Rialp,
Llavorsí, Alins i Ribera de Cardós han participat en aquesta proposta sota el guiatge del professor i



ballador Pep García, de l'Esbart Marboleny de Les Preses.

La cloenda d'aquest programa, que planteja la formació feta directament als mestres de primària -i
la corresponent transmissió de coneixements d'aquests envers els alumnes-, ja ha tingut lloc
enguany a Esterri d'Àneu i a Sort i es replicarà el proper 7 de juny a Llavorsí, sempre amb
l'acompanyament musical en directe garantit en col·laboració amb l'Escola Folk del Pirineu.
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Sol Picó i Marco Mezquida presenten 'Cita a
cegues', l'espectacle inaugural del Dansàneu 2019

Europa Espanya Català
Autor: Feliu Sirvent

L'espectacle inaugural, a Santa Maria d'Àneu, va suposar la trobada entre dos animals escènics,
Picó i Mezquida, que per primera vegada actuaven junts en un escenari.

Sol Picó i Marco Mezquida van presentar ahir a la nit, al monestir de Santa Maria d'Àneu a la
Guingueta, la seva particular 'Cita a cegues'. L'espectacle inaugural del Dansàneu 2019 va
suposar la trobada entre dos animals escènics, Picó i Mezquida, que per primera vegada actuaven
junts en un escenari, i ho feien davant l'atenta mirada d'un públic entusiasta que va poder gaudir
d'una experiència completa de dansa, música i patrimoni.

(Imatge de l'espectacle inaugural del Dansàneu a Santa Maria d'Àneu/Joan Blanco)

Prèviament a l'espectacle, els assistents van poder conèixer més profundament Santa Maria
d'Àneu -espai patrimonial i escenari per ahir- de la mà de Ferran Rella , president del Consell
Cultural de les Valls d'Àneu, entitat que organitza el festival. Així començava el Dansàneu2019
que ens espera amb moltes més propostes fascinants fins diumenge 30 de juny. Consulteu tota la
programació a www.dansaneu.cat

Cita a cegues

Sol Picó i Marco Mezquida van protagonitzar un viatge musical amb sinestèsia de moviments i
sons. Ambdós artistes expliquen una història d'amor, però no els va caldre utilitzar paraules per
fer-ho, només el llenguatge de la música en el cas de Mezquida i el del moviment en el cas de Sol
Picó.

Sol Picó ha estat guardonada, entre altres, amb el Premi Nacional de Dansa 2016 i Marco
Mezquida és un dels talents més consolidats en la música actual, tot i la seva joventut. Ha estat
premiat en quatre ocasions consecutives com a Músic de l'any per l'Associació de Músics de Jazz i
Música Moderna de Catalunya (2011, 2012, 2013 i 2015).

En finalitzar l'espectacle, es va servir una copa de vi a l'exterior de l'església de Santa Mari,
gentilesa del celler Castell d'Encús.
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El Dansàneu omple les esglésies de les Valls
d'Àneu de música i dansa

Europa Espanya Català

Per aquest festival passaran Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, i les produccions 'Àer',
Teia' i 'Sa Mateixa' Pla general d'un assaig, a l'església dels Sants Just i Pastor de Son |
LleidaDiari.cat

Les Valls d'Àneu acolliran fins al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu, que enguany s'ha avançat una setmana i presenta una programació més compactada,
mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot i que
finalment no s'ha acabat celebrant a les Valls d'Àneu. Rut Martínez, directora del Dansàneu ha dit
que el festival referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat d'acord amb paràmetres de «sostenibilitat i
rigor artístic".

Martínez ha explicat que el Dansàneu omple les esglésies de les Valls d'Àneu de música i dansa i
reforça els vincles amb el patrimoni del territori. El Dansàneu vol donar un major pes als aspectes
patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada espectacle una explicació als assistents sobre els
espais on es desenvolupen les actuacions.

NOVETAT! Descarrega't gratis al teu mòbil l'aplicació Android de Lleida Diari i llegeix totes les
notícies de Lleida!

Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, va donar aquest dimarts el tret de sortida al Dansàneu Sol
Picó, a duo amb Marco Mezquida, va donar aquest dimarts el tret de sortida al Dansàneu. Fins a
finals de setmana passaran per aquest festival Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les
produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal. Els
municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran novament escenari d'una
proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però que
sobretot busca valorar l'excel·lent patrimoni, ha destacat Martínez.

Martínez ha explicat que el Dansàneu ja és un festival molt professionalitzat. Martínez ha dit que
«si volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista». Pel que fa als artistes que participen al Dansàneu un
dels atractius és els escenaris en els quals actuen, les esglésies romàniques de les Valls d'Àneu.

També et poden interessar... El 28è Dansàneu reforça els vincles amb el patrimoni del territori Sol
Picó i Marco Mezquida, inauguren el Dansàneu el 25 de juny

https://lleidadiari.cat/cultura/dansaneu-omple-esglesies-valls-aneu
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Les recomanacions culturals per aquest cap de
setmana a Lleida

Europa Espanya Català

Agenda dels esdeveniments de la demarcació de Lleida del 28 al 30 de juny Una setmana més,
LleidaDiari.cat et porta l'agenda amb els millors plans per aquest cap de setmana, que arriba
carregada d'actes per a tots els gustos i edats. Si encara no us heu decidit i no sabeu què fer
aquests dies, ara teniu la possibilitat d'escollir entre els millors plans de la mà de LleidaDiari.cat .
Cliqueu a cada plan i consulteu tots els detalls.

NOU SERVEI DE LLEIDADIARI: T'enviem les notícies més importants de Lleida al WhatsApp
totalment gratis. Punxa aquí!

- Alpicat ja té a punt per esdevenir, un any més, la capital del circ amb la celebració aquest cap de
setmana de Circ Picat-Festival de Circ i Arts en Viu . No t'ho pots perdre!

- El No Surrender Festival se celebra aquest dissabte 29 de juny a Vilanova de Bellpuig (Pla
d'Urgell). I ho farà després d'haver despertat l'interès de professionals estrangers, com és el cas
de la corresponsal a Europa del centenari diari nord-americà 'The Wall Street Journal', Sara
Germano.

- Les Valls d'Àneu acolliran fins al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu , que enguany s'ha avançat una setmana i presenta una programació més compactada.
No perdis l'oportunitat de gaudir de l'art i el Pirineu en un mateix cap de setmana!

- Tàrrega estrenarà el divendres 28 de juny, a partir de les 20.00 hores del vespre, una nova
iniciativa de dinamització comercial: la 'Summer Night' , una nit de tapes gastronòmiques i
shopping.

- L'Associació Agrat organitzarà el pròxim dissabte 29 de juny la 9a edició de la gimcana Flèndit
amb un total de 550 inscrits repartits en 42 colles diferents. D'aquesta manera l'activitat es
consolida al llarg dels anys com una de les propostes amb més participació de la ciutat.

- L'Horta de Lleida es convertirà aquest cap de setmana en l'escenari dels darrers dos espectacles
programats en el marc de Terrats en Cultura que durant aquest mes de juny s'han celebrat a
Lleida per primera vegada.

- El teatre envairà aquest cap de setmana els carrers de Cervera . El dissabte 29 i el diumenge 30
de juny, vuit espais singulars de la capital de la Segarra acolliran la mostra de microteatre 'A pèl',
en la qual es planteja la representació de vuit obres microteatre professional (cadascuna es
representarà quatre vegades) de 15 minuts de durada per a només 25 persones.

- Diverses localitats com Tàrrega, Almacelles, la Seu d'Urgell o Oliana obren les seves piscines
gratuïtament per fer front a l'onada de calor . Refresca't!

- Mery Vázquez exposa a la Fecoll obres de diverses tècniques artístiques durant tot el mes de
juny.

- El Tren dels Llacs torna a circular en una nova temporada que s'allargarà fins al dia 2 de
novembre. Enguany es faran un total de 28 circulacions, de les quals 24 seran del Tren dels Llacs
Històric i 4 del Tren dels Llacs Panoràmic, aquest últim en l'època de calor, concretament del 20
de juliol al 10 d'agost.

https://lleidadiari.cat/agenda/sufoca-calor-refrescants-propostes-agendalleida


- L'Ajuntament de Talarn, al Pallars Jussà, va arranjar el pou de gel dins el marc d'un projecte de
desenvolupament turístic on l'aigua i els seus usos n'eren els protagonistes. Ara, es fa un pas més
enllà, i serà visitable per tal de donar a conèixer aquest patrimoni. T'animes?

- El Museu de les Papallones ha tornat a obrir les portes a Ribera de Cardòs (Pallars Sobirà).
Aprofita i ves a visitar-lo!
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5 plans culturals per al cap de setmana

Europa Espanya Català

Música i solidaritat al Share Festival

Poble Espanyol. Divendres 28 i dissabte 29 de juny

Segona edició del Share Festival, que vincula la música i solidaritat. Divendres hi actuaran Becky
G, una de les artistes llatines més populars del moment, C. Tangana, Lola Indigo i Do Patrici,
músiques urbanes per combatre la calor. Dissabte el cartell farà un gir cap al pop-rock amb Alfred
García i Nil Moliner al costat de Carlos Sadness i el raper Rayden. Per a tot el cap de setmana s
han organitzat nombroses activitats amb una vintena d ONGs. L any passat es van aconseguir
15.000 accions solidàries. Com deia el Capità Enciam, els petits gestos són poderosos.

[embedded content]

Dansa al Pirineu

Les valls d Àneu. Fins al diumenge 30 de juny.

La dansa contemporània s escampa aquest cap de setmana per pobles com Esterri d Àneu i Espot
en una nova edició del Dansàneu, que s ha comprimit en dies perquè coincidia amb el finalment
desaparegut Doctor Music. Divendres Lídia Pujol actuarà a l església de Sant Joan d Isil, on es
veurà la instal·lació de Júlia Farrero Teia. Diumenge es podrà veure una de les produccions de l
any, Sa mateixa, de la cantant Joana Gomila i la ballarina Lali Ayguadé.

Pegasus comença l adeu

Festival JazzPera. Dissabte 29 de juny.

La llegendària banda de jazz Pegasus inicia dissabte la seva gira de comiat al Festival JazzPera, a
la Pera (Baix Empordà), que es programa dins el Festival Ítaca, Cultura i Acció. El grup es va
fundar fa 40 anys amb Santi Arisa, Rafa Escoté, Josep Mas Kitflus i Max Sunyer. Per a la gira de
comiat, que es clourà el desembre del 2020, s hi ha sumat Dani Arisa, fill de Santi Arisa. El
repertori inclourà temes emblemàtics de la seva discografia, integrada per àlbums com Searching i
Standby on!

Celebrar l Orgull

Museu Europeu d Art Modern de Barcelona. Fins al 7 de juliol.

El Museu Europeu d Art Modern homenatja el 50è aniversari de la revolta de Stonewall, la llavor
de la celebració de l Orgull LGTBI+, amb una exposició d artistes que formen part d aquesta
comunitat. Les 16 obres exposades de 15 artistes aborden temàtiques com les identitats, el gènere
i les relacions afectivosexuals i van ser seleccionades amb la col·laboració de 40 persones d
entitats LGTBI+.

BccN: el festival més lliure

Auditori del Macba. Fins al dissabte 29 de juny.

El Barcelona Creative Commons Film Festival, dedicat a la cultura lliure i transformadora, encara
la recta final de la seva desena edició amb diversos títols d alta càrrega política: la projecció i
debat sobre el cas del mort al CIE de la Zona Franca Idrissa: crònica d una mort qualsevol ; el
retrat no autoritzat d El Rey, d Alberto San Juan; el seguiment de Mujer 1, Mujer 2, Mujer 3 sobre

https://catzona.com/5-plans-culturals-per-al-cap-de-setmana?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=5-plans-culturals-per-al-cap-de-setmana


víctimes d explotació sexual i debats com El cinema polític al s.XXI?

Anar a la font Ara.cat

Like this:M'agrada S'està carregant...



Comença la festa!
Roquetes (Baix Ebre)
Festa de l’aigua amb inflables i tobogan gegant,
concert líric, Festa Imagina, Rocket’s Festival, bous,
Cosso Iris... a la festa major. Fins al 7 de juliol.

Al so dels bastons
Balaguer (Noguera)
Setena diada bastonera, amb cercaviles, ballades i
dinar popular. Enguany especial perquè la colla Ball
de Bastons del Casal Pere III fa deu anys.

Una vintena d’actes per a tothom
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
La festa de Sant Pere inclou els tradicionals sopars
a la fresca, la revetlla, la processó, la trobada de
bestiari, la cercavila de foc... Fins al 3 de juliol.
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L’AGENDA DE LA SETMANA

FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Barruera (Alta Ribagorça) ...........................................................................................Dia 29. Festa major i baixada de falles. www.turismealtaribagorca.cat

Camarles (Baix Ebre).....................................................................................................................................Dies 21-29. Festa major. www.camarles.cat
Cambrils (Baix Camp) .......................................................................................................Dies 23/06-6/07. Festa major de Sant Pere. www.cambrils.cat
Reus (Baix Camp) ............................................................................................................................................... Dies 24-29. Festa major. www.reus.cat
Roquetes (Baix Ebre) ...........................................................................................................................Dies 28/06-7/07. Festa major. www.roquetes.cat
Sant Pere de Ribes (Garraf) .................................................................................................... Dies 14/06-26/07. Festa major. www.santperederibes.cat
València d’Àneu (Pallars Sobirà) ................................................................................................................Dia 29. Baixada de falles. www.vallsdaneu.org
Vic (Osona) ................................................................................................................................................Dies 27/06-7/07. Festa major. www.vic.cat
Vilanova i la Geltrú (Garraf)....................................................................................................Dies 14/06-6/07. Festes de Sant Pere. www.vilanova.cat

DIVERSOS
Alpicat (Segrià)............................................................................................................................................ Dies 28-30. 6è Circ Picat. www.alpicat.cat
Balaguer (Noguera).................................................................................................................................. Dia 29. VII Diada bastonera. www.balaguer.cat
Barcelona (Barcelonès) ......................................................................................................................Dies 28 i 29. Festival Sargal Adama. www.bcn.cat
Calaf (Anoia)........................................................................................................................................................Dies 28-30. Desfoca’t. www.calaf.cat
Capellades (Anoia)............................................................................................................................... Dia 29. 11è The Lemon Day. www.capellades.cat
Castellbell i el Vilar (Bages) ................................................................. Dia 29. Vilart. Festival rural d’arts en viu i arts visuals. www.castellbellielvilar.cat
Corbera d’Ebre (Terra Alta) ....................................................................................................Dies 6/04-31/07. VI Biennal d’Art. www.corbera.altanet.org
Espot (Pallars Sobirà) .........................................................................................................Dies 25-30. Festival Dansàneu. Tel. 973 62 40 45. www.espot.cat
Gandesa (Terra Alta) .............................................................................................Dia 29. 2n Festival de poesia al carrer Versos i vins. www.gandesa.cat
Igualada (Anoia) ..............................................................................................................................Dia 29. XVII Trobada de Gegants. www.igualada.cat
Jesús (Baix Ebre) ..................................................................................................................................Dia 30. Catifes del Sagrat Cor. www.emdjesus.cat
Juneda (Garrigues) ....................................................................................................................... Dia 29. Fira Tastavins. Tel. 973 15 00 14. www.juneda.cat
Tortosa (Baix Ebre) ..................................................................................................................... Dia 30. 10a Baixada Vogant per l’Ebre. www.tortosa.cat

Vic (Osona)
Festes de Sant Miquel
dels Sants. Del 27 de
juny al 7 de juliol.
culturavic.cat

La presentació del docu-
mental Operació Globus
va encetar ahir les festes
de Sant Miquel de Vic, que
proposen més de vuitanta
activitats fins al 7 de juliol.
Hi destaquen propostes
com ara el circuit d’activi-
tats a la rambla del Passeig
(27 de juny), l’espectacle
itinerant Zeppelin (1 de
juliol), el Vic Basket Beat,
una orquestra amb músi-
ca creada a partir del so del
bot de les pilotes de bàs-
quet (28 i 30 de juny) o els
actes més tradicionals,
com la Diada de Sant Mi-
quel amb el seguici de la
festa major i les danses
tradicionals, com el ball de
l’àliga, la Dansa Vigatana
de l’Espígol i el ball de ge-
gants (a la foto del costat).

Amb més
de 80 actes

L’últim cap de setmana de
juny torna Circpicat, el
festival de circ i arts en viu
d’Alpicat. Aquesta sisena
edició creix i hi participa-
ran vint-i-dues company-
ies catalanes, estatals i in-
ternacionals que oferiran
una trentena d’especta-
cles de carrers que es po-
dran gaudir amb tota la fa-
mília, que podrà gaudir

d’una àmplia varietat d’es-
pecialitats circenses, des
d’equilibrisme i trapezi a
malabars, pal, bicicleta,
mim i clown. Destaca la
presència dels acròbates
kenyans Jambo Brothers,
en la seva primera actua-
ció a l’Estat espanyol; i
dels francesos Les
Quat’fers en l’Air, especia-
listes en acrobàcia aèria

presents en festivals de tot
Europa. El toc lleidatà el
posaran companyies com
Campi Qui Pugui, Sound
de Secà i el jove pallasso
Tortelini. També l’espai
solidari, la taverna del
Circpicat, amb furgote-
ques. A l’esdeveniment,
totalment consolidat, s’es-
pera la presència de cap a
15.000 persones.

22 companyies en el sisè
festival Circpicat

Cambrils està immersa en
la seva festa major de Sant
Pere, carregada de revet-
lles, concerts, foc, tradició
i novetats com l’ampliació
del correfoc amb un corre-
foc infantil, la col·labora-
ció de la cinquena Trobada
de Timbalers amb els Pa-
llapupas, la participació de
l’antic llaüt Sant Ramon a
la novena Trobada de Vela
Llatina, l’homenatge a les
remendadores i el vermut
mariner a la plaça de l’Es-
glésia. Així mateix, en-
guany presenta una diada
de Sant Pere més intensa
que mai amb seguici, les
activitats de vela llatina,
la festa de l’ormeig, la dia-
da castellera, la trobada
de timbalers –amb la par-
ticipació de deu colles– i la
revetlla jove, amb la Ban-
da del Coche Rojo i la Ban-
da Neón. Diumenge tin-
drà lloc una de les nove-

tats d’enguany: el vermut
mariner amb degustació
de fideus rossos i música
de PD Peixampler orga-
nitzat per la Teca Teatre.
El mateix dia, The Gospel
Viu Choir oferirà un con-
cert a l’auditori del Parc
del Pescador. La festa
s’acabarà el dissabte 6 de
juliol amb els correfocs del
Cagarrieres.

Cambrils presenta
una diada de Sant
Pere molt intensa

J.Peña
CAMBRILS

Els correfocs no faltaran a
la celebració ■ ARXIU

Torna el Vinyasons, el fes-
tival itinerant en què mú-
sica, vins i gastronomia es
combinen per crear expe-
riències úniques durant
les nits d’estiu. Enguany,
amb deu artistes (Pavvla,
Marina Tuset, In Crescen-
do, Les Fourchettes...) i
catorze cellers de tot Cata-
lunya. Tots els actes inclo-
uen visita al celler, el con-
cert i un tast de vins i gas-
tronomia. L’encarregada
d’encetar el festival és
Pavvla, que actuarà avui al
vespre a les Caves Olivé
Batllori Barcelona.

Pavvla enceta
una nova
edició del
Vinyasons

Pavvla, avui al Vinyasons
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Celebrar l’Orgull 
 

FINS AL 7 DE JULIOL  
MUSEU EUROPEU D’ART MODERN 

El Museu Europeu d’Art Modern ho-
menatja el 50è aniversari de la re-
volta de Stonewall, la llavor de la 

celebració de l’Orgull LGTBI+, amb 
una exposició d’artistes que formen 

part d’aquesta comunitat. Les 16 
obres exposades de 15 artistes 

aborden temàtiques com les identi-
tats, el gènere i les relacions afecti-

vosexuals i van ser seleccionades 
amb la col·laboració de 40 persones 

d’entitats LGTBI+. 

BccN: el festival més lliure 
 

FINS DISSABTE  
AUDITORI DEL MACBA 

El Barcelona Creative Commons Film 
Festival, dedicat a la cultura lliure i 

transformadora, encara la recta final de 
la seva desena edició amb diversos tí-

tols d’alta càrrega política: la projecció i 
debat sobre el cas del mort al CIE de la 

Zona Franca Idrissa: crònica d’una mort 
qualsevol; el retrat no autoritzat d’El 

Rey, d’Alberto San Juan; el seguiment 
de Mujer 1, Mujer 2, Mujer 3 sobre vícti-

mes d’explotació sexual i debats  
com El cinema polític al s.XXI?

DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE

Música i solidaritat al Share 
 

DIVENDRES I DISSABTE  
POBLE ESPANYOL 

Segona edició del Share Festival, que 
vincula música i solidaritat. Divendres hi 
actuaran Becky G, C. Tangana, Lola Indi-
go i Do Patrici. Dissabte el cartell farà un 

gir cap al pop-rock amb Alfred García i 
Nil Moliner al costat de Carlos Sadness i 
el raper Rayden. Per a tot el cap de set-
mana s’han organitzat moltes activitats 

amb una vintena d’ONGs. L’any passat 
es van aconseguir 15.000 accions soli-
dàries. Com deia el Capità Enciam, els 

petits canvis són poderosos.

Dansa al Pirineu 
 

FINS DIUMENGE  
LES VALLS D’ÀNEU 

La dansa contemporània s’escampa 
aquest cap de setmana per pobles com 
Esterri d’Àneu i Espot en una nova edi-

ció del Dansàneu, que s’ha comprimit en 
dies perquè coincidia amb el finalment 
desaparegut Doctor Music. Divendres 
Lídia Pujol actuarà a l’església de Sant 
Joan d’Isil, on es veurà la instal·lació de 
Júlia Farrero Teia. Diumenge es podrà 
veure una de les produccions de l’any, 

Sa mateixa, de la cantant Joana Gomila i 
la ballarina Lali Ayguadé. 

Pegasus comença l’adeu 
 

DISSABTE  
LA PERA 

La mítica banda de jazz Pegasus inicia 
dissabte la seva gira de comiat al Festi-

val JazzPera, que es programa dins el 
Festival Ítaca, Cultura i Acció. El grup es 

va fundar fa 40 anys amb Santi Arisa, 
Rafa Escoté, Josep Mas Kitflus i Max Su-

nyer. Per a la gira de comiat, que es 
clourà el desembre del 2020, s’hi ha su-
mat Dani Arisa, fill de Santi Arisa. El re-
pertori inclourà temes emblemàtics de 

la seva discografia, integrada per àl-
bums com Searching i Standby... on! 

▲
 

▲

▲
 

▲

DANSÀNEU

ELS ‘HUMAN BODIES’ ES QUEDEN  
Després de passar per Itàlia, Mèxic i 
Estònia, l’exposició Human bodies que s’ha 
vist a l’Arenas de Barcelona ha anunciat que 
es queda permanentment aquí. El curs que 
ve està previst que la visitin 150.000 
persones. Human bodies mostra 12 cossos 
complets i més de 150 òrgans plastinats; les 
universitats catalanes n’hi afegiran més. 

PREMI PER A ‘VIDA EN SOMBRAS’ 
L’edició en DVD de Vida en sombras (que 
inclou els 7 minuts extres que havien estat 
perduts 70 anys) i l’obra completa de 
Llorenç Llobet Gràcia, feta per la Filmoteca 
de Catalunya amb el segell Intermedio, ha 
estat considerada la millor de l’any pels 
premis Il Cinema Ritrovato, per davant de 
cintes de Welles, Bergman i Cimino.

nera la primera crisi a la parella. 
Ella, periodista, perd la feina, i ell, 
advocat, decideix deixar les causes 
perdudes i entrar en un bufet d’eti-
queta. “Al Carlos li agrada treballar 
les circumstàncies que ens envol-
ten, les micropolítiques, la manera 
com el medi social transforma la re-
lació”, explica Rodríguez. La Vir té 
por que la filla els canviï i es tornin 
uns avorrits convencionals; en Llu-
ís té por justament que no ho faci i 
no li puguin donar una vida decent. 
“Són dos personatges que venen de 
famílies diferents, i es nota. És una 
pel·lícula social sense ser cinema 
social. La política ens afecta tota 
l’estona i quan tens un fill ni t’ho ex-
plico. Et penses molt d’esquerres 
però quan et toca a tu et mires les es-
coles concertades i si pots comprar 
un pis”, reconeix Verdaguer.  

De cop, els rols de gènere clàssics 
també colonitzen la relació com una 
espècie invasora. “En l’embaràs 
l’home no sap com situar-se. Ella 
sent la vida dins el seu cos, però ell 
què pot fer? Surt aquesta cosa de 
macho, de sortir de la cova i anar a 
caçar”. Verdaguer mateix reconeix 
que amb la paternitat va començar 
a preocupar-se per estalviar “com 
una iaia rata” i per treballar en pro-
jectes més lucratius. Ella, en canvi, 
creu que ser mare l’ha fet millor ac-
triu: “La meva feina deixa de ser 
l’únic centre i no estar tan preocu-
pada per fer-ho bé fa que les coses 
flueixin millor”, opina. A més, curi-
osament, li ha obert portes laborals. 
Esclar que a cap dels dos els falten 
ofertes: ella començarà el curs repo-
sant a la Sala Beckett Una gossa en 
un descampat i ell està rodant una 
pel·lícula i preparant un programa 
d’humor negre per a TV3.  

Un cant ‘A la vida’ 
El títol d’Els dies que vindran surt de 
la reveladora cançó Em dius que el 
nostre amor de Toti Soler, situada en 
un moment en què la parella toca 
fons i es posa en dubte. “El Carlos 
sempre parla de parelles per una co-
sa molt simple i molt bonica: perquè 
on se suposa que hi hauria d’haver 
menys distància és on a vegades n’hi 
ha més. Les seves pel·lícules són de 
gent que no es troba”, diu l’actor. 
“Tots dos volen entendre’s, però no 
hi ha manera”, rebla Rodríguez.  

En la banda sonora, però, l’esclat 
emotiu se l’endú el tema A la vida, 
que canta Maria Arnal i que té un 
mirall en la versió que Ovidi Mont-
llor havia fet quatre dècades abans, 
aquell “canto a la vida plena, canto a 
la vida, sí” que s’omple de sentit ve-
ient la rotunditat de Rodríguez. 
Tanmateix, el part –que és l’única 
escena de l’embaràs que no és real 
i que va enregistrar Marques-Mar-
cet un any després– no és el final del 
camí. És un altre principi. Només 
cal veure la Lupe, que ara marxa a 
la ludoteca amb el seu avi.e 
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Estiu fester és igual (o similar) a estiu festivaler

Europa Espanya Català

La màgia del foc

FALLES DEL PIRINEU 2019

PIRINEU LLEIDATÀ, JUNY-JULIOL

El solstici d'estiu no és tan sols un fenomen astronòmic. Són incomptables les cultures que, en
diversos períodes i contrades, han celebrat aquest episodi amb festes i rituals. A casa nostra, el
Pirineu lleidatà es converteix en el temple de la tradició de les falles, amb el foc com a ingredient
principal.

Les Festes del Foc del Solstici d'Estiu, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco, són un
espectacle visual ullprenedor. L'amalgama màgica del foc catàrtic, del ball i de la música són el
rovell de l'ou d'una cerimònia d'origen ancestral que ens connecta amb la nostra essència i les
nostres arrels.

Les falles i fallaires ja tenen la flama encesa. Les seves espurnes ens esperen en diferents
poblacions del Pirineu.

Paisatges en dansa

FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU DANSÀNEU

PALLARS SOBIRÀ I VALLS D'ÀNEU, DEL 25 AL 30 DE JUNY

La dansa abraça ment, cos i ànima. És un art total que imagina moviments amb el cos, el qual té la
destresa de dibuixar infinits paisatges. Quan aquesta expressió artística es fon amb el territori i
amb altres manifestacions culturals, esdevé un tast sensorial únic.

El Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu permet aquesta degustació. Dansàneu és un arbre
de propostes artístiques contemporànies fortament arrelat a les valls que es nodreix de la saba del
seu patrimoni natural, artístic i arquitectònic. La dansa és el tronc central del qual broten brancalls
de música, tradició i gastronomia. Un fluid cultural que lliscarà pels vasos conductors de vuit
municipis pirinencs i que ens convida a assaborir els seus fruits.

Música intimista al safareig

FESTIVAL DE MÚSICA DE JUNEDA

ELS RENTADORS JUNEDA, DEL 5 AL 26 DE JULIOL A LES 22 H.

Viatjar en el temps potser és una quimera. Ara bé, hi ha iniciatives a frec d'un imaginari present
plusquamperfet. Passat i present s'enllaçaran a Els Rentadors de Juneda, un festival musical
nounat d'essència folk.

Els antics rentadors, patrimoni cultural i arquitectònic de la vila, eren un racó de trobada amb un
fort impacte socialitzador. La memòria d'aquest espai col·lectiu i el seu tarannà prendran vida de
nou i conviuran amb els sons intimistes dels últims treballs de Ferran Palau, Roger Mas i Xarim
Aresté. Per la seva banda, Renaldo & Clara clouran el cicle celebrant els seus 10 anys de
trajectòria.

https://www.7accents.cat/canal/article/14877/estiu-fester-es-igual-o-similar-a-estiu-festivaler


D'aquesta manera, el festival Els Rentadors entreteixeix un vincle entre l'ahir i l'avui en què la
música és eterna.



Alpicat tiene todo a 

punto para convertirse 

en la capital del circo
El sexto Circ Picat cuenta con 30 
representaciones de 22 compañías
La sexta edición del Circ 
PｷI;デ ど FWゲピ┗;ﾉ SW CｷヴI ｷ Aヴデゲ 
en Viu, que se celebra desde 
hoy hasta el domingo en 
AﾉヮｷI;デが IﾗﾐゲﾗﾉｷS; ゲ┌ ﾗaWヴデ; 
Iﾗﾐ Wﾉ aﾗヴﾏ;デﾗ SW デヴWゲ Sｹ;ゲ 
SW WゲヮWIデ=I┌ﾉﾗゲく

AﾉヮｷI;デ
REDACCIÓN

El Circ - Picat acogerá 30 repre-

sentaciones a cargo de 22 com-

pañías en 13 espacios diferentes 

de la localidad del Segrià, de las 

cuales solo 3 serán de pago, las 

que se realizan en La Unió, que 

ピWﾐW ┌ﾐ ;aﾗヴﾗ ﾉｷﾏｷデ;Sﾗく
Eﾉ FWゲピ┗;ﾉ ;ヴヴ;ﾐI; ｴﾗ┞ Iﾗﾐ 

las actuaciones de las escuelas 

SW S;ﾐ┣; ┞ SW ﾏ┎ゲｷI; SW AﾉヮｷI;デ 
ヱΓくンヰ ｴﾗヴ;ゲぶが ; ﾉ;ゲ ケ┌W ゲWｪ┌ｷヴ=ﾐ 
ﾉ;ゲ Iﾗﾏヮ;ﾓｹ;ゲ Nﾗﾏ Pヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉ ┞ 
K;ﾐH;ｴｷﾗデ;く

Eﾉ ゲ=H;Sﾗが ﾉ; ;Iピ┗ｷS;S Wﾏ-

ヮW┣;ヴ= ; ﾉ;ゲ ヱヱくヰヰ ｴﾗヴ;ゲ Iﾗﾐ ﾉﾗゲ 
taleres de circo de Harrai i Txan-

IﾉWデ; ┞ PWヮ LﾙヮW┣ Iﾗﾐ ゲ┌ゲ FﾗﾉﾆｷSゲ 
┞ ┞; ヮﾗヴ ﾉ; デ;ヴSW ヮ;ゲ;ヴ=ﾐ ヮﾗヴ Wﾉ 
escenario El Pájaro Carpintero, 

Eﾐ ┗ﾗデヴW Iﾗﾏヮ;ﾐｪｷWが C;ﾏヮｷ Q┌ｷ 

FOTOぎ Aﾃく AﾉヮｷI;デ っ Eﾉ ヴWIｷﾐデﾗ Wゲデ= ヮヴWヮ;ヴ;Sﾗ ヮ;ヴ; ヴWIｷHｷヴ ; ﾉﾗゲ ┗ｷゲｷデ;ﾐデWゲ

Pugui, el Pallasso Tortellini o uno 

de los cabezas de cartel de esta 

WSｷIｷﾙﾐが ﾉﾗゲ ﾆWﾐｷ;ﾐﾗゲ J;ﾏHﾗ Bヴﾗ-

デｴWヴゲく Y; Wﾉ Sﾗﾏｷﾐｪﾗ ゲWヴ= Wﾉ デ┌ヴﾐﾗ 
de los franceses Les quat’fers en 

l’air, con sus espectáculo de acro-

bacias Gravirく

けMIGRACIONS I REFUGIげ 

Eﾐ Wﾉ ﾏ;ヴIﾗ SWﾉ CｷヴI PｷI;デ ｴ;Hヴ= 
un espacio para la solidaridad, ba-

ﾃﾗ Wﾉ プデ┌ﾉﾗ SW Migracions i refugi, 

Wﾐ Wﾉ ケ┌W Sｷ┗Wヴゲ;ゲ WﾐピS;SWゲ SW 
Ponent mostrarán el trabajo que 

ヴW;ﾉｷ┣;ﾐ ┞ ケ┌W ヮヴWデWﾐSW ゲWヴ ┌ﾐ Wゲ-

ヮ;Iｷﾗ ヮ;ヴ; ﾉ; ヴW｡W┝ｷﾙﾐ ┞ ゲWﾐゲｷHｷﾉｷ-
┣;Iｷﾙﾐ SﾗﾐSW ﾉﾗゲ ┗ｷゲｷデ;ﾐデWゲ SWゲI┌-

brirán realidades sociales desde 

ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ ┞ ﾉ; ﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐが 
デﾗSﾗ ; デヴ;┗Yゲ SW ;Iピ┗ｷS;SWゲ Iﾗﾏﾗ 
la mesa redonda Veus amb prime-

ra persona, una exposición de la 

Coordinadora de ONGD i aMS, o 

el espectáculo Kumulunimbuく

La 17ª edición de la muestra 

ｷピﾐWヴ;ﾐデW Estoesloquehay, que 

cada año recala en una pobla-

Iｷﾙﾐ SｷaWヴWﾐデW SW ﾉ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; SW 
Huesca –siendo en esta ocasión 

Wﾐ BWﾉ┗Wヴ SW CｷﾐI;に WﾏヮｷW┣; ｴﾗ┞ 
H;ﾃﾗ ﾉ; デWﾏ=ピI; SW ああS;Hﾗヴぁぁ L; 
WﾐI;ヴｪ;S; SW ヴﾗﾏヮWヴ Wﾉ ｴｷWﾉﾗ 
será la actriz Patri Coronas, que 

subirá al escenario para repre-

ゲWﾐデ;ヴ Wﾉ WゲヮWIデ=I┌ﾉﾗ ｴ┌ﾏﾗヴｹゲ-

ピIﾗ PヴWﾏｷﾗゲ Pｷピデ; ┞ ゲWヴ= ﾉ; ヮヴW-

┗ｷ; SW ┌ﾐ; ﾐﾗIｴW SW IﾗﾐIｷWヴデﾗゲ 
Iﾗﾐ TｴW Rﾗ┞;ﾉ MWﾉﾗﾐ OヴIｴWゲデヴ; 
ふヲヱくヰヰ ｴﾗヴ;ゲぶが I┌;ヴデWデﾗ WゲヮWIｷ;-

ﾉｷゲデ; Wﾐ ゲﾗﾐｷSﾗゲ I;ヴｷHWﾓﾗゲ ┞ ﾉ; 
ｷヴヴW┗WヴWﾐデW aﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW デW;デヴﾗ 
ﾏ┌ゲｷI;ﾉ M;ﾏ; C;ﾉ┞ヮゲﾗ わ デｴW Iﾐ-

ﾏ;I┌ﾉ;デW CﾗﾐIWヮピﾗﾐゲが ﾉｷSWヴ;S; 
ヮﾗヴ M;ヴｹ; Sﾗﾉ=く

El sábado será el turno de 

CｴｷIﾗどTヴﾙヮｷIﾗ ┞ TｴW D;┘ﾉｷﾐゲ ┞ Wﾉ 
domingo del grupo leridano de 

ﾏ┎ゲｷI; I┌H;ﾐ; SﾗﾐSﾗﾐｷデWく

El ‘Estoesloquehay’ arranca 

en Belver de Cinca con el 

humor de Patri Coronas

FOTOぎ TくRくMくOく っ L; デWﾏ=ピI; SWﾉ aWゲピ┗;ﾉ Wゲ あS;Hﾗヴぁ

けMÚSICA ALS BALCONSげ EN TREMP Eﾉ ;┞┌ﾐデ;ﾏｷWﾐ-

デﾗ SW ﾉ; I;ヮｷデ;ﾉ SWﾉ P;ﾉﾉ;ヴゲ J┌ゲゲ< ｴ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Sﾗ ┌ﾐ IｷIﾉﾗ SW 
ﾏｷIヴﾗどIﾗﾐIｷWヴデﾗゲ Wﾐ ﾉﾗゲ H;ﾉIﾗﾐWゲ SWﾉ IWﾐデヴﾗ ｴｷゲデﾙヴｷIﾗ ケ┌W ゲW 
IWﾉWHヴ;ヴ= デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ ﾏｷYヴIﾗﾉWゲ SWﾉ ﾏWゲ SW ﾃ┌ﾉｷﾗ ; ﾉ;ゲ ヱΓくヰヰ ｴﾗヴ;ゲ ┞ 
ケ┌W ピWﾐW Wﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW S;ヴ ; IﾗﾐﾗIWヴ ; ﾉﾗゲ ﾃﾙ┗WﾐWゲ ﾏ┎ゲｷIﾗゲ SWﾉ 
ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷﾗ ┞ Sｷﾐ;ﾏｷ┣;ヴ ﾉ; ┣ﾗﾐ; IﾗﾏWヴIｷ;ﾉく Eﾐ デﾗデ;ﾉ ゲW ヴW;ﾉｷ┣;ヴ=ﾐ 
IｷﾐIﾗ ヮヴﾗヮ┌Wゲデ;ゲ ﾏ┌ゲｷI;ﾉWゲが ケ┌W ┗;ﾐ SWゲSW ﾉ; ｪ┌ｷデ;ヴヴ; Iﾉ=ゲｷI; ;ﾉ 
aﾗﾉﾆが Wﾉ ヮﾗヮ ﾗ Wﾉ ヴﾗIﾆく

Eﾉ FWゲピ┗;ﾉ SW C┌ﾉデ┌ヴWゲ SWﾉ PｷヴｷﾐW┌ 
ど D;ﾐゲ<ﾐW┌ ┗ｷ┗ｷﾙ ;┞Wヴ ┌ﾐ; ﾐ┌W┗; 
jornada en la que el protagonis-

ta fue el espectáculo creado por 

Wﾉ ヴWIﾗﾐﾗIｷSﾗ ヮｷ;ﾐｷゲデ; ┞ Iﾗﾏヮﾗ-

ゲｷデﾗヴ ES┌;ヴS IﾐｷWゲデ; ┞ ﾉ; H;ｷﾉ;ヴｷﾐ; 
GWﾏﾏ; G;ﾉWヴ;く ASWﾏ=ゲが ゲW IW-

ﾉWHヴﾙ Iﾗﾐ ｪヴ;ﾐ Y┝ｷデﾗ SW ;｡┌Wﾐ-

cia, el 3er Tastàneu, un maridaje 

SW ヮヴﾗS┌Iデﾗゲ SWﾉ P;ﾉﾉ;ヴゲ SﾗHｷヴ<く

Maridaje de productos 

locales en el 28º Dansàneu

FOTOぎ Jく Bﾉ;ﾐIﾗ っ L; ﾗHヴ; けTWｷ;げ ｷ LｹSｷ; P┌ﾃﾗﾉが ヮヴﾗデ;ｪﾗﾐｷゲデ;ゲ SW ｴﾗ┞

L; aﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ Sﾐ;ｷﾉ J;┣┣ Q┌;ヴデWデが 
aﾗヴﾏ;S; ヮﾗヴ AﾐｪWﾉ G┌ｷﾉﾉWﾏ ふゲ;-

┝ﾗaﾙﾐぶが C;ヴﾉWゲ G;ヴヴﾗaY ふｪ┌ｷデ;ヴヴ;ぶが 
EaヴYﾐ CヴWﾏ;SWゲ ふIﾗﾐデヴ;H;ﾃﾗぶ ┞ 
JﾗヴSｷ S;ﾉ┗;ﾐ┞ ふH;デWヴｹ;ぶが ;Iデ┌;ヴ= 

ﾏ;ﾓ;ﾐ; ゲ=H;Sﾗが ; ヮ;ヴピヴ SW ﾉ;ゲ 
ヱンくヰヰ ｴﾗヴ;ゲ Wﾐ Wﾉ Gヴ;ﾐゲ RWIﾗヴSゲが 
donde ofrecerán un repertorio 

de cool jazz ┞ light swing con to-

ques bop i ﾉ;ピﾐく

Snail Jazz Quartet ofrece su 

‘cool jazz’ de toque ‘latin’

FOTOぎ SくQく っ Eﾉ ｪヴ┌ヮﾗ ﾏW┣Iﾉ; Wゲデ=ﾐS;ヴSゲ Iﾉ=ゲｷIﾗゲ Iﾗﾐ I;ﾐIｷﾗﾐWゲ ヮヴﾗヮｷ;ゲ

El arte y la 

cultura se unen 

en una jornada 

comercial 

en Binéfar

L; ﾐﾗIｴW SW Wゲデ; ゲ=H;Sﾗが 
WﾐデヴW ﾉ;ゲ ヲヲくンヰ ┞ ﾉ;ゲ ヰヰくンヰ 
ｴﾗヴ;ゲが ﾉﾗゲ Wゲデ;HﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗゲ 
IﾗﾏWヴIｷ;ﾉWゲ SW BｷﾐYa;ヴ ゲW ゲ┌-

ﾏ;ヴ=ﾐ ; ﾉ; XIV WSｷIｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ 
RWH;ﾃ;ゲ NﾗIデ┌ヴﾐ;ゲ ケ┌Wが ヮﾗヴ 
デWヴIWヴ ;ﾓﾗ IﾗﾐゲWI┌ピ┗ﾗが Iﾗﾏ-

binará este inicio del periodo 

SW SWゲI┌Wﾐデﾗゲ Wゲピ┗;ﾉWゲ Iﾗﾐ 
una serie de actuaciones de 

Sｷ┗Wヴゲ;ゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ゲ ;ヴプゲピI;ゲ 
–danza, ilustración de cómic, 

ﾏ┎ゲｷI;が ﾏ;ケ┌ｷﾉﾉ;ﾃWが ヮｷﾐデ;-

caras, mimos o modelos de 

pasarela– en los propios co-

ﾏWヴIｷﾗゲが SWゲデ;I;ﾐSﾗ ﾉ; ヮ;ヴピ-

Iｷヮ;Iｷﾙﾐ ﾏ;┞ﾗヴｷデ;ヴｷ; SW ;ヴピゲ-

デ;ゲ ﾉﾗI;ﾉWゲく
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Divendres, 28 de juny del 2019

Art i passió a Àneu
L’església de Sant Pere de 

Sorpe va acollir ahir una 
proposta coreogràfica pen-

sada per al Dansàneu a càrrec 
del guitarrista i compositor 
Eduard Iniesta amb la ballari-
na Gemma Galera. Després de 
l’actuació, nombrós públic va 
participar també a la tercera 
edició del Tastàneu, maridatge 
de productes del Pallars Sobi-

rà. El Dansàneu viatjarà avui a 
Sant Joan d’Isil amb un recital 
de Lídia Pujol (19.30, 9/5 €) per 
al qual ahir encara quedaven 
una vintena d’entrades, i la pre-
estrena posterior del muntatge 
de dansa Teia, de Júlia Farrero. 
A les 23.00, Alidé Sans cantarà 
al carrer Major d’Esterri d’Àneu. 
Cinc propostes més completa-
ran el programa fins diumenge.

Dansàneu. El Festival 
de Cultures del 
Pirineu presenta fins 
diumenge un total de 
8 propostes de dansa 
i música en espais 
patrimonials de les 
Valls d’Àneu

JOAN BLANCO

SEGRE TÀRREGA

festa major secà de sant 
pere (LLeida)
de divendres a diumenge. 
Avui, concert (22.00) i ball 
(23.30) amb Slalom Express. 
Demà, ball (20.00 i 24.00) amb 
l’orquestra Madison. Diumenge, 
teatre (18.00) i ball de la Casa 
d’Andalusia (19.00) al local social. 
A les 20.00, sardanes, i a les 
21.00, rumba catalana.

open night moLLerussa
divendres. Uns 80 comerços 
obriran de 24.00 a 3.00 de la 

matinada, amb sortejos entre els 
compradors.

faLLes diversos pobLes
dissabte. A Barruera i València 
d’Àneu. A Les, segueixen les 
Hèstes deth Huec amb ball a la 
plaça del Haro (19.00), batucada 
(23.00) i ball de final de festa.

recreació històrica 
tudeLa de segre
diumenge. Escola de Suboficials 
Republicana de la Guerra Civil, 
des de les 10.00 h.

Un total de 22 compa-
nyies amb una trentena 
d’espectacles en una dot-
zena d’espais d’Alpicat. 
Aquest és el menú del 
Festival Circ Picat, des 
d’avui i fins diumenge, 

amb equilibrisme, trapezi, 
malabars, perxa, bicicleta, 
mim o clown. Les escoles 
locals de dansa i música 
obriran avui el programa 
del certamen a partir de 
les 19.30 h.

Juneda estrenarà demà el 
primer Tastavins, fira de 
vins i tapes de proximitat, 
de 18.00 a 24.00 a la pla-
ça Catalunya. L’esdeve-
niment reunirà vint-i-un 
cellers de les DO Costers 

del Segre, Conca de Bar-
berà, Cava i Terra Alta i 
set productors i restau-
rants. Animació musical 
amb DJ Republiq i Mar-
ta & Gregori i traca final 
amb els Rojos de Junda.

La 40 Festa del Segar i 
el Batre de la Fuliola, a 
l’Urgell, comença aquest 
diumenge amb la demos-
tració de la sega. L’activi-
tat arrancarà a les 8.00, 
amb parada a les 9.30 per 

a l’esmorzar tradicional; 
exhibició de garbellado-
ra i lligadora (10.30) i es-
pigoladors (11.30). A les 
12.00, música i vermut 
casolà, abans del dinar 
popular (14.15).

Espectacle al Dansàneu d’Eduard Iniesta i Gemma Galera, ahir a l’església de Sant Pere de Sorpe.

Alpicat, una carpa de circ

Juneda estrena el Tastavins

La Fuliola, en plena sega
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Viernes, 28 de junio de 2019

Arte y pasión en Àneu
La iglesia de Sant Pere de 

Sorpe acogió ayer una pro-
puesta coreográfica pensa-

da para el Dansàneu a cargo del 
guitarrista y compositor Eduard 
Iniesta con la bailarina Gemma 
Galera. Tras la actuación, nume-
roso público participó también 
en la tercera edición del Tas-
tàneu, maridaje de productos 
del Pallars Sobirà. El Dansàneu 

‘viajará’ hoy a Sant Joan de Isil 
con un recital de Lídia Pujol 
(19.30, 9/5€) para el que ayer 
aún quedaban unas veinte en-
tradas, y el preestreno posterior 
del montaje de danza Teia, de 
Júlia Farrero. A las 23.00, Ali-
dé Sans cantará en plena calle 
Major de Esterri d’Àneu. Otras 5 
propuestas completarán el pro-
grama hasta el domingo.

Dansàneu. El Festival 
de Cultures del 
Pirineu presenta hasta 
el domingo un total de 
8 propuestas de danza 
y música en espacios 
patrimoniales de Les 
Valls d’Àneu

JOAN BLANCO

SEGRE TÀRREGA

festa major secà de sant 
pere (LLeida)
Viernes a domingo. Hoy, 
concierto (22.00) y baile (23.30) 
con Slalom Express. Mañana, 
baile (20.00 y 24.00) con la 
orquesta Madison. Domingo, 
teatro (18.00) y baile de la Casa 
de Andalucía (19.00) en el local 
social. A las 20.00, sardanas, y a 
las 21.00, rumba catalana.

‘open night’ moLLerussa
Viernes. Unos 80 comercios 
abrirán de 24.00 a 3.00 de la 

madrugada, con sorteos entre 
los compradores.

‘faLLes’ diVersos puebLos
sábado. En Barruera y València 
d’Àneu. En Les, siguen las Hèstes 
deth Huec con baile en la Plaça 
del Haro (19.00), batucada 
(23.00) y baile de fin de fiesta.

recreación histórica 
tudeLa de segre
domingo. Escola de Suboficials 
Republicana de la Guerra Civil, 
desde las 10.00 h.

Un total de 22 compañías 
con una treintena de es-
pectáculos en una doce-
na de espacios de Alpicat. 
Este es el menú del Festi-
val Circ Picat, desde hoy 
y hasta el domingo, con 

equilibrismo, trapecio, 
malabares, mástil, bici-
cleta, mimo o clown. Las 
escuelas locales de danza 
y música abrirán hoy el 
programa del certamen a 
partir de las 19.30 h.

Juneda estrenará mañana 
el primer Tastavins, feria 
de vinos y tapas de proxi-
midad, de 18.00 a 24.00 
en la plaza Catalunya. El 
evento reunirá 21 bode-
gas de las DO Costers del 

Segre, Conca de Barberà, 
Cava y Terra Alta y siete 
productores y restauran-
tes. Animación musical 
con dj Republiq y Marta 
& Gregori y ‘traca’ final 
con Los Rojos de Juneda.

La 40 Festa del Segar i el 
Batre de La Fuliola, en el 
Urgell, comienzaeste do-
mingo con la demostra-
ción de la siega. La activi-
dad arrancará a las 8.00, 
con parada a las 9.30 para 

el desayuno tradicional; 
exhibición de garbella-
dora y lligadora (10.30) 
y espigadores (11.30). A 
las 12.00, música y ver-
mut casero, antes del al-
muerzo popular (14.15).

Espectáculo en el Dansàneu de Eduard Iniesta y Gemma Galera, ayer en la iglesia de Sant Pere de Sorpe.

Alpicat, una carpa de circo

Juneda estrena el ‘Tastavins’

La Fuliola, en plena siega



37GUIA
SEGRE 

Divendres, 28 de juny del 2019

Dansa

Dansàneu, 
propostes  
de passió i  
art a Àneu

El Festival de 
Cultures del 
Pirineu, amb vuit 
espectacles fins 
diumenge

Cine

El ‘ninot 
diabòlic’  
ataca  
de nou

Estrenen un nou 
‘remake’ del clàssic 
de terror ‘Chucky’, 
amb millorats 
efectes especials

Música

L’Horta de 
Lleida es 
transforma en 
un cabaret

Doble espectacle 
‘transgressor’, demà 
a Sanui Fruits i 
diumenge al parc 
Serra Llarga

E
l No Surrender Festival tor-
na avui i demà a Vilanova 
de Bellpuig amb més repre-

sentació internacional que mai, 
i és que part dels més de 1.000 
músics inscrits procedeixen de 
països com Itàlia, França, Ale-
manya, Anglaterra, Holanda, 
Suïssa, Estats Units i Austrà-
lia. Tots ells disposats a inter-
pretar Glory Days, de Bruce 
Springsteen.

La tercera edició d’aquest sin-
gular homenatge al Boss donarà 
inici avui al carrer Vial Nord del 
municipi del Pla d’Urgell a les 
22.00 hores amb els concerts de 
la banda de versions de swing 
Agustika’s i el grup tribut a Elvis 
Presley Suspicious Band. 

Tanmateix, el dia gran do-
narà inici demà a les 8.00 ho-
res amb l’arribada dels músics 
al camp de futbol de Vilanova 

El Boss, rei 
de Vilanova 
de Bellpuig
No Surrender Festival. La tercera 
edició del certamen homenatge a Bruce 
Springsteen torna avui i demà amb més 
de 1.000 músics de tot el món

de Bellpuig. A les 11.30 h co-
mençarà l’assaig dels intèrprets 
i cantants i a la tarda, a les 16.00 
hores, tindrà lloc l’enregistra-
ment d’instruments i veus. 

El rodatge del videoclip es 
realitzarà entre les 19.15 hores 
i les 21.00 i, al finalitzar, està 
prevista l’actuació del grup tri-
but a Bruce Springsteen Sergio 
Gisbert & The Jacks. El preu de 
l’entrada per al públic general és 
de 15 euros.

ÒSCAR MIRÓN

Dissabte
Vilanova de 
Bellpuig
Zona esportiva

No Surrender 

Festival

Gravació Glory Days 19.15 h
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Danza

Dansàneu, 
propuestas 
de pasión y 
arte en Àneu

El Festival de 
Cultures del 
Pirineu, con ocho 
espectáculos hasta 
el domingo

Cine

El ‘muñeco 
diabólico’ 
ataca de 
nuevo

Estrenan un nuevo 
‘remake’ del clásico 
de terror ‘Chucky’, 
con mejorados 
efectos especiales

Música

L’Horta de 
Lleida se 
transforma  
en un cabaret

Doble espectáculo 
‘transgresor’, 
mañana en Sanui 
Fruits y domingo en 
el Parc Serra Llarga

E
l No Surrender Festival re-
gresa hoy y mañana a Vila-
nova de Bellpuig con más 

representación internacional 
que nunca, y es que parte de los 
más de 1.000 músicos inscritos 
proceden de países como Italia, 
Francia, Alemania, Inglaterra, 
Holanda, Suiza, Estados Uni-
dos y Australia. Todos ellos, 
dispuestos a interpretar Glory 
Days de Bruce Springsteen.

La tercera edición de este sin-
gular homenaje al ‘Boss’ dará 
inicio hoy en la calle Vial Nord 
del municipio del Pla d’Urgell a 
las 22.00 h con los conciertos de 
la banda de versiones de swing 
Agustika’s y el grupo tributo a 
a Elvis Presley Suspicious Band.  
Sin embargo, el ‘día grande’ da-
rá inicio mañana a las 8.00 h 
con la llegada de los músicos al 
campo de fútbol de Vilanova de 

El ‘Boss’, rey 
de Vilanova 
de Bellpuig
No Surrender Festival. La tercera 
edición del certamen homenaje a Bruce 
Springsteen regresa hoy y mañana con 
más de 1.000 músicos de todo el mundo

Bellpuig. A las 11.30 h empeza-
rá el ensayo de los intérpretes 
y cantantes y por la tarde, a las 
16.00 h, tendrá lugar la graba-
ción de instrumentos y voces. El 
rodaje del videoclip se realizará 
entre las 19.15 h y las 21.00 h 
y, tras finalizar, está prevista 
la actuación del grupo tributo a 
Bruce Springsteen Sergio Gis-
bert & The Jacks. El precio de la 
entrada para el público general 
es de 15 euros.

ÓSCAR MIRÓN

Sábado
Vilanova de 
Bellpuig
Zona deportiva

No Surrender 

Festival

Grabación Glory Days 19.15 h 



 ACTIVITATS

Dansàneu 2019
El Dansàneu ofereix avui una tri-
ple proposta, el concert de Lídia 
Pujol (19.30 hores), l’espectacle 
de dansa Teia, de Júlia Farrero 
(21.00) i el concert d’Alidé Sans 
(23.00).
Lloc: Església de Sant Joan d’Isil i 
Esterri d’Àneu.

‘Tosca’
Projecció de l’òpera de Puccini 
en el marc del projecte Liceu a la 

fresca que es farà a Lleida i a al-
tres 22 localitats de la demarca-
ció.
Lloc: Plaça Esteve Cuito, Lleida. 
22.00 hores.

 CONCERTS

BB Sin Sed
BB Sin Sed tornen després de 22 
anys amb el nou disc La dirección 

que no tomo, on mostren la seva 
versió més directa i agressiva. El 
rock electrònic de Lemozine obri-
rà el concert.
Lloc: Cafè del Teatre. 21.30 ho-

res.

 EXPOSICIONS

‘Imatges per creure’
Produïda pel MUHBA i el Museu 
de Lleida explica, amb 140 gra-
vats del lleidatà Antoni Gelonch, 
la reforma protestant i les guer-
res de religió al s. XVI a Europa.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30 
de juny.

‘No pintar-hi res’
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ SげｴﾗﾏWﾐ;デｪW ; ﾉげ;ヴピゲデ; 
Benet Rossell amb un conjunt de 
les seves obres. 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 
Fins al 29 de setembre.

‘Brossa polièdric’
Mostra que vol presentar la vida 
i l’obra del poeta, dramaturg i ar-
ピゲデ; WゲIXﾐｷI Jﾗ;ﾐ Bヴﾗゲゲ; ふヱΓヱΓ ど 
1998). 
Lloc: Biblioteca Margarida de 
MﾗﾐビWヴヴ;デが B;ﾉ;ｪ┌Wヴく Fｷﾐゲ ;ﾉ ヲΓ 
de juny.

‘Poesia concreta. 
Joan Brossa’
Dins dels actes de l’Any Brossa, 
l’exposició Poesia concreta. Joan 

Brossa, Josep Iglésias del Mar-

ケ┌Wデが G┌ｷﾉﾉWﾏ Vｷﾉ;Sﾗデく PWピデW G;ﾉW-

rie, Lleida 1971, és considerada la 
primera exposició de poesia expe-
rimental de l’Estat espanyol.
Lloc: Fundació Viladot ‘Lo Pardal’. 
Agramunt. Fins al 6 de juliol.

‘Prop de 
Hollywood’
Mﾗゲデヴ; SW aﾗデﾗｪヴ;gWゲ SW IｷﾐWﾏ; 
dels germans de Cervera Claudi 
i Frederic Gómez Grau, que amb 
les seves càmeres van immortalit-
zar més de 10 rodatges de super-
produccions de Hollywood.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins al 
30 de juny.

‘Sakura, una mirada 
d’aquí a l’Orient’
Amb imatges de gran format i 
ヴWI┌ヴゲﾗゲ ;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌;ﾉゲが ﾉげ;ヴピゲデ; 
SWH;ゲピ< C;┌ゲ Wゲデ;HﾉWｷ┝ ┌ﾐ Sｷ<ﾉWｪ 
entre els ametllers i el paisatge. 
Lloc: Capella de la Mare de Déu 
de l’Incendi, Cervera. Fins al 30 
de juny.

‘Forjant un sistema 
artístic - Tàrrega 
(1875-1965)
Mostra que aplega obres pictòri-

ケ┌Wゲ ｷ SげWゲI┌ﾉデ┌ヴ; SW ヲヴ ;ヴピゲデWゲ 
destacats de la capital de l’Urgell.
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega.

Revista ARTS
Exposició que repassa els 25 anys 
d’història de la revista ARTS del 
Cercle de Belles Arts a través de 
20 portades.
Lloc: Biblioteca de Cappont. Fins 
al 31 d’octubre. 

‘Vicenç Altaió, els 
ulls fèrtils’
Produïda per la Fundació Vall-
palou i amb la col·laboració 
d’Arts Santa Mònica de Barce-
lona, la mostra aplega els 27 
llibres que l’artista va realitzar 
amb diferents artistes.
Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 
Fins al 27 de setembre.

‘Cinema i emocions’
Cinema i emocions. Un viatge a 

la infància, realitzada per la Cai-
xa i La Cinémathèque française, 
repassa, a través de 230 peces, la 
relació del cine amb la infància.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 
21 de juliol.

Josep Bahima
Exposició que consta d’una vinte-
na d’olis on el paisatge i el color 
són una constant en la trajectòria 
;ヴプゲピI; SW ﾉげ;ヴピゲデ;く

Lloc: Museu d’Arquitectura i Ur-
banisme Josep Mas Dordal, Al-
macelles. Fins al 31 de juliol.

‘A tota màquina’
A デﾗデ; ﾏ<ケ┌ｷﾐ;く L; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙ SW 
la xarxa de ferrocarrils secunda-

ris a Catalunya. El cas del tren de 

Tàrrega a Balaguer (1907-1931), 
que relata els projectes dels ferro-
carrils secundaris a Catalunya.
Lloc: Arxiu Històric de Lleida. Fins 
al 13 de setembre

‘Laberints en 
llibertat’
Mostra que exposa una col·lecció 
SW デヴWH;ﾉﾉゲ SWﾉ IﾗﾉびﾉWIピ┌ Sげ;ヴピゲデWゲ 
El laberint blau, nascut a la Flores-
ta en la dècada dels 90 per inicia-
ピ┗; SW ﾉげ;ﾉWﾏ;ﾐ┞; ESｷデｴ SIｴ;;ヴく
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 
Fins el 30 d’agost.

‘Topograia de 
Tàrrega’
La mostra permet conèixer la to-
ヮﾗｪヴ;g; SW ﾉ; T<ヴヴWｪ; SW ﾉげXヮﾗI; 
medieval i moderna i al mateix 
temps fa un paral·lelisme amb la 
Tàrrega actual del segle XXI, here-
va de l’urbanisme medieval.
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell. 
Fins al 30 de juny. 

‘93 Marc Márquez’
Exposició dividida en tres àm-
bits: l’Espai box, l’Espai circuit, on 
s’explica la trajectòria del pilot de 
Cervera i Veu pròpia, que presen-
デ; Wﾉ ヮWヴgﾉ ﾏYゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW M;ヴIく
Lloc: Museu Comarcal de Cerve-
ra.

‘Les entitats a 
l’Arxiu’
LWゲ Wﾐピデ;デゲ ; ﾉげAヴ┝ｷ┌ és la segona 
de la sèrie de mostres i exposici-
ons trimestrals de Cervera Capital 
de la Cultura Catalana 2019, que 
ヮﾗヴデ; Wﾉ プデﾗﾉ ｪWﾐXヴｷIぎ Aヮヴﾗヮ;げデ ; 
ﾉげAヴ┝ｷ┌ぁ L; ｴｷゲデﾘヴｷ; ;ﾉ デW┌ ;H;ゲデ.
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segar-
ra, Cervera. Fins al 5 de juliol.

‘La revolució 
neolítica’
L; ヴW┗ﾗﾉ┌Iｷﾙ ﾐWﾗﾉｹピI;く L; Dヴ;ｪ;が 
el poblat dels prodigis presenta 
diversos objectes arqueològics i 
audiovisuals, una recreació vir-
デ┌;ﾉ SWﾉ ﾃ;IｷﾏWﾐデ ｷ ケ┌W ┌ピﾉｷデ┣; SW 
forma molt innovadora el llen-
guatge del còmic, creat pel dibui-
xant gironí Quim Bou.
Lloc: Museu de la Noguera. Fins 
al 27 d’octubre.

El concert d’Agustika i Suspicious Band obre el 

No Surrender Festival a Vilanova de Bellpuig
El Festival No Surrender, certamen d’homenatge a Bruce Sprinsteen, celebra la 

seva tercera edició a Vilanova de Bellpuig, que rebrà més de 1.000 músics que 

el dissabte interpretaran la cançó ‘Glory Days’, del ‘Boss’. Avui (22.00), es farà el 

concert previ amb les bandes Agustika i Suspicious Band. Foto: Javi Martín

AGENDA
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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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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.

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 

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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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

ESCENES

11.00
ESCALÓ, ISIL I ESTERRI D’ÀNEU.

El Dansàneu es triplica
El festival Dansàneu proposa una 
excursió guiada al monestir de Sant 
Pere del Burgal, a Escaló, que acaba 
amb un vermut (9 euros); a les 19.30 
es trasllada a Isil, on cantarà Lídia 
Pujol a l’església de Sant Joan acom-
panyada del músic Dani Espasa, i a 
la sortida, acció artística vinculada 
al projecte Teia de Júlia Farrero (9 
euros); finalment, a les 23.00 hores, 
al carrer Major d’Esterri actuarà la 
cantant occitana Alidé Sans, en un 
concert gratuït.

19.30
ALPICAT. ESPAIS ROURE, PISTA I GRAÓ.

Comença el Circ Picat
La sisena edició del festival Circ Pi-
cat reuneix 22 companyies, que po-
saran en escena fins diumenge una 
trentena de representacions. A l’Es-
pai Roure actua avui dos vegades 
l’Escola Local de Dansa; a la Pista, el 
grup Nom Provisional portarà Qui cu 
qui què quina, i a les 22.30, Kanbahi-
ota serà al Graó amb l’espectacle La 
Coquette.

19.00
LLEIDA. LA SALETA. 8 €

‘Tàlems’
L’espectacle Tàlems compta amb 
Victor Saló, Marta Pachón i Ferran 
Farré. Es repeteix a les 21.00 h.

TALLERS

11.00
LLEIDA. CENTRE D’ART LA PANERA.

Taller d’avis i néts

Taller d’hora i mitja per a avis i néts, 
titulat El món on vivim amb Woodpi-
xel Printing System, a partir de l’ex-
posició Bildi.

18.30
SORT. CASAL CÍVIC. GRATUÏT.

Taller de ratafia
Segona de les tres sessions del taller 
de ratafia, en el qual s’utilitzaran els 
ingredients (les herbes recollides en 
la sessió anterior i d’altres) per ela-
borar de forma guiada el licor. Des-
prés, berenar amb ratafia.

FESTES

19.00
LLEIDA. PAERIA. C. RAMON I PENTAGRAMA.

Festa LGBTIQ+

El col·lectiu LGBTIQ+ celebra la seua 
festa amb una concentració davant 
de la Paeria. Després, a Cal Ramon, 
lectura de poesia, micro obert i so-
par popular, per seguir amb el Co-
lors Party al Pentagrama.

21.00
CERVERA I MOLLERUSSA. ZONA COMERCIAL.

Viu la Nit i Open Night
L’associació de Comerciants de Cer-
vera organitza Viu la Nit, amb el co-
merç obert fora de l’horari habitual i 
diferents activitats de lleure i gastro-
nomia per a tothom, una iniciativa Casademont exposa a la galeria Terraferma. Lleida.

TORRE DE CAPDELLA. VALL FOSCA. FAÇANES DELS EDIFICIS.

Caçadors de Mirades. Com si fos un museu a l’aire lliure, s’exposen 
fotografies familiars en gran format. Fins a finals de juny.

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. PL. SANT CRIST, 1.

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII. Comprèn 140 gravats, 8 facsímils, 22 obres dels fons 
del mateix Museu i 6 objectes cedits. Fins al 30 de juny.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. Un viatge per a tots els 
públics que convida a observar com s’ha plasmat la infantesa en el cine 
i a experimentar les seues emocions. Fins al 21 de juliol.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Escultures en cartró, resina i 
cautxú, i dibuixos digitals de Sergio Prego. Fins al 2 d’agost.

MUSEU DE SOLSONA. SOLSONA.

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producció pròpia sobre l’evolució dels 
oficis a partir de la col·lecció Etnogràfica del Solsonès, per posar en 
relleu el treball dels nous artesans. Fins al 18 d’agost.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 llibres fets entre el 1980 i el 2018. Fins al 27 de setembre.

SANT DOMÈNEC I PLAÇA MAJOR. CERVERA.

Diàleg#2 ‘Mènsula’. Catorze artistes de diferents disciplines, proce-
dències i generacions estableixen un diàleg artístic amb les mènsules 
que decoren els balcons de la Paeria. Fins al 29 de setembre.

Retransmissió de 
l’òpera ‘Tosca’ a través 
de ‘Liceu a la fresca’

similar a la que celebra l’associació 
Mollerussa Comercial.

CONFERÈNCIES

19.00
LLEIDA. RECTORAT DE LA UDL.

L’home a la Lluna

L’enginyer expert en control de sa-
tèl·lits i naus espacials i membre 
de l’equip de comunicacions amb 
l’Apollo XI de Neil Amstrong José 
Manuel Grandela pronunciarà la 
conferència El primer home a la Llu-
na. La ponència tanca el cicle que 
commemora l’arribada de l’home a 
la lluna, el 20 de juliol del 1969.

19.00
ARTESA DE SEGRE. BIBLIOTECA.

Banc de l’ADN i un llibre
El president del banc de l’ADN de 
familiars i desapareguts de la Guer-
ra Civil explicarà la importància 
de l’entitat, l’última esperança per 
identificar les restes de diferents 
fosses i després es presenta el llibre  
Las lágrimas de la verdad, un relat 
de José Luis González Leza que 
transcorre al Front Aragonès durant 
aquella tràgica contesa.

SORTIDES

20.00
EL VILOSELL. LES GARRIGUES. S. MIQUEL.

‘Sent la serra de la Llena’
Espais Naturals de Ponent organit-
za la sortida Sent la serra de la Lle-
na, una iniciativa cultural per poder 
gaudir de l’entorn de Sant Miquel 
de la Tosca, amb música del grup 
Avstral.

MÚSICA

21.30
LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 12 €

BB sin Sed i Lemozine

Doble concert amb BB sin Sed, un 
grup que torna disposat a lluitar pel 
seu espai en un món post-Internet 
i amb el disc La dirección que no to-
mo, on apareix la seua faceta més 
directa i trepidant. Obrirà la vetlla-
da Lemozine i el seu rock electrònic, 
presentant el seu disc Things We 
Should Say, una de les propostes 
més sorprenents i més ben rebudes 
d’aquest any.

21.30
SOLSONA. PLAÇA SANT JOAN.

‘Concerts d’Estiu’
Autorretrat obre el 38 cicle Concerts 
d’Estiu. És un concert d’homenatge 
a Joan Roure i Jané, de la cobla Ju-
venil Ciutat de Solsona, amb el Jove 
Ballet Solsoní i Teresa Subirà.

22.00
LLEIDA. TOTA  
LA PROVÍNCIA. 
GRATUÏT.

Coincidint amb la cinquena edició, el 
Liceu a la fresca arriba a totes les co-
marques de Cataluya, on 221 municipis 
podran gaudir gratuïtament de la cèle-
bre òpera Tosca de Giacomo Puccini. 
També es veurà en pantalles situades 
en places, centres cívics i teatres de tot 
Espanya, el sud de França i Andorra, i 
serà retransmesa pel Canal 33 i La 2. És 
una producció del Gran Teatre del Liceu 
i el Teatro de la Maestranza de Sevilla 
amb una imponent posada en escena, 
fidel a l’original.

Un moment de la famosa òpera.
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MUSEOS
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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARCAS

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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. 

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040.

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. Museo, 
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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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.

CASTILLOS

Información y reservas al teléfono:  
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 DE ARBECA (Garrigues).

EXPOSICIONES Y GALERÍAS

HOY RECOMENDAMOS

ESCENAS

11.00
ESCALÓ, ISIL Y ESTERRI D’ÀNEU.

El Dansàneu se triplica
El festival Dansàneu propone una 
excursión guiada al monasterio 
de Sant Pere del Burgal, en Escaló, 
que acaba con un vermut (9 €); a las 
19.30 se traslada a Isil, donde can-
tará Lídia Pujol en la iglesia de Sant 
Joan acompañada del músico Dani 
Espasa, y a la salida, acción artística 
vinculada al proyecto Teia de Júlia 
Farrero (9 €); por último, a las 23.00, 
en la calle Major de Esterri actuará la 
cantante occitana Alidé Sans, en un 
concierto gratuito.

19.30
ALPICAT. ESPACIOS ROURE, PISTA Y GRAÓ.

Comienza el Circ Picat
La sexta edición del festival Circ Pi-
cat reúne a 22 compañías, que pon-
drán en escena hasta el domingo 
una treintena de representaciones. 
En el Espai Roure actúa hoy dos 
veces la Escola Local de Dansa; en 
la Pista, el grupo Nom Provisional 
llevará Qui cu qui què quina, y a las 
22.30, Kanbahiota estará en el Graó 
con el espectáculo La Coquette.

19.00
LLEIDA. LA SALETA. 8 €

‘Tàlems’
El espectáculo Tàlems cuenta con 
Victor Saló, Marta Pachón y Ferran 
Farré. Se repite a las 21.00 h.

TALLERES

11.00
LLEIDA. CENTRO DE ARTE LA PANERA.

Taller de abuelos y nietos

Taller de hora y media para abuelos 
y nietos, titulado El món on vivim 
amb Woodpixel Printing System, a 
partir de la exposición Bildi.

18.30
SORT. CASAL CÍVICO. GRATUITO.

Taller de ratafía
Segunda de las tres sesiones del 
taller de ratafía, en el que se usarán 
los ingredientes (las hierbas recogi-
das en la sesión anterior y otros) pa-
ra elaborar de forma guiada el licor. 
Luego, merienda con ratafia.

FIESTAS

19.00
LLEIDA. PAERIA. C. RAMON Y PENTAGRAMA.

Fiesta LGTBIQ+

El colectivo LGTBIQ+ celebra su 
fiesta con una concentración ante 
la Paeria. Después, en Cal Ramon, 
lectura de poesía, micro abierto y 
cena popular, para seguir con el Co-
lors Party en el Pentagrama.

21.00
CERVERA Y MOLLERUSSA. Z. COMERCIAL.

Viu la Nit y Open Night
La asociación de Comerciants de 
Cervera organiza Viu la Nit, con el 
comercio abierto fuera del horario 
habitual y diferentes actividades de 
ocio y gastronomía para todos, una Casademont expone en la galería Terraferma. Lleida.

TORRE DE CAPDELLA. VALL FOSCA. FACHADAS DE LOS EDIFICIOS. 

Caçadors de Mirades. Como si fuera un museo al aire libre, se expo-
nen fotografías familiares en gran formato. Hasta finales de junio.

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. PL. SANT CRIST, 1.

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII. Comprende 140 grabados, 8 facsímiles, 22 obras de 
los fondos del propio Museu y 6 objetos cedidos. Hasta el 30 de junio.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. Un viaje para todos los 
públicos que invita a observar cómo se ha plasmado la infancia en el 
cine, y a experimentar las emociones de la niñez. Hasta el 21 de julio.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Esculturas en cartón, resina 
y caucho, y dibujos digitales de Sergio Prego. Hasta el 2 de agosto.

MUSEO DE SOLSONA. SOLSONA. 

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producción propia sobre la evolución 
de los oficios a partir de la colección Etnográfica del Solsonès, para po-
ner en valor el trabajo de los nuevos artesanos. Hasta el 18 de agosto.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 libros hechos entre 1980 y 2018. Hasta el 27 de septiembre.

SANT DOMÈNEC I PL MAJOR. CERVERA. 

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistas de diferentes disciplinas, procedencias 
y generaciones establecen un diálogo artístico con las ménsulas que 
decoran los balcones de la Paeria. Hasta el 29 de septiembre.

Retransmisión de la 
ópera ‘Tosca’ a través 
de ‘Liceu a la fresca’

iniciativa similar a la que celebra la 
asociación Mollerussa Comercial.

CONFERENCIAS

19.00
LLEIDA. RECTORADO DE LA UDL.

El hombre en la Luna

El ingeniero experto en control de 
satélites y naves espaciales y miem-
bro del equipo de comunicaciones 
con el Apolo XI de Neil Amstrong 
José Manuel Grandela pronunciará 
la conferencia El primer home a la 
Lluna. Su ponencia cierra el ciclo 
que conmemora la llegada del hom-
bre a la luna, el 20 de julio de 1969. 

19.00
ARTESA DE SEGRE. BIBLIOTECA.

Banco de ADN y un libro
El presidente del banco de ADN de 
familiares y desaparecidos de la 
Guerra Civil explicará la importancia 
de la entidad, la última esperanza 
para identificar los restos de distin-
tas fosas y después se presenta el li-
bro Las lágrimas de la verdad, un re-
lato de José Luis González Leza que 
transcurre en el Frente Aragonés 
durante aquella trágica contienda.

SALIDAS

20.00
EL VILOSELL. LES GARRIGUES. S. MIQUEL.

‘Sent la serra de la Llena’
Espais Naturals de Ponent organiza 
la salida Sent la serra de la Llena, una 
iniciativa cultural para disfrutar del 
entorno de Sant Miquel de la Tosca, 
con música del grupo Avstral. 

MÚSICA

21.30
LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 12 €

BB sin Sed y Lemozine

Doble concierto con BB sin Sed, un 
grupo que vuelve dispuesto a pe-
lear por su espacio en un mundo 
post-Internet y con el disco La di-
rección que no tomo, donde aparece 
su faceta más directa y trepidante. 
Abrirá la velada Lemozine y su rock 
electrónico, presentando su disco 
Things We Should Say, una de las 
propuestas más sorprendentes y 
mejor recibidas de este año.

21.30
SOLSONA. PLAÇA SANT JOAN.

‘Concerts d’Estiu’
Autorretrat abre el 38 ciclo Concerts 
d’Estiu. Es un concierto de homena-
je a Joan Roure i Jané, de la cobla 
Juvenil Ciutat de Solsona, con el 
Jove Ballet Solsoní y Teresa Subirà. 

22.00
LLEIDA. TODA  
LA PROVINCIA. 
GRATUITO

Coincidiendo con su quinta edición, el 
Liceu a la fresca llega a todas las comar-
cas de Cataluya, donde 221 municipios 
podrán disfrutar gratuitamente de la 
célebre ópera Tosca de Giacomo Pucci-
ni. También se verá en pantallas situa-
das en plazas, centros cívicos y teatros 
de toda España, el sur de Francia y An-
dorra, y será retransmitida por el Canal 
33 y La 2. Es una producción del Gran 
Teatre del Liceu y el Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla con una imponente 
puesta en escena, fiel al original.

Un momento de la famosa ópera.



https://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dijous-27062019 
Secció: Local
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Dijous 27.06.2019

Europa Espanya Català

https://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dijous-27062019


https://www.lleida.com/noticia_canal/el-dansaneu-de-dos-en-dos

Secció: Comunidades autónomas y provincias
27/06/2019

El Dansàneu, de dos en dos

Europa Espanya Català

El Dansàneu es va traslladar ahir fins a l' església dels Sants Just i Pastor de Son per acollir dos
estrenes en un doble programa . El primer, el del duo de pianistes Marco Mezquida i Carles Marigó
, que, a quatre mans, van improvisar a partir del poema Les set fulles del faig , de Josep Carner.
Després de finalitzar l'actuació, els assistents van degustar una copa de vi del celler Batlliu de
Sort, que va preparar els seus paladars per assaborir l'estrena del muntatge Origo , un projecte del
mateix Marigó amb el ballarí Jaume Sangrà, que va improvisar a l'església amb el retaule de Son
com a testimoni de luxe . Prèviament al doble espectacle, l'historiador d'art Alberto Velasco va
contextualitzar l'espai patrimonial amb el retaule del segle XV com a principal referència. Val a
recordar que les entrades es poden adquirir al Consell Cultural de les Valls d'Àneu o a taquilla just
abans de l'espectacle. Així mateix, només en queden 20 per a l'actuació de demà amb Lídia Pujol.

Notícies relacionades: El Dansàneu concentra la seva proposta artística en una única setmana
d'espectacles i reforça el vincle amb el patrimoni de les Valls d'Àneu Territori:

La Guingueta d'Àneu

311 habitants Pallars Sobirà

Etiquetes: #Dansàneu #església #santJusts #PastordeSon

https://www.lleida.com/noticia_canal/el-dansaneu-de-dos-en-dos


https://www.lleida.com/noticia_canal/un-solo-de-circ-inspirat-en-les-falles-del-pirineu-firatarrega

Secció: Teatro
27/06/2019

Un solo de circ inspirat en les falles del Pirineu, a
FiraTàrrega

Europa Espanya Català

La jove artista lleidatana Júlia Farrero participarà per primera vegada a FiraTàrrega amb la seua
òpera prima en solitari Teia, que s'inspira en la tradició pirinenca de les falles, ja que "el meu avi
era de Taüll i he passat bona part de la meua infantesa a Barruera", de manera que per a Farrero
aquest muntatge és una manera de "tornar i explicar els orígens". Teia és un només de circ íntim
que combina el moviment i el trapezi amb un llenguatge simple i visual. A través del cos i la fusta, i
entre records familiars, s'evoquen persones de mans arrugades i de peus arrelats a la terra. Un
espectacle on conviuen la tradició i la contemporaneïtat, la rusticitat i la delicadesa, i que convida
l'espectador a formar part d'un ritual, en un escenari on tot es construeix i es transforma i on, a
través de l'imaginari, s'entrevuen les contradiccions de l'ésser humà. La proposta de Farrero
s'emmarca en el programa de Suport a la Creació de FiraTàrrega, motiu pel qual ahir va
protagonitzar un assaig obert de Teia a la nau 18 de Cal Trepat. Farrero va valorar molt
positivament "la gran ajuda de l'organització i la gran oportunitat que suposa poder exhibir a
FiraTàrrega". Júlia Farrero oferirà una petita mostra de Teia demà a les 21.00 h a Isil en el marc
del festival Dansàneu 2019. A més, abans de veure's a Fira- Tàrrega, que se celebrarà del 5 al 8
de setembre, l'espectacle es preestrenarà a la Bisbal de l'Empordà i a la festa major d'Argentona.

https://www.lleida.com/noticia_canal/un-solo-de-circ-inspirat-en-les-falles-del-pirineu-firatarrega


https://www.festadirecte.cat/el-dansaneu-omple-les-esglesies-de-les-valls-daneu-de-musica-i-dansa/

Secció: Música - Fiestas Populares
27/06/2019

El Dansàneu omple les esglésies de les Valls
d'Àneu de música i dansa

Europa Espanya Català

Les Valls d Àneu acolliran fins el 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu, que enguany s ha avançat una setmana i presenta una programació més compactada,
mesura que ja havia pres l organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot i que
finalment no s ha acabat celebrant a les Valls d Àneu. Rut Martínez, directora del Dansàneu ha dit
que el festival referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic . Martínez ha explicat que el Dansàneu omple les esglésies de les Valls d Àneu de
música i dansa i reforça els vincles amb el patrimoni del territori.

El Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions.

Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, va donar aquest dimarts el tret de sortida al Dansàneu. Fins
a finals de setmana passaran per aquest festival Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó,
les produccions Àer , Teia , i Sa Mateixa i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal.

Els municipis d Esterri d Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d Àneu seran novament escenari d
una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però
que sobretot busca posar en valor l excel·lent patrimoni, ha destacat Martínez.

Martínez ha explicat que el Dansàneu ja és un festival molt professionalitzat. Martínez ha dit que si
volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista .

Pel que fa als artistes que participen al Dansàneu un dels atractius és els escenaris en els que
actuen, les esglésies romàniques de les Valls d Àneu

https://www.festadirecte.cat/el-dansaneu-omple-les-esglesies-de-les-valls-daneu-de-musica-i-dansa/


Diari SEGRE SLU. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000. “Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax 
Administració: 973 224 688. Apt. de Correus: 543. Correu electrònic: redaccio@segre.com • Impressió. C-13, km 11. 25660. Alcoletge. Tel. 973 196 600. Fax: 973 197 001. 

TOTS ELS DRETS RESERVATS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ TOTAL O PARCIAL SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE L’EMPRESA EDITORA.   www.segre.com

la imatge 
del dia

DIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2019

l’ascensorprivat
El nom va venir 
de Barcelona
En el comunicat 
d’Universitats sobre 
notes de selectivitat 
es recollia que un 
dels quatre alumnes 
que han obtingut la 
segona millor nota 
era de l’Escola Epis-
copaliana Mare de 
Déu de l’Acadèmia. 
Així ho vam recollir al 
nostre web fins que 
el director del centre 
ens va aclarir que es 
diu “Col·legi Episco-
pal Mare de Déu de 
l’Acadèmia”, però 
l’error va arribar de 
Barcelona.

ERC no va haver  
d’explicar-se
Després de la ratifi-
cació de les bases al 
tripartit de la Paeria, 
el Comú va fer la seua 
roda de premsa, el 
PDeCAT també, però 
va preferir un altre 
fons diferent i ERC, 
que l’havia deixat en 
l’aire, va considerar 
que no calia afegir-hi 
res en la mateixa 
roda de premsa. I el 
nou alcalde, Miquel 
Pueyo, va aprofitar 
per fer unes compres.

Aquest alumne de 
l’institut Antoni Tor-
roja de Cervera és 
el que té la nota més 
alta de Catalunya 
de les proves d’ac-
cés a la universitat.

Eduard Garrabou

Aquesta jugadora 
procedent de l’NBA 
femenina és l’últim 
fitxatge del Cadí de 
la Seu i el referent 
de l’equip la tem-
porada vinent.

Sydney Wiese

President del Con-
sell Cultural de les 
Valls d’Àneu, enti-
tat organitzadora 
del Dansàneu, que 
omple de cultura i 
música el Sobirà.

Ferran Rella

La Guàrdia Civil va 
detenir dimarts a 
Sevilla un membre 
de la comitiva mi-
litar del president 
del Brasil amb 39 
quilos de cocaïna.

Jair Bolsonaro

Els presos ja  
són en presons 
catalanes

Després d’un periple de 
tres dies per fer 600 km, 
Junqueras, Romeva, Rull, 
Turull, Forn, Sànchez i 
Cuixart van arribar ahir 
a Lledoners. Forcadell i 
Bassa van anar directes a 
Tarragona i Girona.

ACN

E
l “vell de seixanta anys” esmen-
tat per Stendhal a què al·ludia 
aquí diumenge era el jardiner 
d’un convent femení de Florèn-

cia, cap allà al segle XV o XVI, no ho 
puc recordar amb precisió i ara no tinc a 
mà les Cròniques italianes per poder-ho 
escatir. Explica l’escriptor de Grenoble 
que l’accés a les clausures estava restrin-
git a homes seglars –jardiners, paletes, 
vigilants– entrats ja a la seixantena, per 
tal de protegir les monges de la concu-
piscència dels operaris externs (i aquests 
dels instints lúbrics de les religioses, se 
suposa). Sembla ser que, en aquella 
època, els sexagenaris eren considerats 
inofensius en l’àmbit de la carnalitat, 
almenys en opinió de les mares abades-
ses. Pobres il·luses! No ho sé, potser al 
segle XV o XVI les coses anaven així, 
però diria que al segle XXI les coses van 
més aviat aixà. 

L’amor madur, l’amor a la tercera edat –i quan dic 
amor ja entenen que no m’estic referint només a sen-
timents–, m’imagino que deu ser (encara no és tècni-
cament el meu territori, si bé ja hi començo a picar a 
la porta, què hi farem) com les darreres cireres de la 
temporada: les més roges i gustoses. Igual que passa 

amb tants fruits que ens són oferts durant 
el nostre pas per aquesta vall de llàgrimes 
–i d’alguns sospirs de satisfacció–, sempre 
els trobem més bons quan ja s’acaben. 

Aquests dies, coincidint amb el sols-
tici i la revetlla de sant Joan, finalitza 
el temps de les cireres, tan intens, tan 
efímer, tan dolç. Però també és cert que 
hores d’ara podem seguir menjant cireres 
tot l’any, que és com dir tota la vida o 
gairebé, encara que siguin d’importació, 
potser no tan tendres com les primave-
rals i pagades a preu d’or. Quedi clar que 
continuo parlant de cireres. 

Es clou el temps de les cireres i comen-
ça l’estiu, l’estació més perillosa, segons 
Lord Byron, que al seu llarg poema Don 
Joan atribuïa la causa de la relaxació 
moral en matèria d’entrecuix als països 
meridionals en què el sol s’acosta més a 
la Terra justament a l’efecte solar, que 
no deixa en pau la “màquina humana”, 

l’escalfa i la fa suar fins a fer extraviar “la carn dèbil”. 
De manera que la culpa és del sol, però també de la llu-
na, on el poeta anglès considera que s’oculta el diable, 
malgrat la seva fama de freda i casta, perquè la clarícia 
nocturna del satèl·lit natural il·lumina més pecats que 
no pas els raigs refulgents de l’astre rei.

La culpa és del sol

L’amor madur 

m’imagino que 

deu ser com les 

darreres cireres de 

la temporada: les 

més roges i gustoses

VIDAL VIDAL || DIA DE REG
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la imagen 
del día

JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2019

el ascensorprivado
El nombre vino 
de Barcelona 
En el comunicado de 
Universidades sobre  
notas de selectividad 
se recogía que uno 
de los cuatro alum-
nos que han obteni-
do la segunda mejor 
nota era de la Escola 
Episcopaliana Mare 
de Déu de l’Acadè-
mia. Así lo recogimos 
en nuestra web hasta 
que el director del 
centro nos aclaró 
que se llama “Col·legi 
Episcopal Mare de 
Déu de l’Academia”, 
pero el error llegó de 
Barcelona.

ERC no tuvo  
que explicarse 
Tras el refrendo de las 
bases al tripartito de 
la Paeria, el Comú hi-
zo su rueda de pren-
sa, el PDeCAT tam-
bién, pero prefirió 
otro fondo diferente 
y ERC, que lo había 
dejado en el aire, 
consideró que no ha-
cía falta añadir nada 
en su propia rueda de 
prensa. Y el nuevo al-
calde, Miquel Pueyo, 
aprovechó para hacer 
unas compras.

Este alumno del ins-
tituto Antoni Torroja 
de Cervera es el que 
tiene la nota más alta 
de Catalunya de las 
pruebas de acceso 
a la universidad.

Eduard Garrabou

Esta jugadora pro-
cedente de la NBA 
femenina es el último 
fichaje del Cadí de 
La Seu y el referente 
del equipo la próxi-
ma temporada. 

Sydney Wiese

Presidente del Con-
sell Cultural de les 
Valls d’Àneu, enti-
dad organizadora 
del Dansàneu, que 
llena de cultura y 
música el Sobirà. 

Ferran Rella

La Guardia Civil 
detuvo el martes en 
Sevilla a un miem-
bro de la comitiva 
militar del presiden-
te de Brasil con 39 
kilos de cocaína.

Jair Bolsonaro

Los presos ya  
están en cárceles 
catalanas

Después de un periplo 
de 3 días para hacer 600 
km, Junqueras, Romeva, 
Rull, Turull, Forn, Sàn-
chez y Cuixart llegaron 
ayer a Lledoners. Forca-
dell y Bassa fueron direc-
tas a Tarragona y Girona.

ACN

E
l “vell de seixanta anys” esmen-
tat per Stendhal a què al·ludia 
aquí diumenge era el jardiner 
d’un convent femení de Florèn-

cia, cap allà al segle XV o XVI, no ho 
puc recordar amb precisió i ara no tinc a 
mà les Cròniques italianes per poder-ho 
escatir. Explica l’escriptor de Grenoble 
que l’accés a les clausures estava restrin-
git a homes seglars –jardiners, paletes, 
vigilants– entrats ja a la seixantena, per 
tal de protegir les monges de la concu-
piscència dels operaris externs (i aquests 
dels instints lúbrics de les religioses, se 
suposa). Sembla ser que, en aquella 
època, els sexagenaris eren considerats 
inofensius en l’àmbit de la carnalitat, 
almenys en opinió de les mares abades-
ses. Pobres il·luses! No ho sé, potser al 
segle XV o XVI les coses anaven així, 
però diria que al segle XXI les coses van 
més aviat aixà. 

L’amor madur, l’amor a la tercera edat –i quan dic 
amor ja entenen que no m’estic referint només a sen-
timents–, m’imagino que deu ser (encara no és tècni-
cament el meu territori, si bé ja hi començo a picar a 
la porta, què hi farem) com les darreres cireres de la 
temporada: les més roges i gustoses. Igual que passa 

amb tants fruits que ens són oferts durant 
el nostre pas per aquesta vall de llàgrimes 
–i d’alguns sospirs de satisfacció–, sempre 
els trobem més bons quan ja s’acaben. 

Aquests dies, coincidint amb el sols-
tici i la revetlla de sant Joan, finalitza 
el temps de les cireres, tan intens, tan 
efímer, tan dolç. Però també és cert que 
hores d’ara podem seguir menjant cireres 
tot l’any, que és com dir tota la vida o 
gairebé, encara que siguin d’importació, 
potser no tan tendres com les primave-
rals i pagades a preu d’or. Quedi clar que 
continuo parlant de cireres. 

Es clou el temps de les cireres i comen-
ça l’estiu, l’estació més perillosa, segons 
Lord Byron, que al seu llarg poema Don 
Joan atribuïa la causa de la relaxació 
moral en matèria d’entrecuix als països 
meridionals en què el sol s’acosta més a 
la Terra justament a l’efecte solar, que 
no deixa en pau la “màquina humana”, 

l’escalfa i la fa suar fins a fer extraviar “la carn dèbil”. 
De manera que la culpa és del sol, però també de la llu-
na, on el poeta anglès considera que s’oculta el diable, 
malgrat la seva fama de freda i casta, perquè la clarícia 
nocturna del satèl·lit natural il·lumina més pecats que 
no pas els raigs refulgents de l’astre rei.

La culpa és del sol

L’amor madur 

m’imagino que 

deu ser com les 

darreres cireres de 

la temporada: les 

més roges i gustoses

VIDAL VIDAL || DIA DE REG



Després de l’espectacular arren-
cada amb l’espectacle Cita a ce-
gues, de la ballarina Sol Picó i 
el pianista Marco Mezquida, el 
Dansàneu va viure ahir una no-
va jornada protagonitzada per la 
dansa, la música i la improvisació. 

L’església de Sant Just i Sant 
Pastor de Son va acollir dues es-
trenes en un doble programa a 
càrrec dels pianistes Marco Mez-
quida i Carles Marigó, que van 
improvisar a partir del poema Les 
set fulles del faig, de Josep Car-
ner. A continuació, el nombrós 
públic que es va citar a les Valls 
d’Àneu va gaudir de l’estrena del 
muntatge Origo, un projecte del 
mateix Marigó amb el ballarí i ac-
tor Jaume Sangrà a mig camí en-

tre la dansa i el teatre gestual, ar-
ticulat principalment a partir de 
la improvisació. Abans de l’espec-
tacle, l’historiador de l’art Albert 
Velasco va contextualitzar aquest 
espai patrimonial del retaule del 
segle XV, que després de moltes 
vicissituds arran de la Guerra Ci-
vil, va aconseguir salvar-se de les 

flames.  Avui, el Dansàneu es tras-
llada a Sorpe, amb un espectacle 
a càrrec del multiinstrumentista 
Eduard Iniesta i la ballarina Gem-
ma Galera. D’altra banda, només 
queden 20 entrades pel concert 
de Lídia Pujol i Dani Esparsa (di-
vendres a les 19.30 hores a l’es-
glésia de Sant Joan d’Isil).

Música, dansa 
i improvisació 
centren el dia 
al Dansàneu

FOTO: Joan Blanco / Avui actuaran Eduard Iniesta i Gemma Galera

El microteatre omplirà 
els carrers de Cervera 
amb el Festival ‘A pèl’
Vuit espais singulars de la capital 
de la Segarra acolliran vuit obres
La proposta, inclosa 
en la programació de 
Cervera Capital de la 
Cultura Catalana 2019, 
permetrà gaudir de 
32 representacions en 
ubicacions per a 25 
persones.

Cervera
REDACCIÓ
Els carrers de Cervera s’ompliran 
de representacions teatrals en el 
marc de la mostra de microteatre 
A pèl, que ofereix vuit obres pro-
fessionals –de cadascuna es faran 
quatre funcions– de 15 minuts de 
durada i només amb una capaci-
tat per a 25 persones, a càrrec de 
companyies arribades de les Illes 
Balears, Catalunya o Madrid.

Les obres de microteatre es 
representaran en espais singulars 
de la capital de la Segarra, tots al 
voltant de la plaça Major: la plaça 
del Fossar, el restaurant antic 
Forn, el pub La Cova, el Celler dels 
Encants del Llibre, la botiga de 
música Sol Major i les cases parti-

FOTO: C.B.P. / Imatge de l’obra ‘Llengua amb tàperes’
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culars cal Llobet i cal Razquin.
A la mostra de microteatre, es 

podrà gaudir d’actors coneguts i 
amb una llarga trajectòria artísti-
ca, com Biel Duran o Dafnis Bal-
duz, que seran els protagonistes 
de l’obra Intensa i irracional, es-
crita per Susanna Garcia-Prieto i 
dirigida per Àlex D. Capo. Una al-
tra de les protagonistes serà l’obra 
mallorquina Woody & Woody, 

escrita per Laura Gost i dirigida 
per Jaume Carrió que també es 
va convertir en un curtmetratge 
animat que va guanyar el Goya el 
2018. Cal destacar també l’obra 
Espejito, espejito, una peça musi-
cal disbauxada i divertida que ha 
estat representada a Miami, Ciu-
tat de Mèxic, dues temporades a 
Madrid i a diferents ciutats de Ca-
talunya i de l’Estat espanyol.

CRITICA CINEMA

La història. El planeta Terra, de-
ma passat? La críptica organitza-
ció Monarch té búnquers arreu 

del món, on estan hivernats una pi-
la de monstres prehistòrics, però 
una organització eco-terrorista vol 
alliberar les bestioles per restablir 
l’equilibri mediambiental al planeta. 
Les formes. Amb l’esclat de la bom-
ba atòmica a Hiroshima en 1945, 
el cinema fantàstic de l’època des-
cobria el terrible flagell de la ra-
dio-activat que despertava mons-
tres prehistòrics. 
El  somni de la 
raó i els mons-
tres que il·lustra 
Goya. Eren pel·lí-
cules de sèrie B 
(bo, bonic i barat) 
amb clàssics com 
‘El enigma de otro 
mundo’ (1951), 
‘El monstruo de 
tiempos remotos’ 
(1953) i, esclar, 
‘Godzilla: Japón 
bajo el terror del 
monstruo’ (1954). 
Són innumerables les aparicions de 
‘monstruitos’ de cartró-pedra a les 
pantalles. L’inventari ompliria pàgi-
nes que no tinc. La pel·li d’avui, ‘Go-
dzilla: rey de los monstruos’ és un 
refregit d’aquells films, només que 
ara en lloc de ser de sèrie B, és de 
sèrie A (ampul·losa) i H (hipertròfia 
histèrica). És norma no escrita que la 
bondat del film es mesuri pel temps 
que tarda el monstre a aparèixer en 
escena. A ‘La mujer pantera’ (1942), 

la pantera femenina mai no es veu, 
tan sols l’ombra, a ‘Tiburón’ (1975) 
l’Spielberg fa sortir el monstruós 
tauró a meitat de la sessió. En el cas 
del rotllo d’avui, als deu segons ja 
treu el morro Godzilla, i als cinc mi-
nuts van apareixent la rècula inaca-
bable d’animalons japonesos. Per 
tant, si tenim en compte que la pel·li 
té una durada de dues hores i quart, 
en comptats moments el rectan-
gle de la pantalla es veu lliure de di-
nosaures aquosos, llefiscosos i tri-

cèfals. Els pobres 
personatges hu-
mans són la guar-
nició de la indi-
gesta mariscada. 
El director i co-
guionista de la co-
sa, el tal Michael 
Dougherty (Ohio, 
1974) com qual-
sevol adolescent 
amb la playStation 
a les mans el cap 
de setmana, no 
descansa. 
El fons. Si no pots 

guanyar el teu enemic, uneix-te a ell. 
Oi, Pablito Iglesias? 
La imatge. Godzilla tot atansant-se 
al submarí nuclear amb curiositat i 
prevenció. 
La frase. ‘Tenemos que encontrar la 
manera de convivir con los titanes’, 
sosté el científic nipó. Just el que de-
fensen els partits animalistes. 
La recomanació. Reservat a col·lec-
cionistes de godzilles i impenitents 
del fantàstic.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Un ‘monstruari’ histèric 

Godzilla: 
rey de los 

monstruos
Director: Michael 

Dougherty. 
Intèrprets:

Millie Boby Brown. 
USA. 2019. 131’. 

JCA Alpicat, 
Majestic Tàrrega. 

Aleix es va convertir en el setè 
guanyador del concurs culinari 
MasterChef en un emocionant 
duel contra Teresa. Aleix es va 
fer amb el triomf amb un menú 

de tres plats centrat en els pro-
ductes del mar, que jugava amb 
diverses tècniques i repassava 
els moments més importants de 
la seva vida.

Aleix venç a Teresa el duel 
final i s’endú MasterChef

FOTO: RTVE / Aleix va fer un menú centrat en els productes del mar
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El Dansàneu, de dos en dos
Son va acollir ahir un doble programa amb Carles Marigó, Marco 
Mezquida i Jaume Sangrà || El certamen es trasllada avui a Sorpe

CULTURA POPULAR FESTIVALS

El piano va ser el protagonista principal dels dos espectacles que es van viure ahir a Son.

JOAN BLANCO

REDACCIÓ
❘ SON ❘ El Dansàneu es va tras-
lladar ahir fins a l’església dels 
Sants Just i Pastor de Son per 
acollir dos estrenes en un do-
ble programa. El primer, el del 
duo de pianistes Marco Mez-
quida i Carles Marigó, que, a 
quatre mans, van improvisar 
a partir del poema Les set fu-
lles del faig, de Josep Carner. 
Després de finalitzar l’actua-
ció, els assistents van degustar 
una copa de vi del celler Bat-
lliu de Sort, que va preparar 
els seus paladars per assaborir 
l’estrena del muntatge Origo, 

un projecte del mateix Marigó 
amb el ballarí Jaume Sangrà, 
que va improvisar a l’església 
amb el retaule de Son com a 
testimoni de luxe. Prèviament 
al doble espectacle, l’historia-
dor d’art Alberto Velasco va 
contextualitzar l’espai patri-
monial amb el retaule del segle 
XV com a principal referència. 
Val a recordar que les entrades 
es poden adquirir al Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu 
o a taquilla just abans de l’es-
pectacle. Així mateix, només 
en queden 20 per a l’actuació 
de demà amb Lídia Pujol.

AVUI DIJOUS

19.30 hores. 9 euros

z El guitarrista Eduard Iniesta 
estrena una proposta ideada 
per al Dansàneu amb la balla-
rina Gemma Galera a l’església 
de Sant Pere de Sorpe.

20.30 hores. 4 euros

z Tercera edició del Tastàneu a 
l’exterior de l’església de Sor-
pe. Maridatge i gastronomia 
de quilòmetre 0. Entrada gra-
tuïta amb l’espectacle anterior.

❘  LA SEU D’URGELL ❘  L’Agenda 
d’Activitats Culturals i Lú-
diques de la Seu d’Urgell per 
als propers mesos de juliol, 
agost i setembre, presentada 
ahir en roda de premsa, in-
clou exposicions de còmics, 
espectacles de circ, sessions 
de cine a l’aire lliure i con-
certs de música antiga, entre 
altres activitats. 

“L’edició d’aquest any té 
dos objectius: atansar la pro-
gramació a tothom i donar 
suport als organitzadors de 
les activitats que es duran a 
terme al llarg de l’estiu”, va 
explicar Carles Guàrdia, re-
gidor de l’equip de govern.

La primera activitat que 

proposa aquesta agenda 
cultural és l’exposició 2 ca-
mins+1 d’Ernest Altés (escul-
tura) i Joan Ganyet (fotogra-
fia), que anirà acompanyada 
de la instal·lació sonora d’Ar-
nau Obiols i es podrà visitar 
del 2 el 30 de juliol a la sala 
Sant Domènec. 

En l’apartat d’espectacles, 
destaca l’actuació de circ So-
bre rodes, protagonitzada 
per Yldor Llach l’1 d’agost 
a les 22.00 hores a la plaça 
de les Monges. A més, la Seu 
acollirà un any més el Fes-
tival de Música Antiga dels 
Pirineus amb sis concerts en 
diferents espais emblemàtics 
de la ciutat.

La Seu d’Urgell proposa 
un estiu cultural i lúdic 
amb setanta activitats

AGENDA LLEURE

La Vall Fosca, inspiració per a més de trenta relats

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ A falta d’un dia per finalitzar el període 
d’inscripcions per al III Concurs de Microrelats de la Vall 
Fosca, el certamen literari ha rebut ja més de 30 obres.

El Festival Grec de Barcelona aposta per la música

❘ BARCELONA ❘ El Festival Grec de Barcelona estava previst que 
s’inaugurés ahir a la nit amb l’actuació del quartet de corda 
nord-americà Kronos Quartet, amb la col·laboració de la 
cantant catalana Maria Arnal.

La ‘memòria’ de Neil Young i The Who, en perill

❘ LOS ANGELES ❘ El New York Times cita Neil Young i The Who 
com a possibles afectats per l’incendi als estudis Universal 
del 2008, que va calcinar més de 700 màsters originals.
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El Dansàneu, de dos en dos
Son acogió ayer un doble programa con Carles Marigó, Marco 
Mezquida y Jaume Sangrà || El certamen se traslada hoy a Sorpe

cultura popular festivales

El piano fue el protagonista principal de los dos espectáculos que se vivieron ayer en Son. 

JOAN BLANCO

REDACCIÓN
❘ SON ❘ El Dansàneu se trasladó 
ayer hasta la iglesia de Sants 
Just i Pastor de Son para aco-
ger dos estrenos en un doble 
programa. El primero de ellos, 
el del dúo de pianistas Marco 
Mezquida y Carles Marigó, 
quienes, a cuatro manos, im-
provisaron a partir del poema 
Les set fulles del faig, de Josep 
Carner. Tras finalizar la actua-
ción, los asistentes degustaron 
una copa de vino de la bodega 
Batlliu de Sort, que preparó  
sus paladares para saborear 
el estreno del montaje Origo, 

un proyecto del mismo Marigó 
con el bailarín Jaume Sangrà, 
quien improvisó en la iglesia 
con el retablo de Son como 
testigo de lujo. Previamente 
al doble espectáculo, el histo-
riador de arte Alberto Velasco 
contextualizó el espacio patri-
monial con el retablo del siglo 
XV como principal referencia. 

Cabe recordar que las en-
tradas se pueden adquirir en 
el Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu o a taquilla justo antes 
del espectáculo. Asimismo, so-
lo quedan 20 para la actuación 
de mañana con Lídia Pujol.

HOY JUEVES

19.30 horas. 9 euros

z El guiarrista Eduard Iniesta 
estrena una propuesta idea-
da para el Dansàneu junto a la 
bailarina Gemma Galera en la 
iglesia de Sant Pere de Sorpe. 

20.30 horas. 4 euros

z Tercera edición del Tastàneu 
en el exterior de la iglesia de 
Sorpe. Maridaje y gastronomía 
de kilómetro 0. Entrada gratui-
ta con el espectáculo anterior. 

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Agenda 
d’Activitats Culturals i Lúdi-
ques de La Seu d’Urgell para 
los meses de julio, agosto y 
septiembre, presentada ayer 
en rueda de prensa, incluye 
exposiciones de tebeos, es-
pectáculos de circo, sesiones 
de cine al aire libre y con-
ciertos de música antigua, 
entre otras actividades. “La 
edición de este año tiene dos 
objetivos: acercar la progra-
mación a todo el mundo y 
dar apoyo a los organiza-
dores de las actividades que 
se llevarán a cabo a lo largo 
del verano”, explicó Carles 
Guàrdia, concejal del equipo 
de gobierno. La primera acti-

vidad que propone esta agen-
da cultural es la exposición 
‘2 camins+1’ de Ernest Al-
tés (escultura) y Joan Ganyet 
(fotografía), que irá acompa-
ñada de la instalación sonora 
de Arnau Obiols y se podrá 
visitar del 2 al 30 de julio en 
la sala Sant Domènec. En el 
apartado de espectáculos, 
destaca la actuación de circo 
Sobre rodes, protagonizada 
por Yldor Llach el 1 de agos-
to a las 22.00h en la plaza de 
Les Monges. Además, La Seu 
acogerá un año más el Fes-
tival de Música Antiga dels 
Pirineus con 6 conciertos en 
distintos espacios emblemá-
ticos de la ciudad.

La Seu d’Urgell propone 
un verano cultural y 
lúdico con 70 actividades

agenda ocio

La Vall Fosca, inspiración para más de 30 relatos

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ A falta de un día para finalizar el periodo 
de inscripciones para el III Concurs de Microrrelats de la Vall 
Fosca, el certamen literario ha recibido ya más de 30 obras. 

El Festival Grec de Barcelona apuesta por la música

❘ BARCELONA ❘ El Festival Grec de Barcelona estaba previsto 
que se inaugurase ayer por la noche con la actuación del 
cuarteto de cuerda norteamericano Kronos Quartet, con la 
colaboración de la cantante catalana Maria Arnal.

La ‘memoria’ de Neil Young y The Who, en peligro

❘ LOS ÁNGELES ❘ El New York Times cita a Neil Young y The Who 
como posibles afectados por el incendio en los estudios Uni-
versal de 2008, que calcinó más de 700 másters originales.



 ACTIVITATS

Dansàneu 2019
Espectacle a càrrec del composi-

tor català Eduard Iniesta i la ba-

llarina Gemma Galera. A més, se 

celebra el 3r Tastàneu.

Lloc: Església Sant Pere de Sorpe. 

19.30 hores.

Improsia #199
Espectacle d’improvisació dels 

lleidatans Improsia Teatre. A par-

ピヴ Sげ┌ﾐ; ｷSW;が ┌ﾐ デWﾏ; ﾗ ┌ﾐ; aヴ;-

se proposada pel públic crearan 

el seu espectacle.

Lloc: La Saleta, Lleida. 22.00 ho-

res.

Poemes en Lila
El Grup de Dones de Lleida or-

ｪ;ﾐｷデ┣; ﾉ; aWゲデ; SげWゲピ┌ aWﾏｷﾐｷゲデ; 
amb el recital Poemes en Lila.

LﾉﾗIぎ AデWﾐW┌ CﾗﾗヮWヴ;ピ┌ L; B;┌-

la. 20.00 hores.

 EXPOSICIONS

‘Imatges per creure’
PヴﾗS┌ｼS; ヮWﾉ MUHBA ｷ Wﾉ M┌ゲW┌ 
de Lleida explica, amb 140 gra-

vats del lleidatà Antoni Gelonch, 

ﾉ; ヴWaﾗヴﾏ; ヮヴﾗデWゲデ;ﾐデ ｷ ﾉWゲ ｪ┌Wヴ-
res de religió al s. XVI a Europa.

Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30 

de juny.

‘No pintar-hi res’
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ SげｴﾗﾏWﾐ;デｪW ; ﾉげ;ヴピゲデ; 
BWﾐWデ RﾗゲゲWﾉﾉ ;ﾏH ┌ﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデ SW 
les seves obres. 

Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 

Fins al 29 de setembre.

‘Brossa polièdric’
Mostra que vol presentar la vida 

i l’obra del poeta, dramaturg i ar-

ピゲデ; WゲIXﾐｷI Jﾗ;ﾐ Bヴﾗゲゲ; ふヱΓヱΓ ど 
1998). 

LﾉﾗIぎ BｷHﾉｷﾗデWI; M;ヴｪ;ヴｷS; SW 
MﾗﾐビWヴヴ;デが B;ﾉ;ｪ┌Wヴく Fｷﾐゲ ;ﾉ ヲΓ 
de juny.

‘Poesia concreta. 
Joan Brossa’
Dｷﾐゲ SWﾉゲ ;IデWゲ SW ﾉげAﾐ┞ Bヴﾗゲゲ;が 
l’exposició Poesia concreta. Joan 

Brossa, Josep Iglésias del Mar-

ケ┌Wデが G┌ｷﾉﾉWﾏ Vｷﾉ;Sﾗデく PWピデW G;ﾉW-

rie, Lleida 1971, és considerada la 

primera exposició de poesia expe-

rimental de l’Estat espanyol.

Lloc: Fundació Viladot ‘Lo Pardal’. 

Agramunt. Fins al 6 de juliol.

‘Prop de 
Hollywood’
Mﾗゲデヴ; SW aﾗデﾗｪヴ;gWゲ SW IｷﾐWﾏ; 
dels germans de Cervera Claudi 

i Frederic Gómez Grau, que amb 

les seves càmeres van immortalit-

zar més de 10 rodatges de super-

produccions de Hollywood.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins al 

30 de juny.

‘Sakura, una mirada 
d’aquí a l’Orient’
AﾏH ｷﾏ;デｪWゲ SW ｪヴ;ﾐ aﾗヴﾏ;デ ｷ 
ヴWI┌ヴゲﾗゲ ;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌;ﾉゲが ﾉげ;ヴピゲデ; 
SWH;ゲピ< C;┌ゲ Wゲデ;HﾉWｷ┝ ┌ﾐ Sｷ<ﾉWｪ 
entre els ametllers i el paisatge. 

Lloc: Capella de la Mare de Déu 

de l’Incendi, Cervera. Fins al 30 

de juny.

‘Forjant un sistema 
artístic - Tàrrega 
(1875-1965)
Mostra que aplega obres pictòri-

ケ┌Wゲ ｷ SげWゲI┌ﾉデ┌ヴ; SW ヲヴ ;ヴピゲデWゲ 
destacats de la capital de l’Urgell.

Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell, 

Tàrrega.

Revista ARTS
Exposició que repassa els 25 anys 

Sげｴｷゲデﾘヴｷ; SW ﾉ; ヴW┗ｷゲデ; ARTS SWﾉ 
CWヴIﾉW SW BWﾉﾉWゲ Aヴデゲ ; デヴ;┗Yゲ SW 
20 portades.

LﾉﾗIぎ BｷHﾉｷﾗデWI; SW C;ヮヮﾗﾐデく Fｷﾐゲ 

al 31 d’octubre. 

‘Vicenç Altaió, els 
ulls fèrtils’
Produïda per la Fundació Vall-

palou i amb la col·laboració 

SげAヴデゲ S;ﾐデ; MﾘﾐｷI; SW B;ヴIW-

lona, la mostra aplega els 27 

llibres que l’artista va realitzar 

;ﾏH SｷaWヴWﾐデゲ ;ヴデｷゲデWゲく
Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 

Fins al 27 de setembre.

‘Cinema i emocions’
Cinema i emocions. Un viatge a 

la infància, realitzada per la Cai-

┝; ｷ L; CｷﾐYﾏ;デｴXケ┌W aヴ;ﾐN;ｷゲWが 
repassa, a través de 230 peces, la 

ヴWﾉ;Iｷﾙ SWﾉ IｷﾐW ;ﾏH ﾉ; ｷﾐa<ﾐIｷ;く
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 

21 de juliol.

Josep Bahima
Exposició que consta d’una vinte-

na d’olis on el paisatge i el color 

són una constant en la trajectòria 

;ヴプゲピI; SW ﾉげ;ヴピゲデ;く
Lloc: Museu d’Arquitectura i Ur-

banisme Josep Mas Dordal, Al-

macelles. Fins al 31 de juliol.

‘A tota màquina’
A デﾗデ; ﾏ<ケ┌ｷﾐ;く L; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙ SW 
la xarxa de ferrocarrils secunda-

ris a Catalunya. El cas del tren de 

Tàrrega a Balaguer (1907-1931), 

ケ┌W ヴWﾉ;デ; Wﾉゲ ヮヴﾗﾃWIデWゲ SWﾉゲ aWヴヴﾗ-

carrils secundaris a Catalunya.

Lloc: Arxiu Històric de Lleida. Fins 

al 13 de setembre

‘Laberints en 
llibertat’
Mostra que exposa una col·lecció 

SW デヴWH;ﾉﾉゲ SWﾉ IﾗﾉびﾉWIピ┌ Sげ;ヴピゲデWゲ 
El laberint blau, nascut a la Flores-

デ; Wﾐ ﾉ; SXI;S; SWﾉゲ Γヰ ヮWヴ ｷﾐｷIｷ;-

ピ┗; SW ﾉげ;ﾉWﾏ;ﾐ┞; ESｷデｴ SIｴ;;ヴく
Lloc: BｷHﾉｷﾗデWI; P┎HﾉｷI;が LﾉWｷS;く 
Fins el 30 d’agost.

‘Topograia de 
Tàrrega’
L; ﾏﾗゲデヴ; ヮWヴﾏWデ IﾗﾐXｷ┝Wヴ ﾉ; デﾗ-

ヮﾗｪヴ;g; SW ﾉ; T<ヴヴWｪ; SW ﾉげXヮﾗI; 
medieval i moderna i al mateix 

デWﾏヮゲ a; ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾉびﾉWﾉｷゲﾏW ;ﾏH ﾉ; 
Tàrrega actual del segle XXI, here-

va de l’urbanisme medieval.

Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell. 

Fins al 30 de juny. 

‘93 Marc Márquez’
Exposició dividida en tres àm-

bits: l’Espai box, l’Espai circuit, on 

s’explica la trajectòria del pilot de 

Cervera i Veu pròpia, que presen-

デ; Wﾉ ヮWヴgﾉ ﾏYゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW M;ヴIく
Lloc: Museu Comarcal de Cerve-

ra.

‘Les entitats a 
l’Arxiu’
LWゲ Wﾐピデ;デゲ ; ﾉげAヴ┝ｷ┌ és la segona 

SW ﾉ; ゲXヴｷW SW ﾏﾗゲデヴWゲ ｷ W┝ヮﾗゲｷIｷ-
ons trimestrals de Cervera Capital 

de la Cultura Catalana 2019, que 

ヮﾗヴデ; Wﾉ プデﾗﾉ ｪWﾐXヴｷIぎ Aヮヴﾗヮ;げデ ; 
ﾉげAヴ┝ｷ┌ぁ L; ｴｷゲデﾘヴｷ; ;ﾉ デW┌ ;H;ゲデ.
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segar-

ra, Cervera. Fins al 5 de juliol.

‘La revolució 
neolítica’
L; ヴW┗ﾗﾉ┌Iｷﾙ ﾐWﾗﾉｹピI;く L; Dヴ;ｪ;が 
el poblat dels prodigis presenta 

diversos objectes arqueològics i 

audiovisuals, una recreació vir-

デ┌;ﾉ SWﾉ ﾃ;IｷﾏWﾐデ ｷ ケ┌W ┌ピﾉｷデ┣; SW 
aﾗヴﾏ; ﾏﾗﾉデ ｷﾐﾐﾗ┗;Sﾗヴ; Wﾉ ﾉﾉWﾐ-

guatge del còmic, creat pel dibui-

┝;ﾐデ ｪｷヴﾗﾐｹ Q┌ｷﾏ Bﾗ┌く
Lloc: Museu de la Noguera. Fins 

al 27 d’octubre.

‘Mitologia i natura’
Exposició amb 38 obres, entre 

ヮｷﾐデ┌ヴWゲ ｷ WゲI┌ﾉデ┌ヴWゲが SW ﾉげ;ヴピゲデ; 
a┌ゲデWヴ E┗Wﾉｹ AS;ﾏく
LﾉﾗIぎ C;ゲデWﾉﾉ SWﾉ RWﾏWｷが PWﾐWﾉﾉWゲく 
Fins al 30 de juny.

El jove pianista ucraïnès Dmytro Choni obre a 

l’Auditori el 2n Ricard Viñes Piano Kids & Youth
L’auditori Enric Granados serà l’escenari avui (20.00 hores) del concert inaugural 

de la segona edició del concurs de piano per a joves talents d’entre 11 i 17 anys, 

que anirà a càrrec de Dmytro Choni, que oferirà un programa que se centra en el 

piano romàntic i post romàntic a Europa i Rússia.

AGENDA
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Pirineus

Les Valls d’Àneu acolliran ins al 
30 de juny la 28a edició del Fes-
tival de Cultures del Pirineu, 
Dansàneu, que enguany s’ha 
avançat una setmana i presenta 
una programació més compac-
tada, mesura que ja havia pres 
l’organització tenint en compte 
el Doctor Music Festival, tot i 
que inalment no s’ha acabat 
celebrant a les Valls d’Àneu. Rut 
Martínez, directora del Dansà-
neu, diu que el festival refer-
ma la seva voluntat de conti-

nuar incentivant la producció 
en dansa així com consolidant 
el model de festival d’estiu di-
mensionat en base a paràme-
tres de “sostenibilitat i rigor 
artístic”. Martínez explica que 
el Dansàneu omple les esglési-
es de les Valls d’Àneu de música 
i dansa i reforça els vincles amb 
el patrimoni del territori.

El Dansàneu vol donar un 
major pes als aspectes patrimo-
nials i, així, s’oferirà abans de 
cada espectacle una explicació 
als assistents sobre els espais 
on es desenvolupen les actua-

cions. La ballarina i coreògra-
fa Sol Picó, a duo amb Marco 
Mezquida, va donar aquest di-
marts el tret de sortida al Dan-
sàneu. Fins a inals de setmana 
passaran per aquest festival 
Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb 
Carles Marigó, les produccions 
Àer, Teia, i Sa Mateixa i les actu-
acions dels esbarts Sant Martí i 
Ciutat Comtal. 

Els municipis d’Esterri 
d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la 
Guingueta d’Àneu seran nova-
ment escenari d’una proposta 
artística de marcat to contem-

porani que no oblida el vin-
cle amb la tradició però que 
sobretot busca posar en valor 
l’excel·lent patrimoni, destaca 
Martínez, que sosté també que 
el Dansàneu ja és un festival 

“molt professionalitzat” i que 
“si volem un festival posicionat 
amb relació als seus homòlegs 
i que compti amb artistes de 
primer nivell, ens cal treballar 
a molts mesos vista”.

El festival Dansàneu omple 
les esglésies de música i dansa

Valls d’Àneu

Un assaig dels pianistes Carles Marigó i Jaume Sangrà.

AGÈNCIES

Agències
SON

L’Agenda d’Activitats Culturals i 
Lúdiques de la Seu d’Urgell per 
als mesos de juliol, agost i setem-
bre, que engloba prop de 70 pro-
postes diferents adreçades a tots 
els públics, es va donar a conèi-
xer ahir. La presentació va anar 
a càrrec de l’alcalde urgellenc, 
Jordi Fàbrega, i del regidor de 
l’equip de govern, Carlos Guàr-
dia, juntament amb els tècnics 
de l’àrea de Cultura, Albert Ga-
lindo i Andreu Campillo. “Aques-
ta agenda cultural ens ofereix 
prop d’una setantena d’activi-
tats per poder arribar al màxim 
nombre possible de públic”, va 
explicar Guàrdia, que va afegir 
que “l’edició d’aquesta agenda té 
dos objectius: apropar l’activitat 
a tothom i donar suport als or-
ganitzadors de cadascuna de les 
activitats que es portaran a ter-
me al llarg d’aquest estiu”.  

L’Agenda Cultural està confor-
mada per totes les activitats que 
organitzen les diferents àrees de 
l’Ajuntament de la Seu, des de 
Cultura, passant per Joventut, 
Esports, Promoció Econòmica, 
Festes i Tradicions, així com des 
d’entitats i associacions de la Seu 
que realitzen actes oberts a tots 

els ciutadans. La primera acti-
vitat que proposa és l’exposició 
que porta per títol 2 Camins+1, 
d’Ernest Altés (escultura) i Joan 
Ganyet (fotograia), acompa-
nyada de la instal·lació sonora a 
càrrec d’Arnau Obiols. La mostra 
es podrà visitar a partir del 2 de 
juliol i ins al dia 30, a la sala Sant 
Domènec, i s’inaugurarà oicial-
ment dimecres 10 de juliol, a dos 
quarts de vuit del vespre. 

La següent exposició que aco-
llirà Sant Domènec, del 3 al 30 
d’agost, serà Herois i Superherois, 
que aplega 310 peces de material 
de 29 personatges creats entre 
1930 (Joe Palooka) ins al 1988 
(Tank Girl) de la col·lecció cine-
matogràica i documental del 
cinèil i col·leccionista de la Seu 
Josep Benavent. Aquesta mostra 
ja ha estat exposada durant més 
de dos mesos al Museu del Tabac 

de Sant Julià de Lòria. La terce-
ra exposició tindrà lloc del 20 de 
setembre al 20 d’octubre amb el 
Fons Esclusa, de Manel Esclusa.

Per la seva part, la sala d’ex-
posicions la Cuina acollirà dues 
exposicions més. La primera 
serà una mostra col·lectiva que 
servirà per celebrar el 50è ani-
versari del CineClub la Seu, i es 
podrà visitar del 4 de juliol al 27 
d’agost. Val a dir que per celebrar 

Estiu cultural i lúdic amb prop de 
70 activitats per a tots els públics
L’objectiu és apropar els actes a tothom i donar suport als organitzadors de les iniciatives

La Seu d’Urgell

Albert Galindo, Carlos Guàrdia, Jordi Fàbrega i Andreu Campillo, en la presentació de l’Agenda Cultural Estiu 2019 de la Seu.

A. S. U. 

Redacció
LA SEU D’URGELL

la data exacta del naixement del 
CineClub el dilluns 11 de juliol 
tindrà lloc una sessió de cinema 
a la fresca amb la projecció de la 
pel·lícula Grupo salvaje, de Sam 
Peckinpah, al pati de la Biblio-
teca Sant Agustí. La segona ex-
posició que es podrà visitar a la 
Cuina serà la que protagonitzarà 
l’obra de Núria Riart amb Astole-
dor. Memòria i emoció, que es po-
drà visitar del 13 de setembre al 
26 d’octubre. 

Aquest estiu també es podrà 
gaudir de diferents espectacles 
musicals, teatre i circ  per a tots 
els públics. En destaca la 44a 

Trobada amb els Acordionistes 
del Pirineu, que enguany se cele-
brarà el 26, 27 i 28 de juliol i el 2 
d’agost a la Seu, juntament amb 
Arsèguel, entre d’altres munici-
pis catalans. El dijous 1 d’agost 
serà el torn de l’espectacle de 
circ Sobre rodes, protagonitzat 
per Yldor Llach, a les deu de la 
nit a la plaça de Les Monges. Un 
espectacle de 50 minuts de circ 
en bicicleta per a tots els públics, 
amb acrobàcies, humor i un gran 
inal.

Un clàssic de cada estiu és l’es-
ceniicació del Retaule de Sant 
Ermengol, espectacle medieval 
de so i llum del segle XI, que tin-
drà lloc del 3 al 10 d’agost. 

La Trobada 
d’Acordionistes del 
Pirineu tindrà lloc a 
inals del juliol



https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/dansaneu-musica-i-dansa-contemporania-a-les-esglesies-de-les-valls-daneu/audio/104417
9/
Secció: Radio / Televisión
27/06/2019

Dansàneu, música i dansa contemporània a les
esglésies de les Valls d'Àneu

Europa Espanya Català
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Secció: Comarcal
27/06/2019

Un solo de circ inspirat en les falles del Pirineu, a
FiraTàrrega

Europa Espanya Català

Espectacle de la jove artista lleidatana Júlia Farrero

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

© Farrero va protagonitzar ahir a la nau 18 de Cal Trepat un assaig obert del seu muntatge.

Segre Tàrrega

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

La jove artista lleidatana Júlia Farrero participarà per primera vegada a FiraTàrrega amb la seua
òpera prima en solitari Teia, que s'inspira en la tradició pirinenca de les falles, ja que "el meu avi
era de Taüll i he passat bona part de la meua infantesa a Barruera", de manera que per a Farrero
aquest muntatge és una manera de "tornar i explicar els orígens". Teia és un només de circ íntim
que combina el moviment i el trapezi amb un llenguatge simple i visual. A través del cos i la fusta, i
entre records familiars, s'evoquen persones de mans arrugades i de peus arrelats a la terra. Un
espectacle on conviuen la tradició i la contemporaneïtat, la rusticitat i la delicadesa, i que convida
l'espectador a formar part d'un ritual, en un escenari on tot es construeix i es transforma i on, a
través de l'imaginari, s'entrevuen les contradiccions de l'ésser humà. La proposta de Farrero
s'emmarca en el programa de Suport a la Creació de FiraTàrrega, motiu pel qual ahir va
protagonitzar un assaig obert de Teia a la nau 18 de Cal Trepat. Farrero va valorar molt
positivament "la gran ajuda de l'organització i la gran oportunitat que suposa poder exhibir a
FiraTàrrega". Júlia Farrero oferirà una petita mostra de Teia demà a les 21.00 h a Isil en el marc
del festival Dansàneu 2019. A més, abans de veure's a Fira- Tàrrega, que se celebrarà del 5 al 8
de setembre, l'espectacle es preestrenarà a la Bisbal de l'Empordà i a la festa major d'Argentona.

Comenta el contingut

Polsa aquí per escriure la teua opinió

Han ocorregut els següents errors

https://www.segre.com/noticies/comarques/2019/06/27/un_solo_circ_inspirat_les_falles_del_pirineu_firatarrega_80035_1091.html
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Secció: Cultura
27/06/2019

El Dansàneu, de dos en dos

Europa Espanya Català
Autor: Joan Blanco

Son va acollir ahir un doble programa amb Carles Marigó, Marco Mezquida i Jaume Sangrà || El
certamen es trasllada avui a Sorpe

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

© El piano va ser el protagonista principal dels dos espectacles que es van viure ahir a Son.

JOAN BLANCO

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.

El Dansàneu es va traslladar ahir fins a l'església dels Sants Just i Pastor de Son per acollir dos
estrenes en un doble programa. El primer, el del duo de pianistes Marco Mezquida i Carles Marigó,
que, a quatre mans, van improvisar a partir del poema Les set fulles del faig , de Josep Carner.
Després de finalitzar l'actuació, els assistents van degustar una copa de vi del celler Batlliu de
Sort, que va preparar els seus paladars per assaborir l'estrena del muntatge Origo , un projecte del
mateix Marigó amb el ballarí Jaume Sangrà, que va improvisar a l'església amb el retaule de Son
com a testimoni de luxe. Prèviament al doble espectacle, l'historiador d'art Alberto Velasco va
contextualitzar l'espai patrimonial amb el retaule del segle XV com a principal referència. Val a

recordar que les entrades es poden adquirir al Consell Cultural de les Valls d'Àneu o a taquilla just
abans de l'espectacle. Així mateix, només en queden 20 per a l'actuació de demà amb Lídia Pujol.

https://www.segre.com/noticies/cultura/2019/06/27/el_dansaneu_dos_dos_79996_1112.html
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PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

museu de l’aigua
lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DE DIMARTS A DIVENDRES, DE 10.00 A 
14.00 H. DISSABTES, DE 17.00 A 20.00 H

Visiteu el campament de la Ca-
nadenca! Entrada lliure a les expo-
sicions.

Campament de La Canadenca.

Teatre Municipal de Balaguer.

balaguer
Teatre municipal.  C. Àngel Guimerà, 
24-28. Tel. 973 445 252. 
www.balaguer.cat

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Tàrrega
Públic! Cicle d’Arts de Carrer. Gratuït.

alTeT. DISSABTE, 29 DE JUNY. 22.30 H

Circ Los presenta Xarivari Blues.

la FiguerOsa. DISSABTE, 6 DE JULIOL. 
21.30 I 23.00 H.

Always Drinking Band presenta El 

carrer és nostre.

Circ Los, el dia 29 a Altet.

FINS AL 30 DE JUNY

Sent el Santa Maria! Actuaci-
ons pianístiques al vestíbul de 
l’Hospital Universitari Santa 
Maria de Lleida.

DIJOUS, 27 DE JUNY. 20.00 H

Concert inaugural del 2n Ri-
card Viñes Piano Kids & Youth.
Dmitro Txoni, piano. Preu: 5 €

DIV., 28 DE JUNY. 09.30/16.00 H

2n Ricard Viñes Piano Kids & 
Youth. Proves 3a categoria. Fins 
als 17 anys.

TerraTs en CulTura
973 279356. teatreescorxador.com

DISSABTE, 29 DE JUNY. 20.30 H

COOPeraTiVa sanui FruiTs.
Ocaña, reina de les Rambles. Amb 
Joan Vázquez. 12 €
DIUMENGE, 30 DE JUNY. 20.30 H

ParC ambienTal serra llarga.
Las Glorias Cabaret. 12 €

TeaTre esCOrxadOr
lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279 
356. www.teatreescorxador.com

PlaÇa esTeVe CuiTO
DIVENDRES, 28 DE JUNY. 22.00 H

Tosca.

Cicle Liceu a la Fresca.
Gratuït.

Joan Vázquez, a Sanui Fruits.

El pianista Dmitro Txoni.

Una de les participants de l’edició ‘sènior’ de l’any passat.

audiTOri enriC granadOs

lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. Tel. 973 700 639. www.auditorienricgranados.cat

Un solo de circ inspirat en les 
falles del Pirineu, a FiraTàrrega
Espectacle de la jove artista lleidatana Júlia Farrero

CerTamen arTs esCèniques

Farrero va protagonitzar ahir a la nau 18 de Cal Trepat un assaig obert del seu muntatge.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ La jove artista lleida-
tana Júlia Farrero participarà 
per primera vegada a FiraTàr-
rega amb la seua òpera prima 
en solitari Teia, que s’inspira 
en la tradició pirinenca de les 
falles, ja que “el meu avi era de 
Taüll i he passat bona part de 
la meua infantesa a Barruera”, 
de manera que per a Farrero 
aquest muntatge és una ma-
nera de “tornar i explicar els 
orígens”.

Teia és un només de circ ín-
tim que combina el moviment 
i el trapezi amb un llenguatge 

simple i visual. A través del 
cos i la fusta, i entre records 
familiars, s’evoquen persones 
de mans arrugades i de peus 
arrelats a la terra. Un especta-
cle on conviuen la tradició i la 
contemporaneïtat, la rusticitat 
i la delicadesa, i que convida 
l’espectador a formar part d’un 
ritual, en un escenari on tot es 
construeix i es transforma i on, 
a través de l’imaginari, s’en-
trevuen les contradiccions de 
l’ésser humà. La proposta de 
Farrero s’emmarca en el pro-
grama de Suport a la Creació 
de FiraTàrrega, motiu pel qual 

ahir va protagonitzar un assaig 
obert de Teia a la nau 18 de Cal 
Trepat. Farrero va valorar molt 
positivament “la gran ajuda de 
l’organització i la gran oportu-
nitat que suposa poder exhibir 
a FiraTàrrega”.

Júlia Farrero oferirà una 
petita mostra de Teia demà 
a les 21.00 h a Isil en el marc 
del festival Dansàneu 2019. A 
més, abans de veure’s a Fira-
Tàrrega, que se celebrarà del 
5 al 8 de setembre, l’especta-
cle es preestrenarà a la Bisbal 
de l’Empordà i a la festa major 
d’Argentona.

Teatre, música i poesia 
per visibilitzar el 
col·lectiu LGBTIQ+

aCTiViTaTs COl·leCTius

MAGDALENA ALTISENT

Presentació del llibre ‘Ariel i els cossos’ ahir al bar Destapa’t.

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Colors de 
Ponent va iniciar ahir el cicle 
d’activitats culturals programa-
des en el marc del Dia Interna-
cional de l’Orgull LGBTIQ+ 
amb la presentació del llibre 
Ariel i els cossos, de l’autor 
mallorquí Sebastià Portell, al 
bar Destapa’t de Lleida. L’ob-
jectiu d’aquestes activitats és 
visibilitzar el col·lectiu i, tam-
bé, commemorar els cinquanta 
anys dels disturbis de Stonewall, 
que van consistir en una sèrie 
de manifestacions espontànies i 
violentes en protesta contra una 
batuda policial que va tenir lloc 
als Estats Units. La programació 
continuarà demà, Dia Interna-
cional de l’Orgull Gai, amb una 
concentració a la plaça Paeria a 
les 19 hores seguida d’una lec-

tura de poesia amb micròfon 
obert al restaurant Can Ramon. 
El dia 29 tindrà lloc una bici-
cletada que anirà des del Parc 
sobre Vies fins a La Bàmbola, on 
hi haurà un vermut musical. El 
dimecres 3 de juliol a les 19.00 
hores les companyies Tags i Cí-
cliques oferiran un espectacle 
de teatre social i un debat a la 
plaça Sant Francesc. El dia 6 a 
les 11.30 tindrà lloc una tau-
la redona sobre contracultura 
transmaricabollo i la presen-
tació del Fanzine la lloca a La 
Terrasseta dels Vins. El dia 9 
es projectarà el documental Vi-
da y muerte al local de Colors 
de Ponent i finalment el dia 12 
està prevista una manifestació 
tot i que encara falta el lloc per 
confirmar.
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PROPUESTAS  

CULTURA Cartelera 

MUSEU DE L’AIGUA 
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat 

DE MARTES A VIERNES, 10.00 A 14.00 H. 
SÁBADOS, 17.00 A 20.00 H.

¡Visitad el campamento de La 
Canadenca! Entrada libre a las ex-
posiciones.

Campamento de La Canadenca.

Teatre Municipal de Balaguer.

BALAGUER
Teatre Municipal. C. Àngel 
Guimerà, 24-28. Tel. 973 445 252.                             
www.balaguer.cat

PROGRAMACIÓN POR DETERMINAR

TÀRREGA
Públic! Cicle d’Arts de Carrer. Gratuito.

ALTET. SÁBADO, 29 DE JUNIO. 22.30 H.

Circo Los presenta Xarivari Blues.

LA FIGUEROSA. SÁBADO, 6 DE JULIO. 
21.30 Y 23.00 H.

Always Drinking Band presenta El 

carrer és nostre.

Circo Los, el día 29 en Altet.

HASTA EL 30 DE JUNIO

Sent el Santa Maria! Actuaci-
ones pianísticas en el vestíbulo 
del Hospital Universitari Santa 
Maria de Lleida.

JUEVES, 27 DE JUNIO. 20.00 H.

Concierto inaugural del 2º Ri-
card Viñes Piano Kids & Youth. 
Dmytro Choni, piano. Precio: 5€

VIERNES, 28 DE JUNIO. 09.30/16.00H.

2º Ricard Viñes Piano Kids & 
Youth. Pruebas III Categoría. 
Hasta los 17 años.

TERRATS EN CULTURA
973 279356. teatreescorxador.com

SÁBADO, 29 DE JUNIO. 20.30 H.

COOPERATIVA SANUI FRUITS. 
Ocaña, reina de las Ramblas. Con 
Joan Vázquez. 12 €
DOMINGO, 30 DE JUNIO. 20.30 H.

PARC AMBIENTAL SERRA LLARGA. 
Las Glorias Cabaret. 12 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279 
356. www.teatreescorxador.com 

PLAZA ESTEVE CUITO
VIERNES, 28 DE JUNIO. 22.00 H.

Tosca. 

Ciclo Liceu a la Fresca.
Gratuito.

Joan Vázquez, en Sanui Fruits.

El pianista Dmytro Choni.

Una de las participantes de la edición ‘senior’ del año pasado.

AUDITORI ENRIC GRANADOS  

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. Tel. 973 700 639. www.auditorienricgranados.cat

Un solo de circo inspirado en las 
fallas del Pirineu, en FiraTàrrega
Espectáculo de la joven artista leridana Júlia Farrero

CERTAMEN ARTES ESCÉNICAS

Farrero protagonizó ayer en la nave 18 de Cal Trepat un ensayo abierto de su montaje. 

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ La joven artista leri-
dana Júlia Farrero participará 
por primera vez en FiraTàrrega 
con su ópera prima en solitario 
Teia, que se inspira en la tradi-
ción pireniaca de las fallas ya 
que “mi abuelo era de Taüll y 
he pasado buena parte de mi 
infancia en Barruera”, de modo 
que para Farrero este monta-
je es una manera de “volver y 
explicar los orígenes”.
    Teia es un solo de circo ínti-
mo que combina el movimiento 
y el trapecio con un lenguaje 
simple y visual. A través del 

cuerpo y la madera, y entre 
recuerdos familiares, se evo-
can personas de manos arru-
gadas y de pies enraizados en 
la tierra. Un espectáculo donde 
conviven la tradición y la con-
temporaneidad, la rusticidad 
y la delicadeza, y que invita 
al espectador a formar parte 
de un ritual, en un escenario 
donde todo se construye y se 
transforma y donde, a través 
del imaginario, se entrevén las 
contradicciones del ser huma-
no. La propuesta de Farrero 
se enmarca en el programa 
de Suport a la Creació de Fi-

raTàrrega, motivo por el que 
ayer protagonizó un ensayo 
abierto de Teia en la nave 18 
de Cal Trepat. Farrero valoró 
muy positivamente “la gran 
ayuda de la organización y la 
gran oportunidad que supone 
poder exhibir en FiraTàrrega”. 

Júlia Farrero ofrecerá una 
pequeña muestra de Teia ma-
ñana a las 21.00 h en Isil en el 
marco del festival Dansàneu 
2019. Además, antes de verse 
en FiraTàrrega, el espectáculo 
se preestrenará en la Bisbal de 
l’Empordà y en la Festa Major 
de Argentona.

Teatro, música y 
poesía para visibilizar 
el colectivo LGTBIQ+

ACTIVIDADES COLECTIVOS

MAGDA ALTISENT

Presentación del libro ‘Ariel i els cossos’ ayer en el bar Destapa’t.

❘ LLEIDA ❘ La Associació Colors 
de Ponent inició ayer el ciclo 
de actividades culturales pro-
gramadas en el marco del Día 
Internacional del Orgullo LGT-
BIQ+  con la presentación del 
libro Ariel i els cossos, del autor 
mallorquín Sebastià Portell, en 
el bar Destapa’t de Lleida. El 
objetivo de estas actividades es 
visibilizar el colectivo y, tam-
bién, conmemorar los 50 años 
de los disturbios de Stonewall, 
que consistieron en una serie de 
manifestaciones espontáneas y 
violentas en protesta contra una 
redada policial que tuvo lugar 
en Estados Unidos. La progra-
mación continuará mañana, Día 
Internacional del Orgullo Gay, 
con una concentración en la pla-
za Paeria a las 19h seguida de 

una lectura de poesía con micró-
fono abierto en el restaurante 
Can Ramon. El día 29 tendrá 
lugar una bicicletada que irá 
desde el Parc sobre Vies hasta 
La Bàmbola, donde habrá un 
vermut musical. El miércoles 3 
de julio a las 19.00h las compa-
ñías Tags y Cícliques ofrecerán 
un espectáculo de teatro social y 
un debate en la plaza Sant Fran-
cesc. El día 6 a las 11.30 tendrá 
lugar una mesa redonda sobre 
contracultura transmaricabollo 
y la presentación del Fanzine 
la lloca en La Terrasseta dels 
Vins. El día 9 se proyectará el 
documental Vida y muerte en 
el local de Colors de Ponent y 
finalmente el día 12 está pre-
vista una manifestación aunque 
aún falta el lugar por confirmar.
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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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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.

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 

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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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

EXPOSICIONS

10.00
VILAMÒS. ECOMUSEU ÇÒ DE JOANCHIQUET.

‘Se’n parlave... i n’hi havie’
Fins al 30 d’agost, l’ecomuseu Çò 
de Joanchiquet de Vilamòs, a la Val 
d’Aran, acull l’exposició itinerant 
Se’n parlave... i n’hi havie. Bruixeria a 
les terres de Lleida i Pirineu, que re-
sumeix les conclusions d’un ampli 
estudi sobre la bruixeria en aquest 
territori. Així, es pot conèixer que 
les primeres bruixes a Europa van 
ser les del Pirineu, que les jutjava el 
poble i no la Inquisició, que s’apar-
taven per protegir-se i que la fama 
s’heretava per via materna. Tots 
aquests aspectes són explicats en 
plafons il·lustratius, adaptats per al 
públic familiar i les escoles.

SORTIDES

10.00
LLAVORSÍ. PALLARS SOBIRÀ.

‘Traginers de la sal’

Durant tot el mes de juny, el Museu 
del Pastor proposa al visitant con-
vertir-se per unes hores en autèntic 
traginer, revivint les caravanes de 
rucs que transportaven la sal des 
de Gerri fins a mercats llunyans. Es 
requereix inscripció prèvia al telèfon 
973 621 798.

08.00
BALAGUER. CASTELL FORMÓS.

Obert per excavació
El Museu de la Noguera organitza 
visites a les excavacions que es re-
alitzen al Castell Formós per conèi-
xer els treballs dels arqueòlegs en 
aquesta campanya. Fins a les 11.30 
hores.

FORMACIÓ

18.00
TÀRREGA. CAL TREPAT.

Disseny de models per a 3D

Segona sessió de les quatre que 
componen el curs pràctic Usos i apli-
cacions de les impressores 3D, en el 
qual Jordi Giribet impartirà la confe-
rència Disseny de models 3D.

FESTES

18.00
LLEIDA. BARRI SECÀ DE SANT PERE.

El Secà obre les seues festes

Un concurs de truites al centre cívic 
inaugura les festes del Secà de Sant 
Pere. Després, xocolatada popu-
lar i tallers de pintura en diferents 
tècniques; a les 19.00, exhibició de 
ball country i de gimnàstica rítmica, 
seguit de la sortida dels gegants i 
capgrossos del barri. La festa conti-
nua amb pinyates i, a les 21.00, co-
mença el correfoc amb els Diables 
Lo Sostrac de Lleida i batucada amb 
el grup Sambalà.

20.00
LES. ARAN. ESGLÉSIA I FERRADA DE CLEDES.

Festes de Les
Les continua celebrant les festes 
amb un concert de la coral Quate 
Sons a l’església i, a les 22.00, tercera 
edició de la Trobada Ferratera.Exposició fotogràfica ‘Prop de Hollywood’, a l’IEI.

TORRE DE CAPDELLA. VALL FOSCA. FAÇANES DELS EDIFICIS.

Caçadors de Mirades. Com si fos un museu a l’aire lliure, s’exposen 
fotografies familiars en gran format. Fins a finals de juny.

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. PL. SANT CRIST, 1.

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII. Comprèn 140 gravats, 8 facsímils, 22 obres dels fons 
del mateix Museu i 6 objectes cedits. Fins al 30 de juny.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. Un viatge per a tots els 
públics que convida a observar com s’ha plasmat la infantesa en el cine 
i a experimentar les seues emocions. Fins al 21 de juliol.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Escultures en cartró, resina i 
cautxú i dibuixos digitals de Sergio Prego. Fins al 2 d’agost.

MUSEU DE SOLSONA. SOLSONA.

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producció pròpia sobre l’evolució dels 
oficis a partir de la col·lecció etnogràfica del Solsonès per posar de re-
lleu el treball dels nous artesans. Fins al 18 d’agost.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 llibres fets entre 1980 i 2018. Fins al 27 de setembre.

SANT DOMÈNEC I PLAÇA MAJOR. CERVERA.

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistes de diferents disciplines, procedències 
i generacions estableixen un diàleg artístic amb les mènsules que de-
coren els balcons de la Paeria. Fins al 29 de setembre.

Dmitro Txoni obre el 
Ricard Viñes Piano 
Kids and Youth

LLETRES

20.00
AGRAMUNT. ESPAI 39.

‘Sóc més de l’Oest’
L’Espai 39 acull la presentació del lli-
bre Sóc més de l’Oest, un acte al qual 
assistirà l’autor, el Sr. Postu. Després, 
la música de Lo Pau de Ponts tan-
carà la vetllada literària. El concert 
tindrà taquilla inversa.

20.00
LES BORGES BLANQUES. ESPAI MACIÀ.

Presentació de ‘Llops’
Presentació del poemari Llops, de 
Maria Assumpció Cornadó, una gar-
riguenca del Vilosell que bolca en la 
seua obra els records d’infantesa, les 
seues arrels i el seu recorregut vital. 
La presentació inclou un tast de vi i 
de productes de les Garrigues, així 
com un obsequi creatiu de l’artista, 
editor i il·lustrador Daniel Arbós.

DANSA

19.30
SORPE. PALLARS SOBIRÀ. ESGL. ST. PERE. 9 €

Música, dansa i km 0
El Dansàneu es trasllada avui a Sor-
pe per celebrar un espectacle basat 
en el diàleg artístic entre el músic 
Eduard Iniesta i la ballarina Gemma 
Galera, amb la versió coreogràfica 
del seu últim disc, White Hole. Tots 
dos artistes han preparat aquest 
projecte per al Dansàneu, i prece-
deix l’obertura del Tastàneu, una 
iniciativa de gran èxit que celebra 
la tercera edició amb el suport dels 
productors pallaresos.

GASTRONOMIA

20.00
GUISSONA. DIVERSOS BARS. TAPA: 2,5 €

De tapes a Guissona

Alguns bars i restaurants ofereixen 
cada dijous una tapa i una copa de 
vi o cervesa a preus assequibles 
amb l’objectiu de difondre i recupe-
rar el gust per la trobada entorn de 
la gastronomia creativa.

ESCENES

22.00
LLEIDA. LA SALETA. BALLESTER. 13. 5 €

Improsia a l’escenari

Improsia Teatre improvisa un espec-
tacle en el qual el públic pot triar 
diversos aspectes del seu desen-
volupament. És una funció diferent 
cada setmana, sense assajos, guió 
ni elements escenogràfics; només 
l’humor i la imaginació dels actors 
que crearan diferents personatges i 
situacions.

20.00
LLEIDA. AUDITORI 
ENRIC GRANADOS. 
5 €

L’Auditori Enric Granados acull el con-
cert inaugural de la segona edició del 
concurs internacional Ricard Viñes Pi-
ano Kids and Youth, amb el jove pia-
nista ucraïnès Dmitro Txoni, que va ser 
guanyador del segon premi en el 23è 
Concurs Internacional de Piano Ricard 
Viñes 2018. El pianista interpretarà un 
programa que inclou Les cloches de 
Genève, de Liszt, 2 Rapsòdies, op. 79, 
de Brahms, Imatges, 1r llibre, de De-
bussy i Margarides núm. 3, op. 38, de 
Rakhmàninov.

Dmitro Txoni, pianista ucraïnès.
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MUSEOS
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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARCAS

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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. 

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040.

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. Museo, 
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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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.

CASTILLOS

Información y reservas al teléfono:  
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 DE ARBECA (Garrigues).

EXPOSICIONES Y GALERÍAS

HOY RECOMENDAMOS

EXPOSICIONES

10.00
VILAMÒS. ECOMUSEO ÇÒ DE JOANCHIQUET.

‘Se’n parlave... i n’hi havie’
Hasta el 30 de agosto, el ecomuseo 
Çò de Joanchiquet de Vilamòs, en 
la Val d’Aran, acoge la exposición 
itinerante Se’n parlave... i n’hi havie. 
Bruixeria a les terres de Lleida i Piri-
neu, que resume las conclusiones 
de un amplio estudio sobre la bru-
jería en este territorio. Así, se puede 
conocer que las primeras brujas en 
Europa fueron las del Pirineo, que 
las juzgaba el pueblo y no la Inqui-
sición, que se apartaban para prote-
gerse y que la fama se heredaba por 
vía materna. Todos estos aspectos 
están explicados en plafones ilus-
trativos, adaptados para el público 
familiar y las escuelas.

SALIDAS

10.00
LLAVORSÍ. PALLARS SOBIRÀ.

‘Arrieros de la sal’

Durante todo el mes de junio, el 
museo del Pastor propone al visi-
tante convertirse por unas horas 
en auténtico arriero, reviviendo las 
caravanas de burros que transporta-
ban la sal desde Gerri hasta merca-
dos lejanos. Se requiere inscripción 
previa en el teléfono 973 621 798. 

08.00
BALAGUER. CASTELL FORMÓS.

Abierto por excavación
El Mueseu de la Noguera organiza 
visitas a las excavaciones que se rea-
lizan en el Castell Formós para cono-
cer los trabajos de los arqueólogos 
en esta campaña. Hasta las 11.30 h.

FORMACIÓN

18.00
TÀRREGA. CAL TREPAT.

Diseño de modelos para 3D

Segunda sesión de las cuatro que 
componen el curso práctico Usos i 
aplicacions de les impressores 3D, en 
el que Jordi Giribet impartirá la con-
ferencia Disseny de models 3D.

FIESTAS

18.00
LLEIDA. BARRIO SECÀ DE SANT PERE.

El Secà abre sus fiestas

Un concurso de tortillas en el centro 
cívico inaugura las fiestas del Secà 
de Sant Pere. Después, chocolatada 
popular y talleres de pintura en dis-
tintas técnicas; a las 19.00, exhibi-
ción de baile country y de gimnasia 
rítmica, seguido de la salida de los 
gegants y capgrossos de barrio. La 
fiesta continúa con piñatas y, a las 
21.00, comienza el correfoc con los 
Diables Lo Sostrac de Lleida y batu-
cada con el grupo Sambalà. 

20.00
LES. ARAN. IGLESIA Y FERRATA DE CLEDES.

Fiestas de Les
Les sigue celebrando sus fiestas con 
un concierto de la coral Quate Sons 
en la iglesia y, a las 22.00, tercera 
edición de la Trobada Ferratera.Exposición fotográfica ‘Prop de Hollywood’, en el IEI.

TORRE DE CAPDELLA. VALL FOSCA. FACHADAS DE LOS EDIFICIOS. 

Caçadors de Mirades. Como si fuera un museo al aire libre, se expo-
nen fotografías familiares en gran formato. Hasta finales de junio.

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. PL. SANT CRIST, 1.

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII. Comprende 140 grabados, 8 facsímiles, 22 obras de 
los fondos del propio Museu y 6 objetos cedidos. Hasta el 30 de junio.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infància. Un viaje para todos los 
públicos que invita a observar cómo se ha plasmado la infancia en el 
cine, y a experimentar las emociones de la niñez. Hasta el 21 de julio.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Esculturas en cartón, resina 
y caucho, y dibujos digitales de Sergio Prego. Hasta el 2 de agosto.

MUSEO DE SOLSONA. SOLSONA. 

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producción propia sobre la evolución 
de los oficios a partir de la colección Etnográfica del Solsonès, para po-
ner en valor el trabajo de los nuevos artesanos. Hasta el 18 de agosto.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 libros hechos entre 1980 y 2018. Hasta el 27 de septiembre.

SANT DOMÈNEC I PL MAJOR. CERVERA. 

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistas de diferentes disciplinas, procedencias 
y generaciones establecen un diálogo artístico con las ménsulas que 
decoran los balcones de la Paeria. Hasta el 29 de septiembre.

Dmytro Choni abre el 
Ricard Viñes Piano 
Kids and Youth  

LETRAS

20.00
AGRAMUNT. ESPAI 39.

‘Sóc més de l’Oest’
El Espai 39 acoge la presentación 
del libro Sóc més de l’Oest, un acto 
al que asistirá su autor, el Sr. Postu. 
Después, la música de Lo Pau de 
Ponts cerrará la velada literaria. El 
concierto tendrá taquilla inversa.

20.00
LES BORGES BLANQUES. ESPAI MACIÀ.

Presentación de ‘Llops’
Presentación del poemario Llops, de 
Maria Assumpció Cornadó, una ga-
rriguenca del Vilosell que vierte en 
su obra sus recuerdos de niñez, sus 
raíces y su recorrido vital. La presen-
tación incluye una cata de vino y de 
productos de Les Garrigues, así co-
mo un obsequio creativo del artista, 
editor e ilustrador Daniel Arbós.

DANZA

19.30
SORPE. PALLARS SOBIRÀ. IG. SANT PERE. 9 €

Música, danza y km 0
El Dansàneu se traslada hoy a Sorpe 
para celebrar un espectáculo basa-
do en el diálogo artístico entre el 
músico Eduard Iniesta y la bailarina
Gemma Galera, con la versión co-
reográfica de su último disco, White 
Hole. Ambos artistas han preparado 
este proyecto para el Dansàneu, y 
precede a la apertura del Tastàneu, 
una iniciativa de gran éxito que ce-
lebra su tercera edición con el apo-
yo de los productores pallareses.

GASTRONOMÍA

20.00
GUISSONA. DIVERSOS BARES. TAPA: 2,5 €

De tapas en Guissona

Algunos bares y restaurantes ofre-
cen cada jueves una tapa y una co-
pa de vino o cerveza a precios ase-
quibles con el objetivo de difundir y 
recuperar el gusto por el encuentro 
en torno a la gastronomía creativa. 

ESCENAS

22.00
LLEIDA. LA SALETA. BALLESTER. 13. 5 €

Improsia en el escenario

Improsia Teatre improvisa un es-
pectáculo en el que el público pue-
de elegir diversos aspectos de su 
desarrollo. Es una función distinta 
cada semana, sin ensayos, guión 
ni elementos escenográficos; sólo 
humor y la imaginación de los acto-
res creando diferentes personajes y 
situaciones.

20.00
LLEIDA. AUDITORIO 
ENRIC GRANADOS. 
5 €

El auditorio Enric Granados acoge el 
concierto inaugural de la segunda edi-
ción del concurso internacional Ricard 
Viñes Piano Kids and Youth, con el jo-
ven pianista ucraniano Dmytro Choni, 
que fue ganador del segundo premio 
en el 23º Concurso Internacional de 
Piano Ricard Viñes 2018. El pianista 
interpretará un programa que incluye 
Las cloches de Genève, de Liszt, 2 Rhap-
sodies, Op.79, de Brahms, Imágenes, 1º 
libro, de Debussy y Daisies nº. 3, op. 38, 
de Rachmaninov.

Dmytro Choni, pianista ucraniano.



https://www.balaguer.tv/al-dia-ponent-26-06-2019/
Secció: Actualidad / Última Hora - Regional
26/06/2019

Al dia ponent: 26/06/2019

Europa Espanya Català

Les bases del Comú i d'Esquerra Republicana han avalat en assemblea la formació del tripartit

amb Junts per Catalunya. El ple de cartipàs es farà l 1 de juliol i la junta de portaveus ha aprovat

que la façana de la Paeria llueixi llaços grocs

Cadells de llop i de cabirol, daina i isard s han convertit en atracció de la nova temporada del parc

de fauna salvatge Aran Park, a Bossòst. Al parc, que va obrir portes a l abril, hi ha quinze espècies

diferents.

Mollerussa acollirà dissabte el primer Obert Internacional d Escacs Ciutat de Mollerussa. Hi

prendran part més d un centenar de participants provinents de països com el Perú o Geòrgia.

El Dansàneu ha aixecat el teló al monestir de Santa Maria d Àneu, a Escalarre, amb un dels

referents de la dansa contemporània: Sol Picó. L alacantina ha estat acompanyada de la música

en directe del pianista Marco Mezquida.



https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-dansaneu-sestrena-amb-una-cita-a-cegues-entre-sol-pico-i-marco-mezquida/vid
eo/5877855/
Secció: Cultura
26/06/2019

El Dansàneu s'estrena amb una Cita a cegues
entre Sol Picó i Marco Mezquida

Europa Espanya Català



https://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dimecres-26062019 
Secció: Local
26/06/2019

Dimecres 26.06.2019

Europa Espanya Català

https://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dimecres-26062019


http://www.pirineustv.cat/2019/06/26/sol-pico-inagura-el-28e-dansaneu/
Secció: Local
26/06/2019

Sol picó inagura el 28è dansÀneu

Europa Espanya Català



https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-26062019/video/5877911/
Secció: Actualidad / Última Hora
26/06/2019

Telenotícies migdia - 26/06/2019

Europa Espanya Català



https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11363/cita/cegues/sol/pic/marco/mezquida/dona/tret/sortida/al/28/dans/neu

Secció: Actualidad / Última Hora - Regional - Local
26/06/2019

La «Cita a cegues» de Sol Picó i Marco Mezquida
dona el tret de sortida al 28è Dansàneu

Europa Espanya Català

El monestir de Santa Maria d'Àneu, a la Guingueta, ha acollit aquest dimarts l'espectacle inaugural
de la 28a edició del Dansàneu, protagonitzat pel duet format per la ballarina i coreògrafa Sol Picó,
Premi Nacional de Dansa i un autèntic referent en la creació contemporània, al costat del
reconegut pianista menorquí Marco Mezquida, una de les veus musicals més actives i interessants
del moment.

Picó i Mezquida han presentat la seva particular Cita a cegues davant l'atenta mirada del públic
que ha pogut gaudir d'una experiència completa de dansa, música i patrimoni. Prèviament a
l'espectacle, els assistents han pogut conèixer més profundament l'espai patrimonial que ha
exercit avui d'escenari de la mà de Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu,
entitat que organitza el festival.

Rella ha posat en valor la la singularitat de Santa Maria d'Àneu, amb mil anys d'història, que fou
seu del deganat de les Valls d'Àneu així com del seu absis, pintat per un artista desconegut arribat
a Àneu de la Llombardia italiana. Els originals d'aquelles pintures, descobertes per l'arquitecte
modernista Lluís Domènech i Montaner, que va aixecar el Palau de la Música, van ser traslladats a
principis del segle XX al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la finalitat de ser protegides.
Imatge de l espectacle inaugural a Santa Maria d Àneu. Foto: Joan Blanco

Ha rubricat l'experiència de dansa, música i patrimoni una degustació de vins del celler Castell
d'Encús, un maridatge perfecte per culminar la primera jornada del Dansàneu, que seguirà aquest
mateix dimecres, a les 19:30h, a l'església dels sants Just i Pastor, a Son, amb un doble programa
que obriran els pianistes Carles Marigó amb Marco Mezquida a quatre mans, improvisant a partir
d'un poema de Josep Carner, Les set fulles del faig. A la mitja part, se servirà una copa de vi del
celler de Sort Batlliu a manera prèvia de l'estrena del muntatge Origo, fruit del treball conjunt entre
el ballarí i actor Jaume Sangrà i el mateix Marigó.

Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu són escenari del 25 al 30 de
juny d'una proposta artística de to marcadament contemporani que no oblida el seu vincle amb la
tradició però que sobretot busca posar en valor el patrimoni de les Valls d Àneu. Consulta el
programa del 28è Dansàneu

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11363/cita/cegues/sol/pic/marco/mezquida/dona/tret/sortida/al/28/dans/neu
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Sol Picó i Marco Mezquida meravellen al Dansàneu

Europa Espanya Català

Una quinzena d'activitats de dansa, música i patrimoni fins diumenge
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Pyrenean churches filled with dance and music

Europa Espanya Anglès

The Dansàneu festival sees top artists performing in historic venues in the Catalan Pyrenees

Until June 30, the Valls d'Àneu region of the Catalan Pyrenees is hosting the 28th edition of the
Dansàneu cultural festival, which this year aims to strengthen its links with the local heritage by
filling local churches with music and dance.

As part of the focus on local heritage, before each performance audiences will receive an
explanation of the history and significance of the venues in the localities of Esterri d'Àneu, Alt
Àneu, Espot and Guingueta d'Àneu.

A duet between Sol Picó and Marco Mezquida kicked off the festival on Tuesday, which will also
see performances by Lídia Pujol, Jaume Sangrà with Carles Marigó, the productions 'Àer', 'Teia',
and 'Sa Mateixa' and the Sant Martí and Ciutat Comtal traditional dance groups.

Festival director Rut Martínez said the festival was aiming for "sustainability and artistic rigour," and
she pointed out that one aspect that attracted top artists to the festival was the opportunity to
perform in the region's unique Romanesque churches.

http://www.catalannews.com/culture/item/pyrenean-churches-filled-with-dance-and-music
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Until June 30, the Valls d'Àneu region of the Catalan Pyrenees is hosting the 28th edition of the
Dansàneu cultural festival, which this year aims to strengthen its links with the local heritage by
filling local churches with music and dance.

As part of the focus on local heritage, before each performance audiences will receive an
explanation of the history and significance of the venues in the localities of Esterri d'Àneu, Alt
Àneu, Espot and Guingueta d'Àneu.

A duet between Sol Picó and Marco Mezquida kicked off the festival on Tuesday, which will also
see performances by Lídia Pujol, Jaume Sangrà with Carles Marigó, the productions 'Àer', 'Teia',
and 'Sa Mateixa' and the Sant Martí and Ciutat Comtal traditional dance groups.

Festival director Rut Martínez said the festival was aiming for "sustainability and artistic rigour," and
she pointed out that one aspect that attracted top artists to the festival was the opportunity to
perform in the region's unique Romanesque churches.
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Sol Picó i Marco Mezquida inauguren el Dansàneu

Europa Espanya Català
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La 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu desplega la seva programació artística del 25 al
30 de juny en diferents espais patrimonials de les Valls d Àneu

Picó i Mezquida van oferir la seva 'Cita a cegues' al monestir de Santa Maria d Àneu. (Font:
Dansàneu)

Els municipis d Esterri d Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d Àneu i Escaló són escenari del 25
al 30 de juny d una proposta artística de to marcadament contemporani que no oblida el seu vincle
amb la tradició però que sobretot busca mostrar el valor de l excel·lent patrimoni de les valls, que
els organitzadors entenen des d un doble vessant: artístic i arquitectònic però també natural .

El festival Dansàneu 2019 s inaugurava el 25 de juny a Santa Maria d Àneu després d haver-se
vist obligat a canviar de dates per l anunci inicial de la celebració del Doctor Music Festival a les
Valls d Àneu, fet que va obligar l organització a compactar la programació del 25 al 30 de juny. La
inauguració anava a càrrec d un dels noms propis de la dansa en les últimes dècades: la ballarina i
coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de dansa i un autèntic referent en la creació contemporània,
que va proposar el seu duo amb el reconegut pianista menorquí Marco Mezquida, una de les veus
musicals més actives i interessants del moment. Picó i Mezquida van presentar la seva particular
Cita a cegues al temple espiritual de les Valls d Àneu, Santa Maria, que a dos quarts de vuit del
vespre acollia la inauguració del Dansàneu i un maridatge amb els excel·lents vins del celler
Castell d Encús, que d aquesta manera repeteixen la col·laboració amb el Festival de Cultures del
Pirineu.

Dansa, música i un tast de productes pallaresos a Sorpe seran els protagonistes del 27 de juny
abans d alguns dels plats forts del festival, que tindran lloc l endemà: excursió a Sant Pere del
Burgal, acció artística a Escaló, concert de Lídia Pujol a Isil i tast de Teia (espectacle inspirat en
les falles pirinenques) i concert a l aire lliure a Esterri.

El festival torna a Santa Maria d Àneu dissabte amb la preestrena d Àer (premi Delfí Colomé),
dansa contemporània i música electrònica en el marc del projecte en residència del Dansàneu. D
altra banda, Santa Maria d Àneu acull Espero meravelles de Mirna Vilasís i Xavi Múrcia, amb
noves coreografies de l esbart Sant Martí, i Esterri d Àneu, l estrena de Retrat en groc del
multipremiat tenora Jordi Molina amb l esbart Ciutat Comtal. Al vespre el Dansàneu se n va de
falles a València d Àneu.

Diumenge la jornada començarà amb Sa mateixa, una coproducció del Mercat de les Flors, mentre
que L Auditori de Barcelona clourà el festival a les Planes de Son.

Apunt divulgatiu

Dins de l apartat de novetats d enguany, el Dansàneu introdueix abans de començar cada
espectacle un breu apunt divulgatiu sobre l espai patrimonial on es programa l activitat. En els

https://www.7accents.cat/noticia/14860/sol-pico-i-marco-mezquida-inauguren-el-dansaneu


casos de Sorpe i Son, el festival compta amb el suport de l expert Albert Velasco, professor de la
Universitat de Lleida, que comentarà els retaules de les diferents esglésies així com la singularitat
de cadascun dels espais d una manera molt breu. En el cas d Isil i Santa Maria d Àneu, serà l
escriptor i president del Consell Cultural de les Valls d Àneu, Ferran Rella, l encarregat de fer la
petita introducció sobre el patrimoni.
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El Dansàneu omple les esglésies de les Valls
d'Àneu de música i dansa

Per aquest festival passaran Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb
Carles Marigó, i les produccions 'Àer', Teia' i 'Sa Mateixa', entre
les propostes destacades

ACN Son .- Les Valls d'Àneu acolliran fins el 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del
Pirineu, Dansàneu, que enguany s'ha avançat una setmana i presenta una programació més
compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot
i que finalment no s'ha acabat celebrant a les Valls d'Àneu. Rut Martínez, directora del Dansàneu
ha dit que el festival referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així
com consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de
"sostenibilitat i rigor artístic". Martínez ha explicat que el Dansàneu omple les esglésies de les
Valls d'Àneu de música i dansa i reforça els vincles amb el patrimoni del territori.

El Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions.

Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, va donar aquest dimarts el tret de sortida al Dansàneu. Fins
a finals de setmana passaran per aquest festival Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó,
les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal.

Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran novament escenari
d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però
que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni, ha destacat Martínez.

Martínez ha explicat que el Dansàneu ja és un festival molt professionalitzat. Martínez ha dit que
"si volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista".

Pel que fa als artistes que participen al Dansàneu un dels atractius és els escenaris en els que
actuen, les esglésies romàniques de les Valls d'Àneu

http://www.acn.cat/text/item/el-dansaneu-omple-les-esglesies-de-les-valls-d-aneu-de-musica-i-dansa
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El Dansàneu més arrelat

El festival s'allargarà fins al 30 de juny

El Dansàneu posarà laccent en els aspectes patrimonials. Per aquest motiu, enguany, el festival,
que omple les esglésies de les Valls dÀneu de música i dansa i reforça els vincles amb el
patrimoni del territori, soferirà abans de cada espectacle una explicació als assistents sobre els
espais on es desenvolupen les actuacions. En aquest sentit, la Rut Martínez, directora del
Dansàneu ha dit que el festival referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en
dansa així com consolidant el seu model de festival destiu dimensionat en base a paràmetres de
sostenibilitat i rigor artístic.

La 28a edició del festival, que va donar el tret de sortida amb una actuació de Sol Picó i Marco
Mezquida, sallargarà fins al 30 de juny. També shi sumaran Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles
Marigó; les produccions Àer, Teia, i Sa Mateixa; i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat
Comtal. Els escenaris? Les esglésies romàniques dEsterri dÀneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta
dÀneu.

Aquest any, a més a més, es presentarà una programació més compactada, mesura que shavia
adoptat per tal devitar la coincidència amb el Doctor Music festival, que, en principi, també shavia
de celebrar a les Valls dÀneu.

https://www.monrural.cat/2019/06/26/dansaneu-arrels/
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El Dansàneu omple de música i dansa les Valls
dÀneu

26/06/2019 - 17:17:00Redacció/ACN

Enguany el Festival de Cultures del Pirineu, Dansàneu, sha avançat una setmana en el calendari i
presenta una programació força més compactada. Rut Martínez és la directora del Dansàneu: És
important fer créixer la família del Dansàneu. Cal que hi hagi aquesta experiència en els
espectacles.

Des de lorganització diuen que es vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà
abans de cada espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les
actuacions.

A més a més, enguany, els espais on es representen aquestes actuacions han agafat una
importància destacada i, de fet, un dels artistes daquesta 28a edició, Jaume Sangrà ho explicava
de la següent forma: Nosaltres tenim un esquema molt clar i sadapta a qualsevol espai. Quan ahir
vam trepitjar aquest espai, vam descobrir que en la nostra peça hi ha una part de fe que
desconeixíem i ens ha donat lespai.

Esterri dÀneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta dÀneu seran novament els escenaris daquest
certamen cultural.

https://www.ua1.cat/articles/275159/el-dansaneu-omple-de-musica-i-dansa-les-valls-daneu
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La ballarina Sol Picó. (Font: RTVE)

La Cita a cegues de la ballarina Sol Picó i el pianista Marco Mezquida dona el tret de sortida al 28è
Dansàneu, que s'allargarà fins al 30 de juny a les Valls d'Àneu
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Editorial: Cita a cegues

Europa Espanya Català

El monestir de Santa Maria d'Àneu, temple espiritual de les Valls d'Àneu, acollia aquest dimarts
l'espectacle inaugural de la 28a edició del Dansàneu , protagonitzat per un duo de luxe. La
ballarina i coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de dansa i un autèntic referent en la creació
contemporània, va donar el tret de sortida al festival al costat del reconegut pianista menorquí
Marco Mezquida, una de les veus musicals més actives i interessants del moment. Picó i
Mezquida van presentar la seva particular Cita a cegues davant de l'atenta mirada d'un públic més
que entusiasta que va poder gaudir d'una experiència completa de dansa, música i patrimoni. La
singularitat de Santa Maria d'Àneu, amb mil anys d'història, va esdevenir una descoberta per a
molts dels assistents en el marc d'una majúscula cita a cegues entre art i arquitectura. Una cita
amb final feliç.

https://www.7accents.cat/editorial/14872/cita-a-cegues
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Piano ‘obert’ al públic en la 
prèvia del concurs Viñes

MÚSICA PROMOCIÓ

Una jove intèrpret, ahir a la tarda tocant el piano a la plaça Ricard Viñes de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Un piano blanc de cua va 
sonar durant la tarda d’ahir a la 
plaça Ricard Viñes de Lleida en 
l’activitat promocional prèvia 
de la segona edició del concurs 
internacional Ricard Viñes Pi-
ano Kids and Youth, per a joves 
intèrprets de fins 17 anys, que 
es desenvoluparà des de demà i 
fins diumenge a l’Auditori Enric 
Granados. 

Nombroses persones de di-
verses edats es van posar a to-
car aquest instrument davant 

del públic, que va gaudir de les 
interpretacions, en el preludi 
d’un certamen que avui també 
té previst estrenar una novetat: 
actuacions pianístiques fins diu-
menge al vestíbul del Hospital 
Santa Maria. 

El concert inaugural del con-
curs, demà a les 20.00 hores (5 
euros), estarà protagonitzat pel 
pianista ucraïnès Dmitro Txo-
ni, guanyador l’any passat del 
segon premi de l’edició sènior 
del concurs.

ALBERT GÒDIA

AGENDA

Avui dimecres. Doble programa a partir de les 19.30 hores (9 €) a 
l’església dels Sants Just i Pastor de Son: els pianistes Marco Mezquida 
i Carles Marigó, i una segona part amb la proposta de Marigó al costat 
del ballarí i actor Jaume Sangrà titulada Origo, un projecte que es va 
presentar a l’abril amb gran èxit al festival Don Quixot de Rússia.

Demà dijous. L’església de Sant Pere de Sorpe acollirà a partir de les 
19.30 h (9 €) l’actuació del multiinstrumentista Eduard Iniesta i la balla-
rina Gemma Galera. Tot seguit, tercera edició del Tastàneu, degustació 
de productes gastronòmics del Pallars.

Marco Mezquida i Sol Picó, ahir en plena ‘Cita a cegues’ a l’espectacle inaugural del Dansàneu.

JOAN BLANCO

REDACCIÓ
❘ LA GUINGUETA D’ÀNEU ❘ El monestir 
de Santa Maria d’Àneu, temple 
espiritual de les Valls d’Àneu, 
va acollir ahir l’espectacle inau-
gural de la 28 edició del festival 
Dansàneu, protagonitzat per 
un duo de luxe. La ballarina i 
coreògrafa Sol Picó, Premi Na-
cional de Dansa i un referent de 
la creació contemporània, va 
donar el tret de sortida al cer-
tamen acompanyada del reco-
negut pianista menorquí Marco 
Mezquida, una de les veus mu-
sicals més actives i interessants 
en l’actualitat. Picó i Mezquida 
van presentar la seua particular 
Cita a cegues davant de l’aten-
ta mirada d’un públic més que 
entusiasta que va poder disfru-

tar d’una triple experiència de 
dansa, música i patrimoni.

País 

Prèviament a l’espectacle, 
els assistents van conèixer més 
profundament l’espai patrimo-
nial de Santa Maria de la mà de 
Ferran Rella, president del Con-
sell Cultural de les Valls d’Àneu, 
entitat que organitza el festival. 
Rella va posar de relleu la singu-
laritat d’aquest edifici amb mil 
anys d’història, que va ser seu 
del deganat d’Àneu, així com la 
del seu absis, pintat per un artis-
ta desconegut arribat des de la 
Llombardia italiana i els frescos 
originals del qual es conserven 
i exhibeixen al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. 

Sol Picó i Marco Mezquida 
meravellen al Dansàneu
Una quinzena d’activitats de dansa, música i patrimoni fins diumenge

CULTURA POPULAR CERTAMEN

Va rubricar l’experiència de 
dansa, música i patrimoni una 
degustació de vins del celler pa-
llarès Castell d’Encús, un mari-
datge perfecte per culminar la 
primera jornada del Dansàneu, 

que seguirà avui dimecres a Son 
amb un doble programa. La ci-
ta arrancarà amb els pianistes 
Carles Marigó i Marco Mezqui-
da a quatre mans, improvisant 
a partir d’un poema de Josep 

TASTÀNEU A SORPE

L’església de Sorpe acollirà 
demà el Tastàneu, fusió de 
dansa, música i productes 
de proximitat

Carner, Les set fulles del faig. 
En l’intermedi se servirà una 
copa de vi del celler de Sort Bat-
lliu com a degustació prèvia de 
l’estrena del muntatge Origo, 
fruit del treball conjunt entre 
el ballarí i actor Jaume Sangrà 
i el mateix Marigó.

E l s  mun ic ipi s  d’Es ter r i 
d’Àneu, Alt Àneu, Espot, la 
Guingueta d’Àneu i Escaló aco-
lliran fins diumenge el festival 
Dansàneu, una proposta artís-
tica de to contemporani que no 
oblida el seu vincle amb la tra-
dició però que, sobretot, busca 
posar de relleu el patrimoni de 
les Valls d’Àneu, que l’organit-
zació entén “des d’un doble ves-
sant: artístic i arquitectònic però 
també natural”.

Clooney dirigirà i 
protagonitzarà 
un film per                   
a Netflix

CINE

❘ MADRID ❘ El dos vegades gua-
nyador d’un Oscar George 
Clooney dirigirà i protago-
nitzarà una pel·lícula per a 
Netflix que adaptarà la no-
vel·la de ciència-ficció Good 
Morning, Midnight de Lily 
Brooks-Dalton. La produc-
ció del film començarà a l’oc-
tubre. D’altra banda, Meryl 
Streep, Nicole Kidman i 
Ariana Grande encapçala-
ran l’elenc de la cinta musical 
The Prom que prepara Ryan 
Murphy també per a la plata-
forma digital Netflix, segons 
va informar dimarts el mitjà 
especialitzat Deadline. La 
idea de Murphy és començar 
a rodar aquest llargmetratge 
el desembre perquè s’estreni 
a finals del 2020.

La nova novel·la 
de Dolores 
Redondo arribarà 
l’1 d’octubre

LITERATURA

❘ MADRID ❘ L’escriptora espa-
nyola guanyadora del Pre-
mi Planeta 2016 Dolores 
Redondo ha anunciat a través 
del seu compte de Twitter el 
llançament de la seua nova 
novel·la el pròxim 1 d’octu-
bre amb un booktrailer pro-
tagonitzat per imatges d’una 
vall, que podria ser la de Ba-
ztan, on es desenvolupa la 
trilogia formada pels llibres 
El guardián invisible, Lega-
do en los huesos i Ofrenda 
en la tormenta. Una trilogia 
que també ha arribat al cine 
i que, segons recorda l’edito-
rial Destino, ja encadena fins 
a 193 edicions a Espanya, on 
ha arribat a més de dos mili-
ons de lectors.



 ACTIVITATS

Dansàneu
SWｪﾗﾐ; ﾃﾗヴﾐ;S; SWﾉ FWゲピ┗;ﾉ SW 
Cultures del Pirineu amb els pia-

nistes Carles Marigó i Marco Mez-

quida i el muntatge Origo amb 

Jaume Sangrà i Marco Mezquida.

Lloc: Església dels Sants Just i Pas-

tor, Son. 19.30 hores.

Impressores 3D
Inici de la proposta en tecnolo-

gia de darrera generació Usos i 

aplicacions de les impressores 3D 

amb la conferència a càrrec de 

CWﾉWゲプ C;ヮWﾉﾉく
Lloc: Cal Trepat, Tàrrega. 18.00 

hores.

 EXPOSICIONS

‘Imatges per creure’
Produïda pel MUHBA i el Museu 

de Lleida explica, amb 140 gra-

┗;デゲ SWﾉ ﾉﾉWｷS;デ< Aﾐデﾗﾐｷ GWﾉﾗﾐIｴが 
la reforma protestant i les guer-

res de religió al s. XVI a Europa.

Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30 

de juny.

‘No pintar-hi res’
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ SげｴﾗﾏWﾐ;デｪW ; ﾉげ;ヴピゲデ; 
Benet Rossell amb un conjunt de 

ﾉWゲ ゲW┗Wゲ ﾗHヴWゲく 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 

Fins al 29 de setembre.

‘Brossa polièdric’
Mﾗゲデヴ; ケ┌W ┗ﾗﾉ ヮヴWゲWﾐデ;ヴ ﾉ; ┗ｷS; 
i l’obra del poeta, dramaturg i ar-

ピゲデ; WゲIXﾐｷI Jﾗ;ﾐ Bヴﾗゲゲ; ふヱΓヱΓ ど 
1998). 

Lloc: Biblioteca Margarida de 

MﾗﾐビWヴヴ;デが B;ﾉ;ｪ┌Wヴく Fｷﾐゲ ;ﾉ ヲΓ 
de juny.

‘Poesia concreta. 
Joan Brossa’
Dins dels actes de l’Any Brossa, 

l’exposició Poesia concreta. Joan 

Brossa, Josep Iglésias del Mar-

ケ┌Wデが G┌ｷﾉﾉWﾏ Vｷﾉ;Sﾗデく PWピデW G;ﾉW-

rie, Lleida 1971, és considerada la 

primera exposició de poesia expe-

rimental de l’Estat espanyol.

Lloc: Fundació Viladot ‘Lo Pardal’. 

Agramunt. Fins al 6 de juliol.

‘Prop de 
Hollywood’
Mﾗゲデヴ; SW aﾗデﾗｪヴ;gWゲ SW IｷﾐWﾏ; 
SWﾉゲ ｪWヴﾏ;ﾐゲ SW CWヴ┗Wヴ; Cﾉ;┌Sｷ 
ｷ FヴWSWヴｷI GﾙﾏW┣ Gヴ;┌が ケ┌W ;ﾏH 

ﾉWゲ ゲW┗Wゲ I<ﾏWヴWゲ ┗;ﾐ ｷﾏﾏﾗヴデ;ﾉｷデ-
zar més de 10 rodatges de super-

produccions de Hollywood.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins al 

30 de juny.

‘Sakura, una mirada 
d’aquí a l’Orient’
Amb imatges de gran format i 

ヴWI┌ヴゲﾗゲ ;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌;ﾉゲが ﾉげ;ヴピゲデ; 
SWH;ゲピ< C;┌ゲ Wゲデ;HﾉWｷ┝ ┌ﾐ Sｷ<ﾉWｪ 
entre els ametllers i el paisatge. 

Lloc: Capella de la Mare de Déu 

SW ﾉげIﾐIWﾐSｷが CWヴ┗Wヴ;く Fｷﾐゲ ;ﾉ ンヰ 
de juny.

Leonardo Torres 
Quevedo
LLeonardo Torres Quevedo. Engi-

ﾐ┞Wヴが IｷWﾐプgI ｷ ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴ apropa a 

un dels creadors espanyols més 

ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ SWﾉ ゲくXXが ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴが Wﾐ-

tre altres, dels dirigibles.

Lloc: Centre de Cultures i Coope-

ració Transfronterera de la UdL. 

Fins al 26 de juny.

‘Forjant un sistema 
artístic - Tàrrega 
(1875-1965)
Mostra que aplega obres pictòri-

ケ┌Wゲ ｷ SげWゲI┌ﾉデ┌ヴ; SW ヲヴ ;ヴピゲデWゲ 
destacats de la capital de l’Urgell.

Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell, 

Tàrrega.

‘Vicenç Altaió, els 

ulls fèrtils’
Produïda per la Fundació Vall-

palou i amb la col·laboració 

d’Arts Santa Mònica de Barce-

lona, la mostra aplega els 27 

ﾉﾉｷHヴWゲ ケ┌W ﾉげ;ヴデｷゲデ; ┗; ヴW;ﾉｷデ┣;ヴ 
amb diferents artistes.

Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 

Fins al 27 de setembre.

‘Cinema i emocions’
Cinema i emocions. Un viatge a 

la infància, realitzada per la Cai-

xa i La Cinémathèque française, 

ヴWヮ;ゲゲ;が ; デヴ;┗Yゲ SW ヲンヰ ヮWIWゲが ﾉ; 
relació del cine amb la infància.

Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 

21 de juliol.

‘A tota màquina’
A デﾗデ; ﾏ<ケ┌ｷﾐ;く L; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙ SW 
la xarxa de ferrocarrils secunda-

ris a Catalunya. El cas del tren de 

Tàrrega a Balaguer (1907-1931), 

que relata els projectes dels ferro-

carrils secundaris a Catalunya.

Lloc: Arxiu Històric de Lleida. Fins 

al 13 de setembre

‘Laberints en 
llibertat’
Mostra que exposa una col·lecció 

SW デヴWH;ﾉﾉゲ SWﾉ IﾗﾉびﾉWIピ┌ Sげ;ヴピゲデWゲ 

El laberint blau, nascut a la Flores-

ta en la dècada dels 90 per inicia-

ピ┗; SW ﾉげ;ﾉWﾏ;ﾐ┞; ESｷデｴ SIｴ;;ヴく
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 

Fins el 30 d’agost.

Josep Bahima
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ ケ┌W Iﾗﾐゲデ; Sげ┌ﾐ; ┗ｷﾐデW-

na d’olis on el paisatge i el color 

són una constant en la trajectòria 

;ヴプゲピI; SW ﾉげ;ヴピゲデ;く
Lloc: Museu d’Arquitectura i Ur-

banisme Josep Mas Dordal, Al-

macelles. Fins al 31 de juliol.

‘Topograia de 
Tàrrega’
La mostra permet conèixer la to-

ヮﾗｪヴ;g; SW ﾉ; I;ヮｷデ;ﾉ SW ﾉげUヴｪWﾉﾉ 
SW ﾉげXヮﾗI; ﾏWSｷW┗;ﾉ ｷ ﾏﾗSWヴﾐ; 
i al mateix temps fa un paral·le-

lisme amb la Tàrrega actual del 

ゲWｪﾉW XXIが ｴWヴW┗; SW ﾉげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW 
ﾏWSｷW┗;ﾉく
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell. 

Fins al 30 de juny. 

‘93 Marc Márquez’
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ Sｷ┗ｷSｷS; Wﾐ デヴWゲ <ﾏ-

bits: l’Espai box, l’Espai circuit, on 

s’explica la trajectòria del pilot de 

CWヴ┗Wヴ; ｷ Veu pròpia, que presen-

デ; Wﾉ ヮWヴgﾉ ﾏYゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW M;ヴIく
LﾉﾗIぎ M┌ゲW┌ Cﾗﾏ;ヴI;ﾉ SW CWヴ┗W-

ra.

Revista ARTS
Exposició que repassa els 25 anys 

Sげｴｷゲデﾘヴｷ; SW ﾉ; ヴW┗ｷゲデ; ARTS SWﾉ 
CWヴIﾉW SW BWﾉﾉWゲ Aヴデゲ ; デヴ;┗Yゲ SW 
20 portades.

Lloc: Biblioteca de Cappont. Fins 

al 31 d’octubre. 

‘Les entitats a 
l’Arxiu’
LWゲ Wﾐピデ;デゲ ; ﾉげAヴ┝ｷ┌ és la segona 

de la sèrie de mostres i exposici-

ﾗﾐゲ デヴｷﾏWゲデヴ;ﾉゲ SW CWヴ┗Wヴ; C;ヮｷデ;ﾉ 
de la Cultura Catalana 2019, que 

ヮﾗヴデ; Wﾉ プデﾗﾉ ｪWﾐXヴｷIぎ Aヮヴﾗヮ;げデ ; 
ﾉげAヴ┝ｷ┌ぁ L; ｴｷゲデﾘヴｷ; ;ﾉ デW┌ ;H;ゲデ.
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segar-

ヴ;が CWヴ┗Wヴ;く Fｷﾐゲ ;ﾉ ヵ SW ﾃ┌ﾉｷﾗﾉく

‘La revolució 
neolítica’
L; ヴW┗ﾗﾉ┌Iｷﾙ ﾐWﾗﾉｹピI;く L; Dヴ;ｪ;が 
el poblat dels prodigis presenta 

Sｷ┗Wヴゲﾗゲ ﾗHﾃWIデWゲ ;ヴケ┌WﾗﾉﾘｪｷIゲ ｷ 
;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌;ﾉゲが ┌ﾐ; ヴWIヴW;Iｷﾙ ┗ｷヴ-
デ┌;ﾉ SWﾉ ﾃ;IｷﾏWﾐデ ｷ ケ┌W ┌ピﾉｷデ┣; SW 
aﾗヴﾏ; ﾏﾗﾉデ ｷﾐﾐﾗ┗;Sﾗヴ; Wﾉ ﾉﾉWﾐ-

guatge del còmic, creat pel dibui-

xant gironí Quim Bou.

Lloc: Museu de la Noguera. Fins 

al 27 d’octubre.

El Cafè del Teatre ofereix aquesta nit una nova 

cita amb el Cafè Curt, amb la sessió ‘De Vacances’
El Cafè del Teatre acull avui, a partir de les 21.30 hores, una nova sessió del Cafè 

Curt, la temporada estable de curtmetratges que projecta el darrer dimecres 

de cada mes una entrega temàtica. En aquesta ocasió, el nexe comú dels cinc 

curtmetratges serà l’estiu i les vacances.

AGENDA
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Piano ‘abierto’ al público en 
la previa del concurso Viñes

música promoción

Una joven intérprete, ayer por la tarde tocando el piano en la plaza Ricard Viñes de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Un piano blanco de cola 
sonó durante la tarde de ayer en 
la plaza Ricard Viñes de Llei-
da en la actividad promocional 
previa de la segunda edición del 
concurso internacional Ricard 
Viñes Piano Kids and Youth, pa-
ra jóvenes intérpretes de hasta 
17 años, que se desarrollará des-
de mañana y hasta el domingo 
en el Auditori Enric Granados. 
Numerosas personas de diver-
sas edades se pusieron a tocar 
este instrumento ante el públi-

co que disfrutó de las interpre-
taciones, en el preludio de un 
certamen que hoy tambén tiene 
previsto estrenar una novedad: 
actuaciones pianísticas hasta 
el domingo en el vestíbulo del 
Hospital Santa Maria. El con-
cierto inaugural del concurso, 
mañana a las 20.00 horas (5€), 
estará protagonizado por el pia-
nista ucraniano Dmytro Cho-
ni, ganador el año pasado del 
segundo premio de la edición 
sénior del concurso.

ALBERT GÒDIA

AGENDA

Hoy miércoles. Doble programa a partir de las 19.30 horas (9€) en la 
iglesia de los Sants Just i Pastor de Son: los pianistas Marco Mezquida y 
Carles Marigó, y una segunda parte con la propuesta de Marigó junto 
al bailarín y actor Jaume Sangrà titulada Origo, un proyecto que se pre-
sentó en abril con gran éxito en el festival Don Quijote de Rusia.

Mañana jueves. La iglesia de Sant Pere de Sorpe acogerá a partir de 
las 19.30 h (9€) la actuación del multiinstrumentista Eduard Iniesta y la 
bailarina Gemma Galera. Acto seguido, tercera edición del Tastàneu, 
degustación de productos gastronómicos del Pallars.

Marco Mezquida y Sol Picó, ayer en plena ‘Cita a cegues’ en el espectáculo inaugural del Dansàneu.

JOAN BLANCO

REDACCIÓN
❘ LA GUINGUETA D’ÀNEU ❘ El monas-
terio de Santa Maria d’Àneu, 
templo espiritual de Les Valls 
d’Àneu, acogió ayer el espectá-
culo inaugural de la 28 edición 
del festival Dansàneu, protago-
nizado por un dúo de lujo. La 
bailarina y coreógrafa Sol Picó, 
Premi Nacional de Dansa y un 
referente de la creación contem-
poránea, dio el pistoletazo de 
salida al certamen acompañada 
del reconocido pianista menor-
quín Marco Mezquida, una de 
las voces musicales más activas 
e interesantes en la actualidad. 
Picó y Mezquida presentaron 
su particular Cita a cegues ante 
la atenta mirada de un público 
más que entusiasta que pudo 

disfrutar de una triple experien-
cia de danza, música y patri-
monio. Previamente al espectá-
culo, los asistentes conocieron 
más profundamente el espacio 
patrimonial de Santa Maria de 
la mano de Ferran Rella, presi-
dente del Consell Cultural de 
les Valls d’Àneu, entidad que 
organiza el festival. Rella puso 
en valor la singularidad de este 
edificio con mil años de historia, 
que fue sede del decanato de 
Àneu, así como la de su ábside, 
pintado por un artista descono-
cido llegado desde la Lombardía 
italiana y cuyos frescos origina-
les se conservan y exhiben en 
el Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya. Rubricó la experiencia 
de danza, música y patrimonio 

Sol Picó y Marco Mezquida 
maravillan en el Dansàneu 
Una quincena de actividades de danza, música y patrimonio hasta el domingo

cultura popular certamen

una degustación de vinos de la 
bodega pallaresa Castell d’En-
cús, un maridaje perfecto para 
culminar la primera jornada 
del Dansàneu, que seguirá hoy 
miércoles en  Son con un doble 

programa. La cita arrancará con 
los pianistas Carles Marigó y 
Marco Mezquida a cuatro ma-
nos, improvisando a partir de 
un poema de Josep Carner, Les 
set fulles del faig. En el inter-

‘TASTÀNEU’, EN SORPE

La iglesia de Sorpe acogerá 
mañana el ‘Tastàneu’, fusión 
de danza, música y 
productos de proximidad

medio se servirá una copa de 
vino de la bodega de Sort Bat-
lliu como ‘degustación’ previa 
del estreno del montaje Origo, 
fruto del trabajo conjunto entre 
el bailarín y actor Jaume Sangrà 
y el mismo Marigó.

Los municipios de Esterri 
d’Àneu, Alt Àneu, Espot, La 
Guingueta d’Àneu y Escaló aco-
gerán hasta el domingo el fes-
tival Dansàneu, una propuesta 
artística de tono contemporá-
neo que no olvida su vínculo 
con la tradición pero que, sobre 
todo, busca poner en valor el 
patrimonio de Les Valls d’Àneu, 
que la organización entiende 
“desde una doble vertiente: 
artística y arquitectónica pero 
también natural”.

George Clooney 
dirigirá y 
protagonizará un 
film para Netflix

cine

❘ MADRID ❘ El dos veces ganador 
de un Oscar George Cloo-
ney dirigirá y protagonizará 
una película para Netflix que 
adaptará la novela de ciencia 
ficción Good Morning, Mid-
night de Lily Brooks-Dalton.  
La producción del filme co-
menzará en octubre. Por otra 
parte, Meryl Streep, Nicole 
Kidman y Ariana Grande 
encabezarán el elenco de la 
cinta musical The Prom que 
prepara Ryan Murphy tam-
bién para la plataforma digi-
tal Netflix, según informó el 
martes el medio especializa-
do Deadline. La idea de Mur-
phy es comenzar a rodar este 
largometraje en diciembre 
para que se estrene a finales 
de 2020.

La nueva novela 
de Dolores 
Redondo llegará 
el 1 de octubre

literatura

❘ MADRID ❘ La escritora españo-
la ganadora del Premio Pla-
neta 2016 Dolores Redondo 
ha anunciado a través de su 
cuenta de Twitter el lanza-
miento de su nueva novela 
el próximo 1 de octubre con 
un booktrailer protagoniza-
do por imágenes de un valle, 
que podría ser el de Baztán, 
donde se desarrolla la trilo-
gía formada por los libros El 
guardián invisible, Legado 
en los huesos y Ofrenda en 
la tormenta. Una trilogía que 
también ha llegado al cine y 
que, según recuerda la edi-
torial Destino, ya lleva 193 
ediciones en España, donde 
ha llegado a más de dos mi-
llones de lectores.
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El Dansàneu omple les esglésies de les Valls
d'Àneu de música i dansa

Europa Espanya Català

ACN Son.-Les Valls d'Àneu acolliran fins el 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del
Pirineu, Dansàneu, que enguany s'ha avançat una setmana i presenta una programació més
compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot
i que finalment no s'ha acabat celebrant a les Valls d'Àneu. Rut Martínez, directora del Dansàneu
ha dit que el festival referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així
com consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de
"sostenibilitat i rigor artístic". Martínez ha explicat que el Dansàneu omple les esglésies de les
Valls d'Àneu de música i dansa i reforça els vincles amb el patrimoni del territori.

El Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions.Sol
Picó, a duo amb Marco Mezquida, va donar aquest dimarts el tret de sortida al Dansàneu. Fins a
finals de setmana passaran per aquest festival Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les
produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal. Els
municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran novament escenari d'una
proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però que
sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni, ha destacat Martínez. Martínez ha explicat que
el Dansàneu ja és un festival molt professionalitzat. Martínez ha dit que "si volem un festival
posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer nivell, ens cal treballar
a molts mesos vista".Pel que fa als artistes que participen al Dansàneu un dels atractius és els
escenaris en els que actuen, les esglésies romàniques de les Valls d'Àneu
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Els pianistes ‘amateurs’ prenen 
el protagonisme a Ricard Viñes
En el marc del concurs internacional de piano
En el marc del concurs 
internacional de piano 
Ricard Viñes Kids and Youth, 
que obrirà demà l’ucraïnès 
Dmytro Choni, la plaça 
Ricard Viñes va viure ahir 
┌ﾐ; SW ﾉWゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲ ヮヴX┗ｷWゲ 
ﾏYゲ ;デヴ;Iピ┗Wゲく

Lleida
REDACCIÓ

Al cor de la cèntrica plaça lleida-

tana es va instal·lar ahir un pia-

no, tot convidant a la ciutadania 

; デヴW┌ヴW ﾉ; ゲW┗; ┗Wﾐ; IヴW;ピ┗; ｷ ; 
interpretar la peça musical favo-

ヴｷデ;く Lげ;Iピ┗ｷデ;デが ケ┌W ヴWヮWデWｷ┝ ﾉげW┝-

periència d’edicions anteriors, 

s’emmarca dins de la segona edi-

ció del concurs internacional de 

piano Ricard Viñes Kids and You-

デｴが ケ┌W ゲげWﾐI;ヴヴWｪ;ヴ< SげﾗHヴｷヴ ┌ﾐ 
SWﾉゲ ヮｷ;ﾐｷゲデWゲ ;ﾏH ﾏYゲ ヮヴﾗﾃWIIｷﾙが 
l’ucraïnès Dmytro Choni, guanya-

dor del segon premi en l’edició 

Sげ;S┌ﾉデゲ IWﾉWHヴ;S; ﾉげ;ﾐ┞ ヮ;ゲゲ;デく 
SWヴ< SWﾏ< ; ﾉげA┌Sｷデﾗヴｷ M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ 
Enric Granados (20.00 hores, 5 

W┌ヴﾗゲぶ ;ﾏH ┌ﾐ IﾗﾐIWヴデ ケ┌W ｷﾐ-

Iﾉﾗ┌ヴ< ヮWIWゲ Iﾗﾏ Les clothes de 

Gèneve, de Liszt; Dues Rapsòdies, 

op.79, de Brahms; Imatges, 1r 

llibreが SW DWH┌ゲゲ┞ ｷ Daisies núm 

3.op.38が SW R;ﾆｴﾏ<ﾐｷﾐﾗ┗く
El segon Ricard Viñes Piano 

KｷSゲ ;ﾐS Yﾗ┌デｴ Yゲ ┌ﾐ IﾗﾐI┌ヴゲ ｷﾐ-

ternacional de piano adreçat a 

ﾃﾗ┗Wゲ ヮヴﾗﾏWゲWゲ SW デﾗデ; C;デ;ﾉ┌ﾐ-

ya, Espanya i part de l’estranger 

ケ┌W IﾗﾐI┌ヴゲ;ヴ;ﾐ Wﾐ デヴWゲ I;デWｪﾗ-

ヴｷWゲぎ gﾐゲ ; ヱヱ ;ﾐ┞ゲが ヱヴ ｷ ヱΑ ;ﾐ┞ゲく 
Les proves eliminatòries se cele-

Hヴ;ヴ;ﾐ SWﾉ Sｷ┗WﾐSヴWゲ ;ﾉ Sｷ┌ﾏWﾐ-

ｪWが Sｷ; Wﾐ ケ┌X Wﾉ ﾃ┌ヴ;デ Sﾗﾐ;ヴ< ; 
IﾗﾐXｷ┝Wヴ Wﾉ ゲW┌ ┗WヴWSｷIデW ｷ ゲW IW-

ﾉWHヴ;ヴ< ﾉ; ｪ;ﾉ; gﾐ;ﾉ ;ﾏH Wﾉ ﾉﾉｷ┌ヴ;-

ﾏWﾐデ SWﾉゲ ヮヴWﾏｷゲ ふヱΓくヰヰ ｴﾗヴWゲぶく
Eﾐ ヮ;ヴ;ﾉびﾉWﾉが Wﾉ S;ﾐデ; M;ヴｷ; 

ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ; ;┗┌ｷ ﾉ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; Sent 

el Santa Mariaが ;ﾏH ﾉ; ｷﾐゲデ;ﾉびﾉ;-

Iｷﾙ Sげ┌ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ SW I┌; ;ﾉ ┗WゲプH┌ﾉ 
gﾐゲ ;ﾉ Sｷ┌ﾏWﾐｪW ;ﾏH ﾉげﾗHﾃWIピ┌ 
d’apropar la música a la ciutada-

ﾐｷ;く Lげ;IデW Iﾗﾏヮデ;ヴ< ;ﾏH ﾉげ;Iデ┌;-

Iｷﾙ SW Pﾗﾉ DﾗﾏXﾐWIｴが SW ヱヲ ;ﾐ┞ゲが 
i Carme Grassa.

FOTOぎ Tく AﾉI=ﾐデ;ヴ; っ L; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; Iﾗﾐ┗ｷS; Wﾉゲ ﾉﾉWｷS;デ;ﾐゲ ; デﾗI;ヴ Wﾉ ヮｷ;ﾐﾗ

Dansa i piano obren el Dansàneu
Sol Picó, Premi Nacional de Dansa, i Marco Mezquida, un dels 
pianistes més reconeguts del moment, van inaugurar ahir a Santa 
Maria d’Àneu el festival Dansàneu. っFOTOぎ  Jﾗ;ﾐ Bﾉ;ﾐIﾗ

Experts en l’època medieval, a Lleida
La sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida va acollir ahir 
l’International Medieval Meeting, centrat en l’expressió del poder 
i la música amb més de 200 experts i professionals. っFOTOぎ  Sく G;ヴIｹ;

FOTOぎ Eく Rく っ El periodista lleidatà 

amb la medalla i el diploma

Distingeixen 
Enric Ribera 
amb el Gran 
Collar de
Paul Bocuse
El periodista gastronòmic i 

Iﾗﾉびﾉ;Hﾗヴ;Sﾗヴ SW LA MAÑANAが 
EﾐヴｷI RｷHWヴ; G;H;ﾐSYが ｴ; Wゲデ;デ 
ｪ┌;ヴSﾗﾐ;デ ; P;ヴｹゲ ;ﾏH Wﾉ Gヴ;ﾐS 
Col Franco-Hispano de l’Ordre 

;┌ C┌ﾉデW SWﾉ M;WゲデヴW P;┌ﾉ Bﾗ-

cuse per la seva dilatada i va-

ﾉ┌ﾗゲ; IﾗﾐデヴｷH┌Iｷﾙ ; ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ; 
de la gastronomia francesa, 

especialment al geni dels fo-

gons francès, mort el gener del 

ヲヰヱΒく Eﾉ ヮWヴｷﾗSｷゲデ;が ケ┌W デ;ﾏHY 
デY ;ﾉ ゲW┌ ヮﾗSWヴ ﾉ; MWS;ﾉﾉ; ;ﾉ 
MXヴｷデ C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ SW ﾉ; Cｷ┌デ;デ SW 
LﾉWｷS;が  Yゲ ﾏWﾏHヴW SW ﾉげAI;SX-

mia Catalana de Gastronomia i 

N┌デヴｷIｷﾙき C;H;ﾉﾉWヴﾗ SW ﾉ; OヴSWﾐ 
SWﾉ C;ﾏｷﾐﾗ SW S;ﾐピ;ｪﾗ ｷ Iﾗﾏヮ-

デ; ;ﾏH ヱン ヮヴWﾏｷゲ ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗ-

nals de literatura gastronòmica 

SW ┗ｷ;デｪWゲ ｷ ┗ｷﾐゲく RｷHWヴ; G;H;ﾐ-

SY ┗ｷ;デﾃ;ヴ< Wﾉ ヮヴﾘ┝ｷﾏ ﾏWゲ SW ﾃ┌-

ﾉｷﾗﾉ ;ﾉ PWヴ┎ ;ﾏH ﾏﾗピ┌ SW ﾉ; IW-

ﾉWHヴ;Iｷﾙ SW ﾉ; FｷWゲデ; SWﾉ Sﾗﾉ SW 
ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷデ;デ ｷﾐSｹｪWﾐ;が ケ┌W ヮﾗヴ-
ten a terme els descendents 

SWﾉゲ ;HﾗヴｹｪWﾐゲ ヮWヴ┌;ﾐゲく
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https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-dansaneu-omple-les-esglesies-les-valls-daneu-musica-dansa-20190626150942.html

Secció: Actualidad / Última Hora
26/06/2019

El Dansàneu omple les esglésies de les Valls
d'Àneu de música i dansa

Europa Espanya Català

Son.-Les Valls d'Àneu acolliran fins el 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu, que enguany s'ha avançat una setmana i presenta una programació més compactada,
mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot i que
finalment no s'ha acabat celebrant a les Valls d'Àneu. Rut Martínez, directora del Dansàneu ha dit
que el festival referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de "sostenibilitat i
rigor artístic". Martínez ha explicat que el Dansàneu omple les esglésies de les Valls d'Àneu de
música i dansa i reforça els vincles amb el patrimoni del territori.

El Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions.Sol
Picó, a duo amb Marco Mezquida, va donar aquest dimarts el tret de sortida al Dansàneu. Fins a
finals de setmana passaran per aquest festival Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les
produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal. Els
municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran novament escenari d'una
proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però que
sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni, ha destacat Martínez. Martínez ha explicat que
el Dansàneu ja és un festival molt professionalitzat. Martínez ha dit que "si volem un festival
posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer nivell, ens cal treballar
a molts mesos vista".Pel que fa als artistes que participen al Dansàneu un dels atractius és els
escenaris en els que actuen, les esglésies romàniques de les Valls d'Àneu

https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-dansaneu-omple-les-esglesies-les-valls-daneu-musica-dansa-20190626150942.html


https://www.segre.com/noticies/cultura/2019/06/26/sol_pico_marco_mezquida_meravellen_dansaneu_79910_1112.html

Secció: Cultura
26/06/2019

Sol Picó i Marco Mezquida meravellen al Dansàneu

Europa Espanya Català

Una quinzena d'activitats de dansa, música i patrimoni fins diumenge

El monestir de Santa Maria d'Àneu, temple espiritual de les Valls d'Àneu, va acollir ahir l'

https://www.segre.com/noticies/cultura/2019/06/26/sol_pico_marco_mezquida_meravellen_dansaneu_79910_1112.html


https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_Dansaneu2019

Secció: Cultura
26/06/2019

El Dansàneu 2019 omple les Valls d'Àneu

Europa Espanya Català

És hereu de l'escola d'estiu de formació fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra l'any 1992, el
Dansàneu, és la trobada de dansa i música populars que any rere any ha significat una cita
ineludible per als amants de la dansa tradicional. Té com a objectiu donar resposta als
requeriments i necessitats d'un context social i cultural canvant, i que és cada vegada més exigent.

En aquest sentit, l'actual Dansàneu és un projecte TRANSPIRINENC que, amb la dansa com a
epicentre, incorpora els atractius de disciplines artístiques, culturals, socials i econòmiques ja
presents al territori i que atorguen valor afegit al propi concepte de festival estiuenc.

Es tracta d'un projecte organitzat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del
Departament de Cultura oe Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals), els Municipis Aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt
Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu) i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta també amb
el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut d'Estudis Ilerdencs, Patronat de Turisme) i el suport
de l'Ecomuseu Valls d'Àneu i de l'Ajuntament de Sort, a la Vall d'Àssua. Hi col·labora l'Obra Social
'la Caixa'.

Programa del Festival:

https://www.dansaneu.cat/programacio/activitats-per-dia/

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_Dansaneu2019
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Dimecres, 26 de juny del 2019 SOCIETAT Agenda 

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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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.

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 

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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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

CONCURS

10.00
LES BORGES BLANQUES. AJUNTAMENT.

Poesia sobre el Terrall
Fins al 4 de novembre, es poden 
presentar treballs de poesia que rei-
vindiquin el parc del Terrall, en les 
categories Infantil, per a menors de 
12 anys; Juvenil, de 13 a 30 anys, i 
Sènior, a partir de 31 anys.

10.00
CAPDELLA. P. JUSSÀ. VALL FOSCA. MUSEU.

Relats sobre la Vall Fosca
El concurs de Microrelats de la 
Vall  Fosca admet treballs  f ins 
al 28 de juny. La iniciativa del  
Museu Hidroelèctric de Capdella 
valorarà els escrits sobre la Vall Fos-
ca, d’un màxim de 300 paraules. El 
premi es publicarà a Facebook el 29 
de juliol. Els premis són de 595 € i 
trofeu per al primer premi, 357 € el 
segon i 238 € el tercer.

FORMACIÓ

10.00
CERVERA. BIBLIOTECA COMARCAL.

Biblioteques escolars

Cervera acull les III Jornades de Bi-
blioteques Escolars i Públiques de 
la Segarra, amb conferències i debat 
sobre diversos aspectes relacionats 
amb l’activitat professional.

FESTES

11.00
LES. VAL D’ARAN. TOT EL MUNICIPI.

Festa major a Les

Després d’una matinal de ràfting 
des del càmping Cauarca, a la tarda 
se celebra un concurs de dolç i salat 
a l’ajuntament organitzat per l’asso-
ciació Hemmes de Les i, a la nit, la 
festa continua amb un Pinxo-pot i 
una sessió de bingo.

FAMILIAR

17.30
LLEIDA. BIBLIOTECA PÚBLICA. R. ARAGÓ, 10.

‘El Kinosaure ambulant’

El Kinosaure ambulant: Heroïnes, 
dracs i altres rondalles és una sessió 
de curtmetratges per a majors de 
quatre anys, composta per Randes i 
dragó, La caça del dragó, La nena i la 
nit, La unicorn i Vent entre les canyes. 
Es complementa amb una activitat 
per posar de relleu les heroïnes que 
desafien els estereotips. Entrada 
lliure amb places limitades.

TALLERS

18.00
TÀRREGA. C. TREPAT. AV. JOSEP TREPAT. 50 €

Impressores 3D

Celestí Capell pronunciarà aquesta 
tarda la conferència inaugural del 
cicle de quatre tallers dedicats als 
usos i aplicacions de les impressores 
3D, una nova proposta de formació 
d’última tecnologia impulsada per 
Cal Trepat. Les impressores 3D apor-
ten noves possibilitats de treball 
creatiu i pedagogia que s’exploraran 
en quatre sessions que se celebra-
ran fins al 4 de juliol.Mercè Humedas exposa aquarel·les a Espai Cavallers.

TORRE DE CAPDELLA. VALL FOSCA. FAÇANES DELS EDIFICIS.

Caçadors de Mirades. Com si fos un museu a l’aire lliure, s’exposen 
fotografies familiars en gran format. Fins a finals de juny.

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. PL. SANT CRIST, 1.

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII. Comprèn 140 gravats, 8 facsímils, 22 obres dels fons 
del mateix Museu i 6 objectes cedits. Fins al 30 de juny.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infantesa. Un viatge per a tots els 
públics que convida a observar com s’ha plasmat la infantesa en el cine 
i a experimentar les seues emocions. Fins al 21 de juliol.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Escultures en cartró, resina i 
cautxú i dibuixos digitals de Sergio Prego. Fins al 2 d’agost.

MUSEU DE SOLSONA. SOLSONA.

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producció pròpia sobre l’evolució dels 
oficis a partir de la col·lecció etnogràfica del Solsonès, per posar de 
relleu el treball dels nous artesans. Fins al 18 d’agost.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 llibres fets entre 1980 i 2018. Fins al 27 de setembre.

SANT DOMÈNEC I PLAÇA MAJOR. CERVERA.

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistes de diferents disciplines, procedències 
i generacions estableixen un diàleg artístic amb les mènsules que de-
coren els balcons de la Paeria. Fins al 29 de setembre.

Assaig obert de  
l’obra ‘Teia’ de Júlia 
Farrero, a Tàrrega

LLETRES

18.00
LLEIDA. PATI DE L’IEI.

‘Benvolgut setembre i del...’
L’IEI acull la presentació del conte 
Benvolgut setembre i del seu Braille, 
a la qual assistiran les autores, l’es-
criptora Glòria Francino i la il·lustra-
dora Marissa Amigó.

ESCENES

19.30
SON. P. SOBIRÀ. ESGL. ST. JUST I PASTOR. 9 €

Dos estrenes al Dansàneu

El segon dia del festival Dansàneu 
estrena dos espectacles. En el pri-
mer Carles Marigó i Marco Mez-
quida presenten Les set fulles del 
faig, un diàleg de piano improvisat 
a quatre mans inspirat en un text 
de Josep Carner. Després, Jaume 
Sangrà i Carles Marigó posen en 
escena Origo, un encontre creatiu 
a partir de la improvisació entre el 
músic i el ballarí.

CONFERÈNCIES

20.00
CERVERA. AUDITORI MUNICIPAL.

Jornada d’Arquitectura

Cervera acull una jornada de de-
bat vinculada a la Cinquena Mostra 
d’Arquitectura de les Terres de Lleida, 
organitzada pel Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya i el Museu Comar-
cal. Comptarà amb la participació 
d’alguns arquitectes premiats, com 
Josep Bunyesc, Julio Mejón, Josep 
Maria Puigdemasa, Jaume Farreny i 
Ianua Arquitectures.

MÚSICA

20.00
LLEIDA. AUDITORI E. GRANADOS. SALA 2.

Concert de l’Ateneu

La coral Xiroia, de l’Ateneu Popular 
de Ponent, tanca el curs amb un 
concert en el qual estarà acompa-
nyada per la coral Vallfogonina i la 
de l’Hospital Arnau de Vilanova.

PROJECCIONS

21.30
LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. ENTRADA LLIURE.

‘CafèCurt’
Cada últim dimecres de mes, ses-
sió de projeccions de curts, units 
per una temàtica comuna, que en 
aquesta edició són les vacances. Es 
projecten Verde, de Victoria Rivera; 
Costumer service, d’Alex Medina; 
Pink Trailer, de Mary Neely; Piscina, 
de Carlos Ruano, i Suegra y suegro, 
d’Alberto Ruiz Rojo.

19.00
TÀRREGA. CAL 
TREPAT. ENTRADA 
LLIURE AMB  
PLACES LIMITADES.

Dins del programa Assaig obert, Júlia 
Farrero posa en escena Teia, un mun-
tatge inspirat en les falles del Pirineu. 
Així sorgeix aquest espectacle escènic, 
entre el moviment i el trapezi, amb 
un llenguatge simple i visual, que se 
serveix del cos i la fusta per evocar els 
records familiars, persones, mans ar-
rugades i peus clavats a la terra, que 
propicia la convivència entre la tradició 
i l’actualitat i convida l’espectador a for-
mar part del ritual i les contradiccions 
de l’ésser humà.

‘Teia’ s’inspira en la tradició de les falles.
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MUSEOS
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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARCAS

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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. 

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040.

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. Museo, 
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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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.

CASTILLOS

Información y reservas al teléfono:  
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 DE ARBECA (Garrigues).

EXPOSICIONES Y GALERÍAS

HOY RECOMENDAMOS

CONCURSO

10.00
LES BORGES BLANQUES. AYUNTAMIENTO.

Poesía sobre el Terrall
Hasta el 4 de noviembre, se pueden 
presentar trabajos de poesía que 
reivindiquen el parque del Terrall, en 
las categorías Infantil, para menores 
de 12 años; Juvenil, de 13 a 30 años, 
y Senior, a partir de 31 años. 

10.00
CAPDELLA. P. JUSSÀ. VALL FOSCA. MUSEO.

Relatos sobre La Vall Fosca
El concurso de Microrelats de La 
Vall Fosca admite trabajos has-
ta el 28 de junio. La iniciativa del  
Museu Hidroelèctric de Capdella va-
lorará los escritos sobre La Vall Fos-
ca, de un máximo de 300 palabras. El 
premio se publicará en el Facebook 
el 29 de julio. Los premios son de 
595 € y trofeo para el primer premio, 
357 € el segundo y 238 € el tercero.

FORMACIÓN

10.00
CERVERA. BIBLIOTECA COMARCAL.

Bibliotecas escolares

Cervera acoge las III Jornades de Bi-
blioteques Escolars i Públiques de la 
Segarra, con conferencias y debate 
sobre diversos aspectos relaciona-
dos con la actividad profesional.

FIESTAS

11.00
LES. VAL D’ARAN. TODO EL MUNICIPIO.

Fiesta mayor en Les

Tras una matinal de rafting desde el 
camping Cauarca, por la tarde se ce-
lebra un concurso de dulce y salado 
en el ayuntamiento organizado por 
la asociación Hemmes de Les y, por 
la noche, la fiesta continua con un 
Pinxo-pote y una sesión de bingo.

FAMILIAR

17.30
LLEIDA. BIBLIOTECA PÚBLICA. R. ARAGÓ, 10.

‘El Kinosaure ambulant’

El Kinosaure ambulant: Heroïnes, dra-
gones i altres rondalles es una sesión 
de cortometrajes para mayores de 
cuatro años, compuesta por Randes 
i dragó, La caça del dragó, La nena i la 
nit, La unicorn y Vent entre les canyes. 
Se complementa con una actividad 
para poner en valor a las heroínas 
que desafían los estereotipos. En-
trada libre con plazas limitadas. 

TALLERES

18.00
TÀRREGA. C. TREPAT. AV. JOSEP TREPAT. 50 €

Impresoras 3D

Celestí Capell pronunciará esta tar-
de la conferencia inaugural del ciclo 
de cuatro talleres dedicados a los 
usos y aplicaciones de las impreso-
ras 3D, una nueva propuesta de for-
mación de última tecnología impul-
sada por Cal Trepat. Las impresoras 
3D aportan nuevas posibilidades de 
trabajo creativo y pedagogía que se 
explorarán en cuatro sesiones que 
se celebrarán hasta el 4 de julio. Mercè Humedas expone sus acuarelas en Espai Cavallers.

TORRE DE CAPDELLA. VALL FOSCA. FACHADAS DE LOS EDIFICIOS. 

Caçadors de Mirades. Como si fuera un museo al aire libre, se expo-
nen fotografías familiares en gran formato. Hasta finales de junio.

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. PL. SANT CRIST, 1.

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII. Comprende 140 grabados, 8 facsímiles, 22 obras de 
los fondos del propio Museu y 6 objetos cedidos. Hasta el 30 de junio.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cine y emociones. Un viaje a la infancia. Un viaje para todos los 
públicos que invita a observar cómo se ha plasmado la infancia en el 
cine, y a experimentar las emociones de la niñez. Hasta el 21 de julio.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Esculturas en cartón, resina 
y caucho, y dibujos digitales de Sergio Prego. Hasta el 2 de agosto.

MUSEO DE SOLSONA. SOLSONA. 

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producción propia sobre la evolución 
de los oficios a partir de la colección Etnográfica del Solsonès, para po-
ner en valor el trabajo de los nuevos artesanos. Hasta el 18 de agosto.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 libros hechos entre 1980 y 2018. Hasta el 27 de septiembre.

SANT DOMÈNEC I PL MAJOR. CERVERA. 

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistas de diferentes disciplinas, procedencias 
y generaciones establecen un diálogo artístico con las ménsulas que 
decoran los balcones de la Paeria. Hasta el 29 de septiembre.

Ensayo abierto de la 
obra ‘Teia’ de Júlia 
Farrero, en Tàrrega

LETRAS

18.00
LLEIDA. PATIO DEL IEI.

‘Benvolgut setembre i del...’
El IEI acoge la presentación del 
cuento Benvolgut setembre i del seu 
Braille, a la que asistirán sus autoras, 
la escritora Glòria Francino y la ilus-
tradora Marissa Amigó.

ESCENAS

19.30
SON. P. SOBIRÀ. IGL. S. JUST I PASTOR. 9 €

Dos estrenos en Dansàneu

El segundo día del festival Dansà-
neu estrena dos espectáculos: 
Carles Marigó y Marco Mezquida 
presentan Les set fulles del faig, un 
diálogo de piano improvisado a 
cuatro manos inspirado en un texto 
de Josep Carner. Después, Jaume 
Sangrà y Carles Marigó ponen en 
escena Origo, un encuentro creativo 
a partir de la improvisación entre el 
músico y el bailarín.

CONFERENCIAS

20.00
CERVERA. AUDITORIO MUNICIPAL.

Jornada de Arquitectura

Cervera acoge una jornada de deba-
te vinculada a la 5a Mostra d’Arqui-
tectura de les Terres de Lleida, orga-
nizada por el Colegio de Arquitectes 
de Catalunya y el Museu Comarcal. 
Contará con la participación de al-
gunos arquitectos premiados, como 
Josep Bunyesc, Julio Mejón, Josep 
Maria Puigdemasa, Jaume Farreny y 
Ianua Arquitectures.

MÚSICA

20.00
LLEIDA. AUDITORIO E. GRANADOS. SALA 2.

Concierto del Ateneu

La coral Xiroia, del Ateneu Popular 
de Ponent, cierra el curso con un 
concierto en el que estará acompa-
ñada por la coral Vallfogonina y la 
del Hospital Arnau de Vilanova.

PROYECCIONES

21.30
LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. ENTRADA LIBRE.

‘CafèCurt’
Cada último miércoles de mes, se-
sión de proyecciones de cortos, uni-
dos por su temática común, que en 
esta edición son las vacaciones. Se 
proyectan Verde, de Victoria Rivera; 
Costumer service, de Alex Medina; 
Pink Trailer, de Mary Neely; Piscina, 
de Carlos Ruano y Suegra y suegro, 
de Alberto Ruiz Rojo.

19.00
TÀRREGA. CAL 
TREPAT. ENTRADA 
LIBRE CON PLAZAS 
LIMITADAS.

Dentro del programa Assaig obert, Júlia 
Farrero pone en escena Teia, un monta-
je inspirado en las fallas del Pirineo. Así 
surge este espectáculo escénico, entre 
el movimiento y el trapecio, con un 
lenguaje simple y visual, que se sirve 
del cuerpo y la madera para evocar los 
recuerdos familiares, personas, manos 
arrugadas y pies clavados en la tierra, 
que propicia la convivencia entre la 
tradición y la actualidad e invita al es-
pectador a formar parte del ritual y las 
contradicciones del ser humano.

‘Teia’ se inspira en la tradición de las fallas.
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Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu

Europa Espanya Català

Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu

Música

La dansa abraça ment, cos i ànima. És un art total que imagina moviments amb el cos, el qual té la
destresa de dibuixar infinits paisatges. Quan aquesta expressió artística es fon amb el territori i
amb altres manifestacions culturals, esdevé un tast sensorial únic.

El Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu permet aquesta degustació. Dansàneu és un arbre
de propostes artístiques contemporànies fortament arrelat a les valls que es nodreix de la saba del
seu patrimoni natural, artístic i arquitectònic. La dansa és el tronc central del qual broten brancalls
de música, tradició i gastronomia. Un fluid cultural que lliscarà pels vasos conductors de vuit
municipis pirinencs i que ens convida a assaborir els seus fruits.

Dia

Dissabte, 29 de juny de 2019

Hora

A les 19.00

Lloc

Món Natura Pirineus

https://www.7accents.cat/agenda/festival-de-cultures-del-pirineu-dansaneu
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Estiu fester és igual (o similar) a estiu festivaler
Tradició, dansa, música i cultura, molta cultura, en la secció mensual Silvinaction, rèplica del blog (silvinaction.cat) que porta el mateix nom

02 
 Paisatges en dansa 

FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU DANSÀNEU 

PALLARS SOBIRÀ I VALLS D’ÀNEU, DEL 25 AL 30 DE JUNY 

La dansa abraça ment, cos i ànima. És un art total 
que imagina moviments amb el cos, el qual té la 
destresa de dibuixar infinits paisatges. Quan 
aquesta expressió artística es fon amb el territori i 
amb altres manifestacions culturals, esdevé un 
tast sensorial únic. 

El Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu 
permet aquesta degustació. Dansàneu és un arbre 
de propostes artístiques contemporànies 
fortament arrelat a les valls que es nodreix de la 
saba del seu patrimoni natural, artístic i 
arquitectònic. La dansa és el tronc central del qual 
broten brancalls de música, tradició i gastronomia. 
Un fluid cultural que lliscarà pels vasos conductors 
de vuit municipis pirinencs i que ens convida a 
assaborir els seus fruits.

01 
La màgia del foc 
FALLES DEL PIRINEU 2019. 

PIRINEU LLEIDATÀ, JUNY-JULIOL 

El solstici d’estiu no és tan sols un fenomen 
astronòmic. Són incomptables les cultures que, en 
diversos períodes i contrades, han celebrat aquest 
episodi amb festes i rituals. A casa nostra, el 
Pirineu lleidatà es converteix en el temple de la 
tradició de les falles, amb el foc com a ingredient 
principal.  

Les Festes del Foc del Solstici d’Estiu, Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco, són un 
espectacle visual ullprenedor. L’amalgama màgica 
del foc catàrtic, del ball i de la música són el rovell 
de l’ou d’una cerimònia d’origen ancestral que ens 
connecta amb la nostra essència i les nostres 
arrels. 

Les falles i fallaires ja tenen la flama encesa. Les 
seves espurnes ens esperen en diferents 
poblacions del Pirineu.

03 
Música intimista al safareig 

FESTIVAL DE MÚSICA DE JUNEDA ELS RENTADORS 

JUNEDA, DEL 5 AL 26 DE JULIOL A LES 22 H. 

Viatjar en el temps potser és una quimera. Ara bé, 
hi ha iniciatives a frec d’un imaginari present 
plusquamperfet. Passat i present s’enllaçaran a Els 
Rentadors de Juneda, un festival musical nounat 
d’essència folk. 

Els antics rentadors, patrimoni cultural i 
arquitectònic de la vila, eren un racó de trobada 
amb un fort impacte socialitzador. La memòria 
d’aquest espai col·lectiu i el seu tarannà prendran 
vida de nou i conviuran amb els sons intimistes 
dels últims treballs de Ferran Palau, Roger Mas i 
Xarim Aresté. Per la seva banda, Renaldo & Clara 
clouran el cicle celebrant els seus 10 anys de 
trajectòria.  

D’aquesta manera, el festival Els Rentadors 
entreteixeix un vincle entre l’ahir i l’avui en què la 
música és eterna.

3, 2, 1... AGENDA I ACCIÓ!.c
a
t
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CONTINGUT PATROCINAT

La 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu desplegarà la seva programació artística 
del 25 al 30 de juny en diferents espais patrimonials de les valls d’Àneu

E
ls municipis d’Esterri 
d’Àneu, Alt Àneu, Espot i 
la Guingueta d’Àneu i Es-
caló seran escenari del 25 
al 30 de juny d’una pro-

posta artística de to marcadament 
contemporani que no oblida el seu 
vincle amb la tradició però que so-
bretot busca mostrar el valor de 
l’excel·lent patrimoni de les valls, 
que els organitzadors entenen “des 
d’un doble vessant: artístic i arqui-
tectònic però també natural”. 

El festival Dansàneu 2019 s’in-
augura el 25 de juny a Santa Maria 
d’Àneu després d’haver-se vist 
obligat a canviar de dates per 
l’anunci inicial de la celebració del 
Doctor Music Festival a les valls 
d’Àneu, fet que va obligar l’organit-
zació a compactar la programació 
del 25 al 30 de juny. La inauguració 
anirà a càrrec d’un dels noms pro-
pis de la dansa en les últimes dèca-
des: la ballarina i coreògrafa Sol Pi-
có, Premi Nacional de dansa i un 
autèntic referent en la creació con-
temporània, que proposa el seu 
duo amb el reconegut pianista me-
norquí Marco Mezquida, una de les 
veus musicals més actives i inte-
ressants del moment. Picó i 
Mezquida presentaran la seva par-

ticular Cita a cegues al temple espi-
ritual de les valls d’Àneu, Santa Ma-
ria, que a dos quarts de vuit del ves-
pre acollirà la inauguració del Dan-
sàneu i un maridatge amb els ex-
cel·lents vins del celler Castell 
d’Encús, que d’aquesta manera re-
peteixen la col·laboració amb el 
Festival de Cultures del Pirineu. 

Dansa, música i un tast de pro-
ductes pallaresos a Sorpe seran els 
protagonistes del 27 de juny abans 
d’alguns dels plats forts del festival, 

Sol Picó i Marco Mezquida inauguren el Dansàneu

Picó i Mezquida oferiran el seu Tast a cegues al monestir de Santa Maria d’Àneu. DANSÀNEU

DANSÀNEU

que tindran lloc l’endemà:  excursió 
a Sant Pere del Burgal, acció artísti-
ca a Escaló, concert de Lídia Pujol a 
Isil i tast de Teia (espectacle inspi-
rat en les falles pirinenques) i con-
cert a l’aire lliure a Esterri.  

El festival torna a Santa Maria 
d’Àneu dissabte amb la preestrena 
d’Àer (premi Delfí Colomé), dansa 
contemporània i música electròni-
ca en el marc del projecte en resi-
dència del Dansàneu. D’altra banda, 
Santa Maria d’Àneu acull Espero 

El Dansàneu és una 
proposta artística de 
to contemporani que 
no oblida el seu vincle 
amb la tradició

meravelles de Mirna Vilasís i Xavi 
Múrcia, amb noves coreografies de 
l’esbart Sant Martí, i Esterri d’Àneu, 
l’estrena de Retrat en groc del mul-
tipremiat tenora Jordi Molina amb 
l’esbart Ciutat Comtal. Al vespre el 
Dansàneu se’n va de falles a Valèn-
cia d’Àneu. 

Diumenge la jornada començarà 
amb Sa mateixa, una coproducció 
del Mercat de les Flors, mentre que 
L’Auditori de Barcelona clourà el 
festival a les Planes de Son. 

Apunt divulgatiu 

Dins de l’apartat de novetats d’en-
guany, el Dansàneu introdueix 
abans de començar cada espectacle 
un breu apunt divulgatiu sobre l’es-
pai patrimonial on es programa l’ac-
tivitat. En els casos de Sorpe i Son, 
el festival compta amb el suport de 
l’expert Albert Velasco, professor 
de la Universitat de Lleida, que co-
mentarà els retaules de les dife-
rents esglésies així com la singula-
ritat de cadascun dels espais d’una 
manera molt breu. En el cas d’Isil i 
Santa Maria d’Àneu, serà l’escriptor 
i president del Consell Cultural de 
les Valls d’Àneu, Ferran Rella, l’en-
carregat de fer la petita introducció 
sobre el patrimoni.
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Marc Mezquida i Sol Picó presenten avui ‘Cita a cegues’.

A. SISCART
❘ LES VALLS D’ÀNEU ❘ Música, dansa 
i patrimoni aniran de la mà de 
nou a partir d’avui amb l’inici de 
la 28 edició del Festival de Cul-
tures del Pirineu Dansàneu, que 
inauguren la ballarina i coreò-
grafa valenciana Sol Picó i el 
pianista balear Marc Mezquida 
amb el seu espectacle conjunt 
Cita a cegues. A partir de les 
19.30 h a l’església de Santa Ma-
ria d’Àneu (la Guingueta), balla-
rina i intèrpret narraran a través 
del llenguatge de la música i del 
moviment una història d’amor 
als assistents, en un espai singu-
lar com és el temple d’Escalarre. 
L’entrada té un preu de 9 euros i 
inclou una copa de vi del celler 
Castell d’Encús. 

Així mateix, val a recordar 
que els espais on se celebren 
els espectacles del Dansàneu 
tenen un aforament limitat al 
tractar-se de “llocs únics”. Per 
això mateix, just abans d’iniciar 
cada representació es donarà 
a conèixer el patrimoni on es 
durà a terme. El motiu, “com-
prendre i dinamitzar un territori 
tan singular com és el Pirineu 
lleidatà, sempre a través del tu-
risme responsable”, segons va 
explicar el president del Con-
sell Cultural de les Valls d’Àneu, 
Ferran Rella.

Dimecres el festival es tras-
lladarà a l’església de Sants Just 
i Pastor (Son) a les 19.30 h, amb 

Sol Picó i Marc Mezquida 
inauguren avui el 28 Dansàneu
Es prolongarà fins diumenge en diverses localitats de les Valls d’Àneu

MÚSICA I DANSA FESTIVALS

un doble programa a càrrec dels 
pianistes Carles Marigó i el ma-
teix Mezquida, els quals pre-
sentaran el seu àlbum a quatre 
mans Les set fulles del faig; i el 
ballarí Jaume Sangrà; Marigó 
repetirà per estrenar al costat 
del ballarí el seu muntatge Ori-

go. Entre els dos espectacles se 
servirà una copa de vi del celler 
Batlliu de Sort.

D’altra banda, altres actuaci-
ons destacades d’aquest XXVIII 
Dansàneu, entre les més de deu 
previstes, són les de divendres 
a l’església de Sant Joan d’Isil, 
amb el concert de Lídia Pujol 
a les 19.30 hores, i la posterior 
preestrena de l’espectacle Teia 
als voltants del temple, a càr-
rec de Júlia Farrero; i l’actuació 
gratuïta de la cantautora ara-
nesa Alidé Sans al carrer Major 
d’Esterri d’Aneu a partir de les 
23.00 hores.

ESPAIS “ÚNICS”

Just abans d’iniciar cada 
espectacle es donarà a 
conèixer el patrimoni on   
es durà a terme

PROGRAMA 2019

Avui, 25 de juny
z 19.30 h. Santa Maria d’Àneu 
(la Guingueta). Cita a cegues 
amb Picó i Mezquida. 9 €.

Demà, 26 de juliol
z 19.30 h. Sants Just i Pastor 
(Son). Mezquida, Carles Marigó 
i Jaume Sangrà. 9/5 €.

Dijous, 27 de juny
z  19.30 h. Església de Sant 
Pere (Sorpe). Eduard Iniesta 
amb Gemma Galera. 9/5 €.

Divendres, 28 de juny
z 11.30 h. Hotel Castellarnau 
(Escaló). Visita Sant Pere del 
Burgal 9/5 €. 19.30 h. Església 
de Sant Joan (Isil). Lídia Pujol 
i Teia, de Júlia Farrero. 9/5 €. 
23.00 h. Carrer Major d’Ester-
ri d’Àneu. Alidé Sans. Gratuït.

Dissabte, 29 de juny
z 12.00 h. Santa Maria d’Àneu 
(la Guingueta). Àer i Espero 
Meravelles. 9/5 €. 19.00 h. Llar 
d’avis (Esterri d’Àneu). Retrat 
en groc. 9/5 €.

Diumenge, 30 de juny
z 12.00 h. Carrer Major (Ester-
ri). El Bestiari. Gratuït. 19.00 h. 
Món Natura Pirineus (Son). Sa 
Mateixa. 9/5 €.

El metal lleidatà 
de Steinbock, 
divendres a Salou

MÚSICA

❘ SALOU ❘ El quartet lleidatà 
de heavy metal Steinbock 
–format per Camilo Lladós 
(veu i guitarra rítmica), Jo-
anjo Ramírez (bateria), Marc 
Pérez (guitarra solista) i Rafa 
Rodríguez (baix)– presenta-
rà aquest dissabte a la sala 
Garage de Salou el seu àl-
bum Till the Limit, un disc 
carregat de riffs enèrgics en 
el qual els lleidatans han in-
clòs alguns temes dels seus 
anteriors treballs. El concert 
començarà a les 00.00 hores i 
actuaran al costat de la ban-
da de metal Secafgod. L’en-
trada és gratuïta.

L’SGAE diu ‘no’ 
als seus estatuts   
i penja d’un fil

ASSEMBLEES

❘ MADRID ❘ Els socis de l’SGAE 
van dir no ahir als nous es-
tatuts, la qual cosa obre un 
escenari en el qual Cultura 
podria retirar-li l’autoritza-
ció com a entitat de gestió i 
la Confederació Internaci-
onal de Societats d’Autors 
i Compositors (CISAC) els 
expulsaria. 

En un ambient de tensió, 
segons van confirmar alguns 
socis, l’assemblea general de 
l’SGAE va rebutjar, per ter-
cera vegada, el text estatu-
tari al no aconseguir els dos 
terços necessaris.
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Marco Mezquida y Sol Picó presentan hoy ‘Cita a cegues’.

 

A. SISCART
❘ LES VALLS D’ÀNEU ❘ Música, danza y 
patrimonio irán de la mano de 
nuevo a partir de hoy con el ini-
cio de la 28 edición del Festival 
de Cultures del Pirineu Dansà-
neu, que inauguran la bailari-
na y coreógrafa valenciana Sol 
Picó y el pianista balear Marco 
Mezquida con su espectáculo 
conjunto Cita a cegues. A partir 
de las 19.30 h en la iglesia de 
Santa Maria d’Àneu (La Guin-
gueta), bailarina e intérprete 
narrarán a través del lenguaje 
de la música y del movimiento 
una historia de amor a los asis-
tentes, en un espacio singular 
como es el templo de Escalarre. 
La entrada tiene un precio de 9 
euros e incluye una copa de vino 
de la bodega Castell d’Encús. 
Asimismo, cabe recordar que 
los espacios donde se celebran 
los espectáculos del Dansà-
neu tienen un aforo limitado 
al tratarse de ‘lugares únicos’. 
Por eso mismo, justo antes de 
iniciar cada representación se 
dará a conocer el patrimonio 
donde se llevará a cabo. El mo-
tivo, “comprender y dinamizar 
un territorio tan singular como 
es el Pirineo leridano, siempre 
a través del turismo responsa-
ble”, según explicó el presidente 
del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu, Ferran Rella.

El miércoles el festival se 
trasladará a la iglesia de Sants 

Sol Picó y Marco Mezquida 
inauguran hoy el 28 Dansàneu
Se prolongará hasta el domingo en varias localidades de Les Valls d’Àneu

música y danza festivales

Just i Pastor (Son) a las 19.30 h, 
con un doble programa a cargo 
de los pianistas Carles Marigó 
y el mismo Mezquida, quienes 
presentarán su álbum a cuatro 
manos Les set fulles del faig; y 
el bailarín Jaume Sangrà; Mari-
gó repetirá para estrenar junto 

al bailarín su montaje Origo. 
Entre los dos espectáculos se 
servirá una copa de vino de la 
bodega Batlliu de Sort.

Otras actuaciones destacadas 
del 28 Dansàneu, entre las más 
de 10 previstas, son las del vier-
nes en la iglesia de Sant Joan de 
Isil, con el concierto de Lídia 
Pujol a las 19.30 h, y el posterior 
preestreno del espectáculo Teia 
en las inmediaciones del tem-
plo, a cargo de Júlia Farrero; y 
la actuación gratuita de la can-
tautora aranesa Alidé Sans en 
la calle Major de Esterri d’Aneu 
a partir de las 23.00 h. 

ESPACIOS “ÚNICOS”

Justo antes de iniciar cada 
espectáculo se dará a 
conocer el patrimonio 
donde se llevará a cabo

PROGRAMA 2019

Hoy, 25 de junio
z 19.30 h. santa maria d’Àneu 
(la Guingueta). Cita a cegues 
con Picó y Mezquida. 9 €.

Mañana, 26 de julio
z 19.30 h. sants Just i Pastor 
(son). Mezquida, Carles Marigó 
y Jaume Sangrà. 9/5 €.

Jueves, 27 de junio
z 19.30 h. iglesia de sant Pe-
re (sorpe). Eduard Iniesta con 
Gemma Galera. 9/5 €.

Viernes, 28 de junio
z 11.30 h. Hotel castellarnau 
(escaló). Visita a Sant Pere del 
Burgal 9/5 €. 19.30 h. iglesia 
de sant Joan (isil). Lídia Pujol 
y Teia, de Júlia Farrero. 9/5 €. 
23.00 h. calle major de este-
rri d’Àneu. Alidé Sans. Gratuito.

Sábado, 29 de junio
z 12.00 h. santa maria d’Àneu 
(la Guingueta). Àer y Espero 
Meravelles. 9/5 €. 19.00 h. llar 
d’avis (esterri d’Àneu). Retrat 
en groc. 9/5 €.

Domingo, 30 de junio
z 12.00 h. carrer major (este-
rri). El Bestiari. Gratuito. 19.00 
h. món natura Pirineus (son). 
Sa Mateixa. 9/5 €.

El metal leridano 
de Steinbock, el 
viernes en Salou

música

❘ SALOU ❘ El cuarteto leridano 
de heavy metal Steinbock 
–formado por Camilo Lla-
dós (voz y guitarra rítmica), 
Joanjo Ramirez (batería), 
Marc Pérez  (guitarra solis-
ta) y Rafa Rodriguez (ba-
jo)– presentará este sábado 
en la sala Garage de Salou 
su álbum Till the Limit, un 
disco cargado de riffs enér-
gicos en el que los leridanos 
han incluido algunos temas 
de sus anteriores trabajos. 
El concierto dará inicio a las 
00.00 h y actuarán junto a la 
banda de metal Secafgod. La 
entrada es gratuita.

La SGAE dice no 
a sus estatutos y 
pende de un hilo

asambleas

❘ MADRID ❘ Los socios de la 
SGAE dijeron no, ayer, a los 
nuevos estatutos, abriendo 
un escenario en el que Cul-
tura podría retirarle la au-
torización como entidad de 
gestión y donde la Confede-
ración Internacional de So-
ciedades de Autores y Com-
positores (CISAC) los ex-
pulsaría. En un ambiente de 
tensión, según confirmaron 
algunos socios, la asamblea 
general de la SGAE rechazó, 
por tercera vez, el texto es-
tatutario al no conseguir los 
dos tercios necesarios.



 ACTIVITATS

Vine a tocar el piano
Preludi de Concurs Internacional 
de piano per a joves i nens, que 
instal·larà un piano a Ricard Viñes 
i convidarà a tothom que ho de-
sitgi a pujar a l’escenari i tocar-lo.
Lloc: Plaça Ricard Viñes. 18.00 
hores.

Dansàneu
Cita a cegues, de Sol Picó i Marco 
Mezquida serà l’espectacle inau-
gural de la 28a edició del Dansà-
ﾐW┌が FWゲピ┗;ﾉ SW I┌ﾉデ┌ヴWゲ SWﾉ Pｷ-
rineu.
Lloc: Església Sta. Maria d’Àneu, 

Escalarre. 19.30 hores.

 EXPOSICIONS

‘Imatges per creure’
Produïda pel MUHBA i el Museu 
de Lleida explica, amb 140 gra-
vats del lleidatà Antoni Gelonch, 
la reforma protestant i les guer-
res de religió al s. XVI a Europa.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30 
de juny.

‘No pintar-hi res’
E┝ヮﾗゲｷIｷﾙ SげｴﾗﾏWﾐ;デｪW ; ﾉげ;ヴピゲデ; 
Benet Rossell amb un conjunt de 
les seves obres. 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 
Fins al 29 de setembre.

‘Brossa polièdric’
Mostra que vol presentar la vida 
i l’obra del poeta, dramaturg i ar-
ピゲデ; WゲIXﾐｷI Jﾗ;ﾐ Bヴﾗゲゲ; ふヱΓヱΓ ど 
1998). 
Lloc: Biblioteca Margarida de 
MﾗﾐビWヴヴ;デが B;ﾉ;ｪ┌Wヴく Fｷﾐゲ ;ﾉ ヲΓ 
de juny.

‘Poesia concreta. 
Joan Brossa’
Dins dels actes de l’Any Brossa, 
l’exposició Poesia concreta. Joan 

Brossa, Josep Iglésias del Mar-

ケ┌Wデが G┌ｷﾉﾉWﾏ Vｷﾉ;Sﾗデく PWピデW G;ﾉW-

rie, Lleida 1971, és considerada la 
primera exposició de poesia expe-
rimental de l’Estat espanyol.
Lloc: Fundació Viladot ‘Lo Pardal’. 
Agramunt. Fins al 6 de juliol.

‘Prop de 
Hollywood’
Mﾗゲデヴ; SW aﾗデﾗｪヴ;gWゲ SW IｷﾐWﾏ; 
dels germans de Cervera Claudi 
i Frederic Gómez Grau, que amb 

les seves càmeres van immortalit-
zar més de 10 rodatges de super-
produccions de Hollywood.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins al 
30 de juny.

‘Sakura, una mirada 
d’aquí a l’Orient’
Amb imatges de gran format i 
ヴWI┌ヴゲﾗゲ ;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌;ﾉゲが ﾉげ;ヴピゲデ; 
SWH;ゲピ< C;┌ゲ Wゲデ;HﾉWｷ┝ ┌ﾐ Sｷ<ﾉWｪ 
entre els ametllers i el paisatge. 
Lloc: Capella de la Mare de Déu 
de l’Incendi, Cervera. Fins al 30 
de juny.

Leonardo Torres 
Quevedo
LLeonardo Torres Quevedo. Engi-

ﾐ┞Wヴが IｷWﾐプgI ｷ ｷﾐ┗Wﾐデﾗヴ apropa a 
un dels creadors espanyols més 
importants del s.XX, inventor, en-
tre altres, dels dirigibles.
Lloc: Centre de Cultures i Coope-
ració Transfronterera de la UdL. 
Fins al 26 de juny.

‘Forjant un sistema 
artístic - Tàrrega 
(1875-1965)
Mostra que aplega obres pictòri-
ケ┌Wゲ ｷ SげWゲI┌ﾉデ┌ヴ; SW ヲヴ ;ヴピゲデWゲ 
destacats de la capital de l’Urgell.

Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega.

‘Vicenç Altaió, els 

ulls fèrtils’
Produïda per la Fundació Vall-
palou i amb la col·laboració 
d’Arts Santa Mònica de Barce-
lona, la mostra aplega els 27 
llibres que l’artista va realitzar 
amb diferents artistes.
Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 
Fins al 27 de setembre.

‘Cinema i emocions’
Cinema i emocions. Un viatge a 

la infància, realitzada per la Cai-
┝; ｷ L; CｷﾐYﾏ;デｴXケ┌W aヴ;ﾐN;ｷゲWが 
repassa, a través de 230 peces, la 
relació del cine amb la infància.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 
21 de juliol.

‘A tota màquina’
A デﾗデ; ﾏ<ケ┌ｷﾐ;く L; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙ SW 
la xarxa de ferrocarrils secunda-

ris a Catalunya. El cas del tren de 

Tàrrega a Balaguer (1907-1931), 
que relata els projectes dels ferro-
carrils secundaris a Catalunya.

Lloc: Arxiu Històric de Lleida. Fins 
al 13 de setembre

‘Laberints en 
llibertat’
Mostra que exposa una col·lecció 
SW デヴWH;ﾉﾉゲ SWﾉ IﾗﾉびﾉWIピ┌ Sげ;ヴピゲデWゲ 

El laberint blau, nascut a la Flores-
デ; Wﾐ ﾉ; SXI;S; SWﾉゲ Γヰ ヮWヴ ｷﾐｷIｷ;-
ピ┗; SW ﾉげ;ﾉWﾏ;ﾐ┞; ESｷデｴ SIｴ;;ヴく
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 
Fins el 30 d’agost.

Josep Bahima
Exposició que consta d’una vinte-
na d’olis on el paisatge i el color 
són una constant en la trajectòria 
;ヴプゲピI; SW ﾉげ;ヴピゲデ;く
Lloc: Museu d’Arquitectura i Ur-
banisme Josep Mas Dordal, Al-
macelles. Fins al 31 de juliol.

‘Topograia de 
Tàrrega’
L; ﾏﾗゲデヴ; ヮWヴﾏWデ IﾗﾐXｷ┝Wヴ ﾉ; デﾗ-
ヮﾗｪヴ;g; SW ﾉ; I;ヮｷデ;ﾉ SW ﾉげUヴｪWﾉﾉ 
SW ﾉげXヮﾗI; ﾏWSｷW┗;ﾉ ｷ ﾏﾗSWヴﾐ; 
i al mateix temps fa un paral·le-
lisme amb la Tàrrega actual del 
segle XXI, hereva de l’urbanisme 
medieval.
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell. 
Fins al 30 de juny. 

‘93 Marc Márquez’
Exposició dividida en tres àm-
bits: l’Espai box, l’Espai circuit, on 
s’explica la trajectòria del pilot de 
Cervera i Veu pròpia, que presen-
デ; Wﾉ ヮWヴgﾉ ﾏYゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW M;ヴIく
Lloc: Museu Comarcal de Cerve-
ra.

Revista ARTS
Exposició que repassa els 25 anys 
d’història de la revista ARTS del 
Cercle de Belles Arts a través de 
20 portades.
Lloc: Biblioteca de Cappont. Fins 
al 31 d’octubre. 

‘Les entitats a 
l’Arxiu’
LWゲ Wﾐピデ;デゲ ; ﾉげAヴ┝ｷ┌ és la segona 
SW ﾉ; ゲXヴｷW SW ﾏﾗゲデヴWゲ ｷ W┝ヮﾗゲｷIｷ-
ons trimestrals de Cervera Capital 
de la Cultura Catalana 2019, que 
ヮﾗヴデ; Wﾉ プデﾗﾉ ｪWﾐXヴｷIぎ Aヮヴﾗヮ;げデ ; 
ﾉげAヴ┝ｷ┌ぁ L; ｴｷゲデﾘヴｷ; ;ﾉ デW┌ ;H;ゲデ.
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segar-
ra, Cervera. Fins al 5 de juliol.

‘La revolució 
neolítica’
L; ヴW┗ﾗﾉ┌Iｷﾙ ﾐWﾗﾉｹピI;く L; Dヴ;ｪ;が 
el poblat dels prodigis presenta 
diversos objectes arqueològics i 
audiovisuals, una recreació vir-
デ┌;ﾉ SWﾉ ﾃ;IｷﾏWﾐデ ｷ ケ┌W ┌ピﾉｷデ┣; SW 
forma molt innovadora el llen-
guatge del còmic, creat pel dibui-
xant gironí Quim Bou.
Lloc: Museu de la Noguera. Fins 
al 27 d’octubre.

L’expressió del poder i la música, eixos centrals 

del novè International Medieval Meeting
La sala Víctor Siurana del rectorat de la Universitat de Lleida acollirà avui, des de 

les 15.00 hores, l’International Medieval Meeting, en què participaran més de 200 

experts de diferents països i que a més de les conferències  inclou una exposició 

amb 10 recontruccions d’instruments musicals medievals. Foto: M. Molina
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L’expressió del 
poder a l’Edat 
Mitja, eix de 
l’International 
Meeting
Com s’expressava el poder a 
l’Edat Mitjana a través de dife-
rents llenguatges i estratègies, i 
en especial el paper que hi jugà 
ﾉ; ﾏ┎ゲｷI;が ゲﾙﾐ Wﾉゲ Sﾗゲ gﾉゲ Iﾗﾐ-
ductors d’una nova edició de 
ﾉげIﾐデWヴﾐ;ピﾗﾐ;ﾉ MWSｷW┗;ﾉ MWW-
ピﾐｪ ケ┌W ﾗヴｪ;ﾐｷデ┣; ;ﾐ┌;ﾉﾏWﾐデ 
el Grup de recerca consolidat 
en estudis medievals de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) Espai, 
poder i cultura i que se celebra 
; LﾉWｷS; SWゲ Sげ;┗┌ｷ gﾐゲ ;ﾉ Sｷ┗Wﾐ-
SヴWゲ ｷ Wﾐ ケ┌X ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ;ﾐ ヮヴﾗヮ 
de 200 experts de diferents pa-
ïsos com Itàlia, Portugal, Hon-
gria, Alemanya, França, Algè-
ria, Colòmbia, Brasil, Canadà o 
Estats Units. A més de les dife-
rents conferències, la Sala de 
Juntes del tercer pis, es podrà 
┗ｷゲｷデ;ヴ Wﾉゲ SｷWゲ ヲヶ ｷ ヲΑ ;ﾉ ﾏ;プ 
l’exposició Sources and Sounds: 

RWIﾗﾐゲデヴ┌Iピﾐｪ デｴW MWSｷW┗;ﾉ 
M┌ゲｷI Iﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ヴｷ┌ﾏ ふFﾗﾐデゲ ｷ 
ゲﾗﾐゲぎ ヴWIﾗﾐゲデヴ┌ｷﾐデ ﾉげIﾐゲデヴ┌ﾏWﾐ-

デ;ヴｷ┌ﾏ M┌ゲｷI;ﾉ MWSｷW┗;ﾉぶ. Es 
デヴ;Iデ; Sげ┌ﾐ; ヮWピデ; ﾏﾗゲデヴ; ;ﾏH 
deu reconstruccions d’instru-
ments dels segles XI, XII i XIII 
que són aptes per la interpreta-
ció de la música medieval al se-
gle XXI. El congrés també inclou 
la presentació dels llibres: Late 

GｴﾗピI ヮ;ｷﾐピﾐｪ ｷﾐ デｴW Cヴﾗ┘ﾐ 
ﾗa Aヴ;ｪﾗﾐ ;ﾐS デｴW Hｷゲヮ;ﾐｷI 
KｷﾐｪSﾗﾏゲ, de Francesc Fité i 
Alberto Velasco (UdL); CヴWWﾐ-

IWゲ ; ﾉげXヮﾗI; ﾏWSｷW┗;ﾉぎ ﾗヴデﾗSﾘ-

┝ｷ; ｷ ｴWヴWデｪｷ;, editat per Karen 
Stober (UdL); AデﾉWゲ SWﾉ Cﾗﾏデ;デ 
SW B;ヴIWﾉﾗﾐ; de Jordi Bolós 
(UdL) i Víctor Hurtado; i SｷﾐW 
SヮWI┌ﾉﾗ, una novel·la ambien-
デ;S; ; gﾐ;ﾉゲ SW ﾉげES;デ Mｷデﾃ;ﾐ; 
a l’Estudi general de Lleida, de 

‘Cita a cegues’ a Santa Maria 
d’Àneu amb Marco Mezquida i 
Sol Picó per iniciar el Dansàneu
Eﾉ FWゲピ┗;ﾉ SW C┌ﾉデ┌ヴWゲ SWﾉ PｷヴｷﾐW┌ ﾏ;ヴｷS; ﾏ┎ゲｷI; ｷ 
S;ﾐゲ; Wﾐ Wゲヮ;ｷゲ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉゲ SW ﾉWゲ V;ﾉﾉゲ SげÀﾐW┌
Els municipis d’Esterri 
d’Àneu, Alt Àneu, Espot 
i La Guingueta d’Àneu i 
Escaló, seran, des d’avui 
gﾐゲ Wﾉ Sｷ┌ﾏWﾐｪW Sｷ; ンヰが 
l’escenari de la 28a edició 
del Dansàneu.

Lleida
REDACCIÓ
Eﾉ IWヴデ;ﾏWﾐが ﾗヴｪ;ﾐｷデ┣;デ ヮWﾉ Cﾗﾐ-
sell Cultural de les Valls d’Àneu, 
Yゲ ┌ﾐ ヮヴﾗヮﾗゲデ; ;ヴプゲピI; SW デﾗ 
contemporani, tot i que no oblida 
el seu vincle amb la tradició i, so-
bretot, vol posar en valor l’excel-
lent patrimoni de les Valls, que 
s’entén “des d’un doble vessant: 
;ヴプゲピI ｷ ;ヴケ┌ｷデWIデﾘﾐｷI ヮWヴﾘ デ;ﾏ-
bé natural”.

El Dansàneu 2019 comença-
ヴ< ;┗┌ｷ ふヱΓくンヰ ｴﾗヴWゲぶ ;ﾉ ﾏﾗﾐWゲピヴ 
de Santa Maria d’Àneu amb una 
proposta de luxe amb la ballarina 
i coreògrafa d’Alcoy Sol Picó –un 
dels noms propis de la dansa en 
les darreres dècades, guardo-
nada amb el Premi Nacional de 
Dansa– i el reconegut pianista 
ﾏWﾐﾗヴケ┌ｹ M;ヴIﾗ MW┣ケ┌ｷS;く

Demà dimecres (19.30), l’es-
glésia dels sants Just i Pastor, a 
Son acollirà un duo amb Marco 
MW┣ケ┌ｷS; ｷ Wﾉ デ;ﾏHY ヮｷ;ﾐｷゲデ; C;ヴ-
les Marigó, i l’espectacle Oヴｷｪﾗ, 
amb Marigó i l’actor i ballarí Jau-
me Sangrà. Dijous (19.30) serà el 
torn, a l’església de Sant Pere de 

SﾗヴヮWが SWﾉ Sｷ<ﾉWｪ ;ヴプゲピI WﾐデヴW Wﾉ 
ﾏ┌ﾉピｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐピゲデ; ES┌;ヴS IﾐｷWゲ-
ta i la ballarina Gemma Galera, i 
del Tastàneu, un tast de produc-
tes de KM0.

El divendres hi haurà força ac-
ピ┗ｷデ;デが ;ﾏH ┌ﾐ; ┗ｷゲｷデ; ｪ┌ｷ;S; ; 
Sant Pere del Brugal, el concert 
de Lídia Pujol a Sant Joan d’Isil, la 

instal·lació Teia, de la coreògrafa 
Júlia Farrero, i el concert a Ester-
ri d’Aneu de l’aranesa Alidé Sans. 
Dissabte es preestrenarà a Santa 
Maria d’Àneu el projecte Aer, de 
la ballarina i pedagoga Laia Santa-
nach, guanyador del darrer Premi 
DWﾉi CﾗﾉﾗﾏWヴが ｷ ゲげWゲデヴWﾐ;ヴ;ﾐ ﾉげWゲ-
pectacle EゲヮWヴ; MWヴ;┗WﾉﾉWゲ i Re-

trat en Groc, del tenor Jordi Mo-
lina. A més, hi haurà l’actuació de 
Magí Serra (ballarí) i Arnau Obiols 
(veu i percussions). 

Finalment, diumenge, un sex-
tet de músics homenatjarà a Jo-
sep Carner i es clourà el Dansà-
neu amb l’espectacle del Mercat 
de les Flors S; M;デWｷ┝;.

FOTO: C.B.P. / La ballarina Sol Picó ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Dansa
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SEGRE 
Dimarts, 25 de juny del 2019 SOCIETAT Agenda 

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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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.

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 

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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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

VISITES

08.00
balaguer. museu De la noguera.

‘Obert per excavació’
museu la noguera organitza Obert 
per excavació, un taller d’arqueo-
logia amb portes obertes al Castell 
Formós per conèixer els treballs que 
s’estan duent a terme al recinte. Tan-
ca a les 11.30 h i durarà fins al dia 5 
de juliol.

SORTIDES

09.30
Cervera. plaça sanT joan.

‘Salut i amistat’

la paeria de Cervera organitza cada 
dimarts i dijous el cicle de camina-
des Salut i amistat, una proposta 
per fer exercici a ritme suau i alhora 
conrear les relacions entre veïns. no 
és necessari inscriure-s’hi, però con-
vé ser puntuals i portar calçat i roba 
còmoda.

10.00
llavorsí. pallars sobirà.

Traginers de la sal
Durant tot aquest mes, el museu del 
pastor proposa als visitants conver-
tir-se per unes hores en autèntics 
traginers, revivint les caravanes de 
rucs que transportaven la sal des 
de gerri fins a mercats llunyans. es 
requereix inscripció prèvia al telèfon 
973 621 798.

TALLERS

11.00
lleiDa. CenTre D’arT ConT. la panera, 3.

Taller de tipografia

el centre d’art contemporani la 
panera organitza un taller de tipo-
grafia de Wood pixel pringting sys-
tem, que imparteix bildi. bildi –en 
esperanto, fer imatge– és un estudi 
de disseny gràfic creat per agnès 
simon i martí Ferré en el qual es 
respira, des del seu inici el 2004, re-
flexió, utopia, universalitat, holisme 
i atemporalitat, amb un objectiu clar 
de qüestionar el present i aportar 
una mica transformador, no només 
en l’àmbit del disseny gràfic, sinó en 
la vida en general. la seua exposició 
Bildi. Dissenyant entre l’artesania i la 
indústria gràfica pot visitar-se fins al 
6 d’octubre.

17.00
Tàrrega. loCal Del Col·leCTiu la soll.

Labors de fil i teatre
els dimarts, el col·lectiu la soll ce-
lebra un taller de labors de fil, que 
imparteix sílvia espanyol. Després 
se celebra a la mateixa seu un taller 
gratuït de teatre, en el qual es treba-
lla la improvisació amb els respon-
sables del concurs improssible’s del 
bar Kirikú com a conductors.

INFANTIL

17.30
esTerri D’àneu. Carrer Del mig.

Festa dels Veïnats

Fins al dia 1 de juliol, aquesta po-
blació del pallars sobirà celebra 
la Festa dels veïnats, en record de Últim dia de ‘Memòries incandescents’ al Casal. Tremp.

TORRE DE CAPDELLA. vall FosCa. Façanes Dels eDiFiCis.

Caçadors de Mirades. Com si fos un museu a l’aire lliure, s’exposen 
fotografies familiars en gran format. Fins a finals de juny.

MUSEU DE LLEIDA. lleiDa. pl. sanT CrisT, 1.

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII. Comprèn 140 gravats, 8 facsímils, 22 obres dels fons 
del mateix museu i 6 objectes cedits. Fins al 30 de juny.

CAIXAFORUM. lleiDa. av. blonDel, 3.

Cinema i emocions. Un viatge a la infantesa. un viatge per a tots els 
públics que convida a observar com s’ha plasmat la infantesa en el cine 
i a experimentar les seues emocions. Fins al 21 de juliol.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. balaguer.

Anillos concéntricos en playa terminal. escultures en cartró, resina i 
cautxú i dibuixos digitals de sergio prego. Fins al 2 d’agost.

MUSEU DE SOLSONA. solsona.

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. producció pròpia sobre l’evolució dels 
oficis a partir de la col·lecció etnogràfica del solsonès, per posar de 
relleu el treball dels nous artesans. Fins al 18 d’agost.

FUNDACIÓ VALLPALOU. lleiDa. roger De llúria, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 llibres fets entre 1980 i 2018. Fins al 27 de setembre.

SANT DOMÈNEC I PLAÇA MAJOR. Cervera.

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistes de diferents disciplines, procedències 
i generacions estableixen un diàleg artístic amb les mènsules que de-
coren els balcons de la paeria. Fins al 29 de setembre.

la udl obre 
l’international 
medieval meeting

la singular tradició de l’octava de 
Corpus. Després de la missa, tindrà 
lloc Els trenta claus, amb benedic-
ció de coques, xocolatada i jocs 
infantils.

19.00
lleiDa. CaixaForum. blonDel, 3. 1,5/3 €

Geometria per a nens
CaixaForum estrena amb Encai-
xos. Un edifici que fingeix formes 
geomètriques el seu programa de 
tallers infantils d’aquest estiu. el 
personatge interactiu Quiric con-
vidarà els més petits a experimen-
tar amb la geometria a partir de 
formes bàsiques com el quadrat, 
el triangle i el cercle. explorant 
l’entorn i utilitzant materials diver-
sos, els nens majors de tres anys, 
acompanyats d’un adult, podran 
identificar, dibuixar i reconèi-
xer-los en l’arquitectura de la seu 
del CaixaForum.

CONFERÈNCIES

19.00
Cervera. auDiTori muniCipal.

‘Tosca de Puccini’

el musicòleg pol avinyó imparteix 
la conferència Tosca de Puccini, or-
ganitzada per la paeria de Cervera. 
aquesta òpera universal és la que es 
retransmetrà divendres vinent dins 
del programa Liceu a la fresca.

DANSA

19.30
la guingueTa. sanTa maria D’àneu. 9 €

Comença el Dansàneu
el monestir de santa maria d’àneu, 
a escalarre (la guingueta d’àneu), 
és l’escenari triat per a la inaugura-
ció de la 28 edició de Dansàneu, el 
Festival de Cultures del pirineu, el 
curs de danses tradicionals combi-
nat amb nits de música en directe i 
cercaviles. la ballarina i premi naci-
onal de Dansa sol picó i el pianista 
menorquí marco mezquida presen-
taran el seu espectacle Cita a cegues 
i, en acabat, els assistents degusta-
ran una copa de vi del celler Castell 
d’encús, col·laborador del festival 
Dansàneu.

MÚSICA

22.00
verDú. Cal prim.

‘Música de cinema’

el Quintet sporadik brass, format 
per Helio garcía i nicola barreca a 
les trompetes, guillem Domingo al 
trombó, julio gargallo a la trompa, i 
jaume giribet a la tuba, inaugura el 
vuitè cicle Concerts a Cal Prim amb 
un programa de Música de cinema.

15.00
lleiDa. reCToraT  
De la uDl.

l’expressió del poder i la música cen-
tren aquesta edició de l’international 
medieval meeting, un congrés que re-
unirà a la udl 200 experts d’arreu del 
món fins divendres. organitzat pel grup 
de recerca en estudis medievals, la tro-
bada acadèmica aborda els llenguatges 
i estratègies del poder a l’edat mitjana 
i, en aquest context, el paper que juga-
va la música. a més, demà i passat es 
podrà visitar l’exposició Fonts i sons: 
reconstruint l’Instrumentarium Musical 
Medieval.

El congrés exhibirà instruments com la cítola.
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Martes, 25 de junio de 2019 SOCIEDAD Agenda 

Envíe sus actos de agenda a: 
cercle@segre.com. 
Más información en

MUSEOS
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.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARCAS

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.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

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. 

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040.

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. Museo, 
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.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

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.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

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.

CASTILLOS

Información y reservas al teléfono:  
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 DE ARBECA (Garrigues).

EXPOSICIONES Y GALERÍAS

HOY RECOMENDAMOS

VISITAS

08.00
BALAGUER. MUSEO DE LA NOGUERA.

‘Obert per excavació’
Museu la Noguera organiza Obert 
per excavació, un taller de arqueo-
logía con puertas abiertas al Castell 
Formós para conocer los trabajos 
que se están llevando a cabo en el 
recinto. Cierra a las 11.30 h y durará 
hasta el día 5 de julio.

SALIDAS

09.30
CERVERA. PLAÇA SANT JOAN.

‘Salut i amistat’

La Paeria de Cervera organiza cada 
martes y jueves el ciclo de camina-
tas Salut i amistat, una propuesta 
para realizar ejercicio a ritmo suave 
y a la vez cultivar las relaciones en-
tre vecinos. No es necesario inscri-
birse, pero conviene ser puntual y 
llevar calzado y ropa cómoda.

10.00
LLAVORSÍ. PALLARS SOBIRÀ.

‘Arrieros de la sal’
Durante todo este mes, el Museu 
del Pastor propone a los visitantes 
convertirse por unas horas en au-
ténticos arrieros, reviviendo las cara-
vanas de burros que transportaban 
la sal desde Gerri hasta mercados le-
janos. Se requiere inscripción previa 
en el teléfono 973 621 798.

TALLERES

11.00
LLEIDA. CTR. ART CONTEMP. LA PANERA, 3. 

Taller de tipografía

El centro de arte contemporáneo 
La Panera organiza un taller de ti-
pografía de Wood Pixel Pringting 
System, que imparte Bildi. Bildi –en 
esperanto, hacer imagen– es un es-
tudio de diseño gráfico creado por 
Agnès Simon y Martí Ferré donde se 
respira, desde su inicio en 2004 re-
flexión, utopía, universalidad, holis-
mo y atemporalidad, con un objeti-
vo claro de cuestionar el presente y 
aportar algo transformador, no solo 
en el ámbito del diseño gráfico, sino 
en la vida en general. Su exposición 
Bildi. Dissenyant entre l’artesania i la 
indústria gràfica puede visitarse has-
ta el 6 de octubre.

17.00
TÀRREGA. LOCAL DEL COLECTIVO LA SOLL.

Labores de hilo y teatro
Los martes, el colectivo La Soll cele-
bra un taller de labores de hilo, que 
imparte Sílvia Espanyol. Después se 
celebra en la misma sede un taller 
gratuito de teatro, donde se trabaja 
la improvisación, con los responsa-
bles del concurso Improssible’s del 
bar Kirikú como conductores.

INFANTIL

17.30
ESTERRI D’ÀNEU. CARRER DEL MIG.

Festa dels Veïnats

Hasta el día 1 de julio, la pobla-
ción del Pallars Sobirà celebra la 
Festa dels Veïnats, en recuerdo de Último día de ‘Memòries incandescents’ en el Casal. Tremp.

TORRE DE CAPDELLA. VALL FOSCA. FACHADAS DE LOS EDIFICIOS. 

Caçadors de Mirades. Como si fuera un museo al aire libre, se expo-
nen fotografías familiares en gran formato. Hasta finales de junio.

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. PL. SANT CRIST, 1.

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII. Comprende 140 grabados, 8 facsímiles, 22 obras de 
los fondos del propio Museu y 6 objetos cedidos. Hasta el 30 de junio.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cine y emociones. Un viaje a la infancia. Un viaje para todos los 
públicos que invita a observar cómo se ha plasmado la infancia en el 
cine, y a experimentar las emociones de la niñez. Hasta el 21 de julio.

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO. BALAGUER.

Anillos concéntricos en playa terminal. Esculturas en cartón, resina 
y caucho, y dibujos digitales de Sergio Prego. Hasta el 2 de agosto.

MUSEO DE SOLSONA. SOLSONA. 

Tot torna. Oficis d’ahir i d’avui. Producción propia sobre la evolución 
de los oficios a partir de la colección Etnográfica del Solsonès, para po-
ner en valor el trabajo de los nuevos artesanos. Hasta el 18 de agosto.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

Vicenç Altaió, els ulls fèrtils. Llibres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 libros hechos entre 1980 y 2018. Hasta el 27 de septiembre.

SANT DOMÈNEC I PL MAJOR. CERVERA. 

Diàleg#2 ‘Mènsula’. 14 artistas de diferentes disciplinas, procedencias 
y generaciones establecen un diálogo artístico con las ménsulas que 
decoran los balcones de la Paeria. Hasta el 29 de septiembre.

La UdL abre el 
International 
Medieval Meeting

la singular tradición de la Octava 
de Corpus. Tras la misa, tendrá lu-
gar Els trenta claus, con bendición 
de coques, chocolatada y juegos 
infantiles.

19.00
LLEIDA. CAIXAFORUM. BLONDEL, 3. 1,5/3 €

Geometría para niños
CaixaForum estrena con Encaixos. 
Un edifici que amaga formes geomè-
triques su programa de talleres in-
fantiles de este verano. El personaje 
interactivo Quiric invitará a los más 
pequeños a experimentar con la 
geometría, a partir de formas bási-
cas como el cuadrado, el triángulo 
y el círculo. Explorando el entorno 
i utilizando materiales diversos, los 
niños mayores de 3 años, acom-
pañados de un adulto, podrán 
identificar, dibujar y reconocerlos 
en la arquitectura de la sede de 
CaixaForum. 

CONFERENCIAS

19.00
CERVERA. AUDITORIO MUNICIPAL.

‘Tosca de Puccini’

El musicólogo Pol Avinyó imparte la 
conferencia Tosca de Puccini, organi-
zada por la Paeria de Cervera. Esta 
ópera universal es la que se retrans-
mitirá el próximo viernes dentro del 
programa Liceu a la fresca.

DANZA

19.30
LA GUINGUETA. SANTA MARIA D’ÀNEU. 9 €

Comienza el Dansàneu
El  monasterio de Santa Maria 
d’Àneu, en Escalarre (La Guingueta 
d’Àneu), es el escenario elegido pa-
ra la inauguración de la 28 edición 
de Dansàneu, el Festival de Cultures 
del Pirineu, el curso de danzas tra-
dicionales combinado con noches 
de música en directo y pasacalles. 
La bailarina y Premio Nacional de 
Danza Sol Picó y el pianista menor-
quín Marco Mezquida presentarán 
su espectáculo Cita a cegues y, al 
terminar, los asistentes degustarán 
una copa de vino de la bodega Cas-
tell d’Encús, colaborador del festival 
Dansàneu.

MÚSICA

22.00
VERDÚ. CAL PRIM.

‘Música de cinema’

El Quintet Sporadik Brass, formado 
por Helio García y Nicola Barreca a 
las trompetas, Guillem Domingo al 
trombón, Julio Gargallo a la trompa, 
y Jaume Giribet a la tuba, inaugura 
el VIII ciclo Concerts a Cal Prim con 
un programa de Música de cinema. 

15.00
LLEIDA. 
RECTORADO        
DE LA UDL.

La expresión del poder y la música 
centran esta edición del International 
Medieval Meeting, un congreso que re-
unirá en la UdL a 200 expertos de todo 
el mundo hasta el viernes. Organizado 
por el grupo de Recerca en Estudis Me-
dievals, el encuentro académico abor-
da los lenguajes y estrategias del poder 
en la Edad Media y, en este contexto, el 
papel que jugaba la música. Además, 
mañana y pasado se podrá visitar la ex-
posición Fonts i sons: reconstruint l’Ins-
trumentarium Musical Medieval.

El congreso exhibirá instrumentos como la cítola.



Más de 400 leridanos viajarán el 

2-J a Estrasburgo en apoyo de 

Puigdemont y Junqueras | PÁG.9

El Dansàneu abre el telón esta 

noche con el montaje de Sol 

Picó y Marco Mezquida | PÁG.30

EEUU APEA A ESPAÑA DEL MUNDIAL.  
La  selección femenina puso todo de su parte 

ヮ;ヴ; ゲ┌ヮWヴ;ヴ ﾉ; Wﾉｷﾏｷﾐ;デﾗヴｷ; ヮWヴﾗ Sﾗゲ ヮWﾐ;ﾉピゲ 
acabaron con el sueño de ‘la Roja’. | PÁG.22
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IMPLANTS ZIGOMÀTICS 

TAC DENTAL 3D I SCÀNER INTRAORAL 3D FULL HD

LABORATORI PROTÈTIC PROPI

Finançament sense interessos
Primera visita gratuïta!

IMPLANTS + DENTS FIXES EL MATEIX DIA

TECNOLOGIA 3D

FOTO: Antoni Bellart / El fuego de Nalec se declaró por la tarde en una zona de vegetación agrícola y forestal

El calor y las negligencias 
disparan los incendios

Interior comienza el traslado de los presos a 
las cárceles catalanas a la espera de sentencia

| PÁG.16 Y EDITORIAL PÁG. 5

La actuación comportará que 
se cierre al baño esta infraes-
tructura de Vielha del 1 al 7 de 
julio aunque está previsto que 
las piscinas puedan reabrir 
con normalidad a partir del 
día 8 de julio.

Arranca la 
mejora de 
las piscinas 
del Palai  
de Gèu

| PÁG.14

EL “GIRO A LA 
DERECHA” DE 
CS ABRE UNA 
CRISIS EN EL 
PARTIDO | PÁG.15

ERC, JxCat 
y el Comú 
‘premiarán’ 
el consenso 
en la Paeria
El pacto del futuro gobierno tri-
partito de la Paeria establece que 
los acuerdos se adoptarán “por 
consenso” entre los tres partidos 
y se creará una comisión de se-
guimiento que dirima posibles 
disputas entre los socios, que se 
reservan la “libertad de voto” en 
aquellas mociones que “no afec-
ten estrictamente la gestión del 
gobierno municipal”. | PÁG.7

Las llamas 
calcinan 30 
hectáreas de 
vegetación 
entre Nalec   
y Rocafort

Apagan dos 
fuegos en 
Biosca y Plans 
de Sió a las 
puertas de la 
ola de calor

La Urbana 
detiene a dos 
menores por 
la quema de 
contenedores

づ PÁGくンなヴ Y ヱン



http://www.pirineustv.cat/2019/06/19/25-de-juny-tret-de-sortida-a-la-28a-edicio-del-dansaneu/
pirineus TV
25/06/2019

25 DE JUNY, TRET DE SORTIDA A LA 28a EDICIÓ
DEL DANSÀNEU

Europa Espanya Català
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No Surrender 
Festival en Vilanova 
de Bellpuig
z Los fans de Bruce Springsteen 
tienen el sábado una cita en Vi-
lanova de Bellpuig, donde 1.000 
músicos interpretarán a la vez la 
canción Glory Days. Es la tercera 
edición del No Surrender.

sábado 
29

Las bases de ERC 
y Comú deben 
ratificar el tripartito
z  ERC y Comú llevarán a las 
asambleas de sus bases la ratifi-
cación del pacto tripartito de la 
Paeria para gobernar junto con 
JxCat la Paeria los próximos cua-
tro años.

martes
25

Dansàneu a Les 
Planes de Son 
con ‘Sa Mateixa’
z Desde el martes hasta el do-
mingo, el Festival de Cultures del 
Pirineu llenará de arte y música 
Esterri, Isil, Son, Sorpe, València 
d’Àneu, Escalarre y Espot. Sa Ma-
teixa pondrá el colofón.

domingo
30

LA SEMANA POR DELANTE

Herba de l’Alegria
ESPERO HAVER cremat tots 
els mals esperits a la foguera de 
Sant Joan però em temo que els 
meus desitjos es poden quedar 
en això, en esperança, sabent 
que els meus dimonis seran 
abrasats mentre els que fugen 
de la crema de les males idees 
tal vegada en surtin gens socar-
rats. Hi ha pensaments nascuts 
d’ànimes en pena que davant la 
seva eterna incapacitat de ser 
feliços o de generar il·lusions al 
seu voltant es dediquen en ex-
clusiva a intentar fer pena. Tan 
dolentes són, que es dediquen 
a empeltar mals pensaments i 
per molt que les vulguis cremar 
no te’n surts. Són fantasmes del 
passat acostumats al foc infernal 
que tornen sovint de l’Avern a la 
Terra de manera que ni el més 
potent incendi els acaba solsint. 
De vegades s’apoderen amb ma-
lèvola astúcia del pensament de 
bons metges per inocular-los co-
ses inversemblants i mentideres, 
com ara, que “aquells que diuen 
ho tornaré a fer (lo de manifes-
tar-se, opinar o votar) són gent 
que cobren més de 100.000 € a 
l’any i fan uns bons banys a la 
Costa Brava” (sic) referint-se, 
suposo, a qui ho va dir així, Jor-
di Cuixart, persona pacifista, 
president d’Òmnium, pare de 

família i presoner a Madrid per 
les seves idees.

Malgrat tot, he practicat les 
meves invocacions a la xera 
(“flama molt viva i amb gatza-
ra encara que sigui de curta du-
rada”). Ho he fet com des dels 
temps en què la memòria em du 
a les matinades del mes de juny 
quan sent infant anava a buscar 
herbes miraculoses a la Font del 
Segarrenc amb la padrina Sofia. 
Espígol, camamilla, romaní, fa-
rigola, berbena, sempreviva i 
especialment pericó o herba de 
Sant Joan, d’aquella que es diu 
oli de cop i herba de l’alegria, 
que dóna sentit al refrany po-
pular “qui té oli de pericó, no li 
cal metge ni doctor”. Totes aque-
lles troballes, ben assecades a les 
golfes, ens havien de fer servei 
durant tot l’any com a remeis 
casolans.

Ni vull ni puc prestar consell 
als doctors en medicina, tot i que 
alguns d’ells semblen autoritzats 
a donar lliçons als politòlegs, 
però deixo aquí apuntat que de 
l’herba de l’alegria o Hypericum 
perforatum, alguns en diuen el 
Prozac Natural pel fet de ser an-
tidepressiu, relaxant i sedant. 
En servaré per a consum propi 
i per a fer-ne donació a aquells 
que n’hagin menester.

PEP MÒDOL
MY WAY

Incendios y negligencias
Los Agentes Rurales barajan que una colilla es la causa más probable del incendio 
que entre el sábado por la tarde y la madrugada del domingo arrasó casi 30 hectá-
reas de cultivo y bosque del término municipal de Maials. El fuego ya ha quedado 
controlado pero obligó a cortar varias horas el Eix de l’Ebre y sembró la alarma 
y ha causado daños forestales de consideración. Por suerte, en la zona no había 
granjas ni casas diseminadas y no fue necesario desalojar a nadie. Todo apunta 
a que el incendio no fue intencionado pero sí una negligencia de las muchas que 
cometemos cada día en nuestro entorno cotidiano. Con la sequía de los últimos 
meses y la falta de humedad es una temeridad tirar una colilla por una ventanilla o 
apagarla de cualquier forma. Hasta que no aprendamos a cuidar el medio ambiente 
y lo público como si fuera nuestra casa, que lo es, las medidas de prevención y las 
campañas de alerta de nada servirán. El verano ha llegado y si no extremamos las 
precauciones podemos contar los días por siniestros. Poco después de que comen-
zara a arder esta zona del Segrià, en la falda de la Seu Vella, otro fuego sobresaltó 
a los leridanos por una espesa columna de humo, que era visible de toda la ciudad. 
La causa de este segundo foco no ha sido aclarada por la Urbana de Lleida, pero en 
la zona había jóvenes y niños tirando petardos propios de estos días de Sant Joan, 
y no sería descartable que uno de ellos prendiera en los matorrales del entorno de 
la Seu. Los petardos son una tradición que arranca en el siglo XII, con la pirotecnia 
que da la bienvenida al verano, en una fiesta pagana que asumió el cristianis-
mo, y en la que el fuego tiene un papel protagonista. Pero conviene adaptar las 
costumbres a los tiempos, y es evidente que los petardos pueden causar muchos 
problemas. Ya se ha regulado su venta y su uso, después de que durante años se 
saldara la noche más corta del año con varios ingresados por quemaduras y am-
putaciones. Conviene también ahora acotar las zonas donde puede lanzarse esta 
pirotecnia en manos de no profesionales y más en esta época con elevado riesgo de 
incendios. Hay que ir adaptando el costumario popular a nuestra realidad y hacer 
compatible la cultura y las tradiciones con la preservación de nuestros campos y 
nuestros bosques, que son sin duda una parte muy importante de nuestro futuro. 

EDITORIAL

Sánchez, sin vacaciones
EN LAS redacciones, entre 
quienes deben planificar ac-
tos de la sociedad civil, en no 
pocas empresas, la pesadilla se 
llama agenda política. ¿Cómo 
planificar eventos, vacaciones, 
contrataciones, con una agen-
da oficial que casi nadie sabe 
cómo va a discurrir? A Pedro 
Sánchez le queda mucho por ha-
cer antes de irse de vacaciones, 
y muchas cosas van a ocurrir 
–esperemos– de aquí al éxodo 
agosteño. Porque ahora casi 
todo está paralizado, y menos 
mal que España es un país que 
va aprendiendo a funcionar sin 
un Gobierno sólido y estable.

Formados ya los gobiernos 
municipales y la mayor parte 
de los autonómicos –quedan, 
fundamentales, Navarra y Ma-
drid–, ahora es el turno de Sán-
chez: tiene, moralmente aunque 
no legalmente, que ser investido 
antes de agosto. En menos de un 
mes. Otra cosa sería un monu-
mental fracaso político de todos. 
De todos.

Ahí está, parada, no solo la 
formación del nuevo Ejecutivo: 
ya suenan quinielas con nom-
bres quizá imposibles, en fun-
ción de las alianzas que logre 
Sánchez, aunque el interés se 
centre en saber si habrá o no 
ministros de Podemos. Pero es 

que hay otras decisiones que 
empiezan a ser inaplazables: el 
relevo en los servicios secretos, 
cuyo director cumple su man-
dato dentro de una semana. O 
el de la presidencia del Tribu-
nal Supremo y del Consejo del 
Poder Judicial, que ya lleva 7 
meses, 7, habiendo sobrepasado 
el plazo de mandato.

Creo que a nadie le pueden 
parecer secundarios dos asuntos 
que, como los citados, afectan a 
la esencia del Estado. Lo mismo 
que la actividad exterior –con el 
ministro Borrell más pendiente, 
como es lógico, de su futuro eu-
ropeo que del Palacio de Santa 
Cruz–. O la relación entre Cata-
luña y el Gobierno central, que 
se degrada porque nadie quiere 
pisar, estando en funciones, esa 
incómoda plaza. Es necesario 
que todas las fuerzas políticas 
asuman que hay que hacer sa-
crificios para llegar a un resul-
tado tangible y hacer posible 
la investidura de Sánchez con 
las menores pérdidas posibles 
.Y me consta que Gran Pacto 
de Investidura se calibra entre 
miembros de las ejecutivas de 
los partidos, alarmadas por la 
pérdida de prestigio que están 
experimentando las estructu-
ras políticas. Y es una lástima, 
porque no sé si podemos seguir.

FERNANDO JÁUREGUI
APUNTE AJENO
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No Surrender 
Festival a Vilanova 
de Bellpuig
z Els fans de Bruce Springsteen 
tenen dissabte una cita a Vilano-
va de Bellpuig, on 1.000 músics 
interpretaran alhora la cançó 
Glory Days. És la tercera edició 
del No Surrender.

dissabte
29

Les bases d’ERC 
i Comú han de 
ratificar el tripartit
z ERC i Comú portaran a les as-
semblees de les seues bases la 
ratificació del pacte tripartit de 
la Paeria per governar amb JxCat 
la Paeria durant els pròxims qua-
tre anys.

dimarts
25

Dansàneu a les 
Planes de Son 
amb ‘Sa Mateixa’
z Des de dimarts i fins diumen-
ge, el Festival de Cultures del 
Pirineu omplirà d’art i música 
Esterri, Isil, Son, Sorpe, València 
d’Àneu, Escalarre i Espot. Sa Ma-
teixa posarà el colofó.

diumenge
30

AQUESTA SETMANA

Herba de l’alegria
ESPERO HAVER cremat tots 
els mals esperits a la foguera de 
Sant Joan però em temo que els 
meus desitjos es poden quedar 
en això, en esperança, sabent 
que els meus dimonis seran 
abrasats mentre els que fugen 
de la crema de les males idees 
tal vegada en surtin gens socar-
rats. Hi ha pensaments nascuts 
d’ànimes en pena que davant la 
seva eterna incapacitat de ser 
feliços o de generar il·lusions al 
seu voltant es dediquen en ex-
clusiva a intentar fer pena. Tan 
dolentes són, que es dediquen 
a empeltar mals pensaments i 
per molt que les vulguis cremar 
no te’n surts. Són fantasmes del 
passat acostumats al foc infernal 
que tornen sovint de l’Avern a la 
Terra de manera que ni el més 
potent incendi els acaba solsint. 
De vegades s’apoderen amb ma-
lèvola astúcia del pensament de 
bons metges per inocular-los co-
ses inversemblants i mentideres, 
com ara, que “aquells que diuen 
ho tornaré a fer (lo de manifes-
tar-se, opinar o votar) són gent 
que cobren més de 100.000 € a 
l’any i fan uns bons banys a la 
Costa Brava” (sic) referint-se, 
suposo, a qui ho va dir així, Jor-
di Cuixart, persona pacifista, 
president d’Òmnium, pare de 

família i presoner a Madrid per 
les seves idees.

Malgrat tot, he practicat les 
meves invocacions a la xera 
(“flama molt viva i amb gatza-
ra encara que sigui de curta du-
rada”). Ho he fet com des dels 
temps en què la memòria em du 
a les matinades del mes de juny 
quan sent infant anava a buscar 
herbes miraculoses a la Font del 
Segarrenc amb la padrina Sofia. 
Espígol, camamilla, romaní, fa-
rigola, berbena, sempreviva i 
especialment pericó o herba de 
Sant Joan, d’aquella que es diu 
oli de cop i herba de l’alegria, 
que dóna sentit al refrany po-
pular “qui té oli de pericó, no li 
cal metge ni doctor”. Totes aque-
lles troballes, ben assecades a les 
golfes, ens havien de fer servei 
durant tot l’any com a remeis 
casolans.

Ni vull ni puc prestar consell 
als doctors en medicina, tot i que 
alguns d’ells semblen autoritzats 
a donar lliçons als politòlegs, 
però deixo aquí apuntat que de 
l’herba de l’alegria o Hypericum 
perforatum, alguns en diuen el 
Prozac Natural pel fet de ser an-
tidepressiu, relaxant i sedant. 
En servaré per a consum propi 
i per a fer-ne donació a aquells 
que n’hagin menester.

PEP MÒDOL
MY WAY

Incendis i negligències
Els Agents Rurals estudien si una burilla és la causa més probable de l’incendi que 
entre dissabte a la tarda i diumenge a la matinada va arrasar gairebé 30 hectàrees 
de cultiu i bosc del terme municipal de Maials. El foc ja ha quedat controlat però 
va obligar a tallar diverses hores l’Eix de l’Ebre i va sembrar l’alarma i ha causat 
danys forestals de consideració. Per sort, a la zona no hi havia granges ni cases 
disseminades i no va ser necessari desallotjar ningú. Tot apunta que l’incendi no 
va ser intencionat però sí una negligència de les moltes que cometem cada dia al 
nostre entorn quotidià. Amb la sequera dels últims mesos i la falta d’humitat és 
una temeritat tirar una burilla per una finestreta o apagar-la de qualsevol manera. 
Fins que no aprenguem a cuidar el medi ambient i l’espai públic com si fos casa 
nostra, que ho és, les mesures de prevenció i les campanyes d’alerta no serviran de 
res. L’estiu ha arribat i si no extremem les precaucions podem comptar els dies per 
sinistres. Poc després que comencés a cremar-se aquesta zona del Segrià, a la falda 
de la Seu Vella, un altre foc va sobresaltar els lleidatans per una espessa columna 
de fum, que era visible des de tota la ciutat. La causa d’aquest segon focus no ha 
estat aclarida per la Urbana de Lleida, però a la zona hi havia joves i nens tirant 
petards propis d’aquests dies de Sant Joan, i no seria descartable que un d’ells en-
cengués els matolls de l’entorn de la Seu. Els petards són una tradició que arranca 
al segle XII, amb la pirotècnia que dóna la benvinguda a l’estiu, en una festa pa-
gana que va assumir el cristianisme, i en la qual el foc té un paper protagonista. 
Però convé adaptar els costums als temps, i és evident que els petards poden cau-
sar molts problemes. Ja se n’ha regulat la venda i l’ús, després que durant anys la 
nit més curta de l’any acabés amb alguns ingressats per cremades i amputacions. 
Convé també ara delimitar les zones on pot llançar-se aquesta pirotècnia en mans 
de no professionals i més en aquesta època amb elevat risc d’incendis. S’ha d’anar 
adaptant el costumari popular a la nostra realitat i fer compatible la cultura i les 
tradicions amb la preservació dels nostres camps i boscos, que són sens dubte una 
part molt important del nostre futur.

EDITORIAL

Sánchez, sense vacances
A LES redaccions, entre els que 
han de planificar actes de la so-
cietat civil, en no poques em-
preses, el malson es diu agenda 
política. Com planificar esdeve-
niments, vacances, contracta-
cions, amb una agenda oficial 
que gairebé ningú no sap com 
discorrerà? A Pedro Sánchez li 
queda molt per fer abans d’anar-
se’n de vacances, i moltes coses 
passaran –esperem– d’aquí a 
l’èxode agostenc. Perquè ara 
gairebé tot està paralitzat, i 
encara rai que Espanya és un 
país que va aprenent a funcionar 
sense un Govern sòlid i estable.

Formats ja els governs muni-
cipals i la major part dels auto-
nòmics –queden, fonamentals, 
Navarra i Madrid–, ara és el 
torn de Pedro Sánchez: ha de 
ser, moralment encara que no 
legalment, investit abans del 
mes d’agost. En menys d’un 
mes. Una altra cosa seria un 
monumental fracàs polític de 
tots. De tots.

Aquí està, aturada, no només 
la formació del nou Executiu: 
ja sonen quinieles amb noms 
potser impossibles, en funció 
de les aliances que aconsegueixi 
Sánchez, encara que l’interès 
se centri a saber si hi haurà o 
no ministres de Podem. Però 
és que hi ha altres decisions que 

comencen a ser inajornables: el 
relleu als serveis secrets, el di-
rector dels quals compleix el seu 
mandat d’aquí a una setmana. O 
el de la presidència del Tribunal 
Suprem i del Consell del Poder 
Judicial, que ja fa set mesos, set, 
que ha sobrepassat el termini 
de mandat.

Crec que a ningú li poden 
semblar secundaris dos as-
sumptes que, com els esmentats, 
afecten l’essència de l’Estat. El 
mateix que l’activitat exterior 
–amb el ministre Borrell més 
pendent, com és lògic, del seu 
futur europeu que del Palau de 
Santa Creu–. O la relació entre 
Catalunya i el Govern central, 
que es degrada perquè ningú no 
vol trepitjar, mentre està en fun-
cions, aquesta incòmoda plaça.

És necessari que totes les 
forces polítiques assumeixin 
que s’han de fer sacrificis per 
arribar a un resultat tangible 
i fer possible la investidura de 
Sánchez amb les menors pèrdu-
es possibles. 

I em consta que Gran Pacte 
d’Investidura es calibra entre 
membres de les executives dels 
partits, alarmades per la pèrdua 
de prestigi que estan experi-
mentant les estructures políti-
ques. I és una llàstima, perquè 
no sé si podem seguir.

FERNANDO JÁUREGUI
APUNT ALIÈ
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Patrimoni en dansa

 Les Valls d’Àneu es preparen per acollir una nova edició del Dansàneu. La música i el ball són l’excusa perfecta 
per reivindicar les arrels i promocionar un patrimoni arquitectònic, històric, artístic i natural únic. Tota una 
llegenda de la dansa, Sol Picó, serà l’encarregada d’obrir el festival a Escalarre. El Dansàneu es va moure de 
dates per no coincidir amb el Doctor Music Festival, que tenia llogades totes les habitacions disponibles. Al 

final, la famosa vaca va marxar del Pirineu direcció al circuit de Montmeló, però el públic li va girar l’esquena i, 
finalment, s’ha suspès el festival. L’any que ve, Dansàneu recuperarà el juliol. 

04. Música i dansa al Pirineu
REPORTATGE. El patrimoni de les Valls d’Àneu balla amb el Dansàneu.

12. Entrevista
TERESA IBARS. Conversa amb 
l’autora d’‘Atles de l’oblit’, llibre 
revelació de Sant Jordi per sorpresa. 

16. Crims
REPORTATGE. Assassinats reals que 
s’han incorporat a la nostra història 
criminal, hagin inspirat ficció o no.
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32
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20. CIÈNCIA 

21. CAMINS DE FELICITAT

22. CREADORS

26. ENLLÀ 

28. SORTIM

29. LA RECEPTA

30. NOTES AL MARGE 

31. LLIBRES
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37. N’APPS I COLS

39. BACK TO THE 80’S
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IONS

ri i cultura ballen junts

El Dansàneu, que l’any 2015 es va refundar 
com a Festival de Cultures del Pirineu, 
celebra una nova edició del 25 al 30 de juny, 
amb la intenció de posar en valor la riquesa 
patrimonial i natural de les Valls d’Àneu, al 
Pallars Sobirà. I un cop més ho farà lligant-ho 
amb una proposta cultural en què la dansa i la 
música hi jugaran un paper cabdal. Enguany, 
l’aclamada coreògrafa i ballarina d’Alcoi Sol 
Picó serà l’encarregada d’inaugurar-lo.  

Per R. BANYERES / Fotos de COMUNICANT
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CULTURA POPULAR

Des que fa 28 anys el Dansàneu va 
començar a ballar han estat molts 
els grups i solistes que hi han pas-
sat. Enguany l’inaugurarà una lle-
genda de la dansa: la ballarina i 
coreògrafa Sol Picó, acompanyada 
del jove Marco Mezquida al piano. 
Serà el 25 de juny amb l’espectacle 
Cita a Cegues a l’església de Santa 
Maria d’Àneu, a Escalarre. Aquest 
poble del terme municipal de la 
Guingueta d’Àneu està envoltat pel 
riu Unarre a l’esquerra i pel riuet de 
Burgo a la dreta, i compta amb una 
quinzena de residents, tot i que els 
empadronats són el doble. Aquest 
estiu havia d’acollir l’edició comme-
morativa del Doctor Music Festival, 
que després dels informes desfavo-
rables de l’ACA va intentar traslla-
dar-se a Montmeló i, finalment, es 
va cancel·lar de manera definitiva: 
el públic volia gaudir-lo a Escalarre 
i van començar a tornar els abona-
ments. Els orígens de l’església de 

Escalarre, amb  
Sol Picó i música  
dedicada a la 
poesia d’Abelló

Un vermut després de gaudir del 
romànic de Sant Pere del Burgal 

Una visita guiada, divendres 28, a 
l’antic monestir benedictí romà-
nic de Sant Pere del Burgal, al po-
ble d’Escaló –que pertany al terme 
municipal de la Guingueta d’Àneu– 
organitzada per l’Ecomuseu de les 
Valls d’Àneu, recordarà als visitants 
que compta amb unes fantàstiques 
pintures murals que avui en dia es 
conserven al MNAC, encara que 
aquí se’n pot contemplar una re-
producció. S’atribueixen al Mestre 
de Pedret i representen el Pantocrà-
tor entre els arcàngels Miquel i Ga-
briel i adorat per dos sants. Entre les 
finestres hi ha la Mare de Déu por-

MONESTIR BENEDICTÍ. 
El Dansàneu també 
servirà per donar a 
conèixer Sant Pere      
del Burgal. 

SOL PICÓ A ESCALARRE. La 
ballarina i coreògrafa Sol Picó 
i Marco Mezquida al piano 
inauguren el certamen. 
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Isil, més que falles i óssos, amb 
Lídia Pujol i Júlia Farrero

Santa Maria d’Àneu se si-
tuen al segle XI, tot i que 
el temple es va modificar 
al XVI. Se n’han conservat 
pintures murals que ara són 
al MNAC. Un altre dels ele-
ments patrimonials interes-
sants d’Escalarre és l’esglé-
sia romànica de Sant Martí. 
Tornant a Santa Maria, aco-
llirà altres espectacles el dia 
29, amb un doble programa. 
Per una banda, la preestrena 
d’Àer, el projecte guanyador 
del premi Delfí Colomé, a càr-
rec de la ballarina, coreògrafa 
i pedagoga Laia Santanach. El 
seguirà l’espectacle de música 
i dansa Espero meravelles, amb 
l’Esbart Sant Martí, Mirna Vila-
sis i Xavi Múrcia, dedicat a la po-
esia de Montserrat Abelló. 

VEU MÀGICA. Una 
setmana després de 
la baixada de falles, 
la veu de Lídia Pujol 
il·luminarà Isil.  

tant un calze, a la dreta sant Pere i a 
l’esquerra sant Joan Baptista i sant 
Pau. És precisament en aquest esce-
nari on l’escriptor Jaume Cabré si-
tua part de l’acció de la seva exitosa 
novel·la Jo confesso, publicada l’any 
2011. Des d’aleshores, el nombre de 
turistes que acudeixen a visitar les 
restes del temple s’ha incrementat 
notablement. Qui prefereixi no as-
sistir a la visita guiada podrà gau-
dir posteriorment d’un vermut se-
guit d’una acció artística als jardins 
de l’hotel Castellarnau, a Escaló. No 
en va, patrimoni i gastronomia són 
també dos pilars del Dansàneu.

Si pensem en quelcom amb què per 
damunt de tot s’identifiqui Isil, se-
gurament molts coincidiríem que 
amb la baixada de falles, recupe-
rada el 1978, i que aquí es trans-
formen en una serp de foc la nit de 
Sant Joan. Al Dansàneu, aquest po-
ble situat a 1.163 metres d’alçada és 
també un escenari important i en-
guany comptarà amb un doble pro-
grama el divendres 28, que inclourà 
el concert de Lídia Pujol, amb Dani 
Espasa als teclats, i posteriorment 
la preestrena del projecte crea-
tiu Teia, obra de Júlia Farrero ins-
pirada precisament en les falles 
d’Isil. El públic podrà gaudir en-

guany d’un avançament d’aquest es-
pectacle, que s’estrenarà  durant el 
Dansàneu de 2020. Teia va ser pre-
miat per la Plataforma d’especta-
cles de carrer. Lídia Pujol actuarà 
a l’església de Sant Joan d’Isil i Fa-
rerro, just després, a l’esplanada 
d’accés a aquesta basílica situada 
als afores de la població, que consta 
de tres naus i tres absis que se sos-
tenen sobre el riu. A banda de l’es-
glésia, si ens fixem en el patrimoni 
d’Isil, destaca Casa Sastres, trans-
formada recentment en la Casa 
de l’Ós Bru dels Pirineus, un cen-
tre d’interpretació de l’ós, únic a 
Catalunya. 
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CULTURA POPULAR

Esterri, on les propostes culturals surten de sota les 
pedres, acull Alidé Sans, Carles Belda i Jordi Molina

Esterri d’Àneu és, a priori, un petit 
poble de les Valls d’Àneu que no ar-
riba als 800 habitants, de poc més 
de dos quilòmetres d’amplada per 
quatre de llargada. En realitat, però 
és, molt més. A banda de ser el cen-
tre neuràlgic, econòmic i social de la 
zona també és, sens dubte, l’epicen-

tre cultural. Bona part de la culpa 
la tenen el Consell Cultural de les 
Valls d’Àneu, i la seva cara més visi-
ble, l’incansable filòleg i promotor 
Ferran Rella. Durant tot l’any Es-
terri acull propostes d’índole cul-
tural. A més a més, altres entitats 
hi han trobat un espai perfecte per 

organitzar activitats familiars com 
ara el festival de teatre familiar Es-
baiola’t –que enguany se celebrarà 
del 25 al 28 de juliol–, que any rere 
any omplen els carrers i allotja-
ments de la població. Així, el Dan-
sàneu va néixer aquí com un curs 
de dansa d’arrel tradicional, però 

EL CENTRE NEURÀLGIC. Esterri d’Àneu 
acollirà espectacles del tenora Jordi 
Molina, la cantautora aranesa Alidé Sans 
i una selecció de poemes de Carner.
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La gastronomia local és un dels 
elements que acompanyen el 
Dansàneu i Sorpe (un dels vuit 
nuclis de població del muni-
cipi d’Alt Àneu) en serà un 
dels testimonis. Així, després 
que el dijous 27 a l’església 
de Sant Pere, el guitarrista 
i compositor català Eduard 
Iniesta presenti la seva nova 
proposta artística pensada 
expressament per al Dan-
sàneu juntament amb la 
ballarina Gemma Galera, 
tindrà lloc la tercera edi-
ció del Tastàneu a l’exte-
rior del temple. Aquí els 
productors del Pallars 

Sorpe, guitarra 
i dansa amb 
Eduard Iniesta i 
Gemma Galera
Sobirà aprofitaran per presentar 
una àmplia i variada oferta de pro-
ductes de quilòmetre 0, que els vi-
sitants podran degustar en un en-
torn privilegiat. 

I és que l’església de Sorpe és 
segurament l’edifici més destacat 
del poble. Al llarg del temps ha es-
tat força modificat i del seu origen 
romànic només resta l’absis nord, 
mentre que l’altar major és renai-
xentista. Les seves pintures mu-
rals, del segle XII, es poden con-
templar actualment repartides 
entre el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) a Barcelona i 
el Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu 
d’Urgell. 

ben aviat es va estendre a 
diferents poblacions. Es-
terri conserva un fantàstic 
barri vell amb carrerons es-
trets i ombrívols, un animat 
carrer Major o un caracte-
rístic pont medieval, entre 
altres al·licients patrimoni-
als, sense oblidar evident-
ment un dels motors: l’Eco-
museu de les Valls d’Àneu. En 
aquest context, Esterri es con-
vertirà en una de les poblaci-
ons més actives del Dansà-
neu. Així, el carrer Major aco-
llirà el divendres 28 el concert 
de la cantautora aranesa Alidé 
Sans, que a part de la veu hi po-
sarà l’acordió diatònic i la gui-
tarra. Ho farà acompanyada de 
Paulin Courtial a la guitarra, els 
efectes i les percussions. El dis-
sabte 29, la residència d’avis aco-
llirà l’espectacle de música i dansa 
Retrat en groc, del tenora Jordi Mo-
lina Quartet i l’Esbart Ciutat Com-
tal. El diumenge 30, el músic Carles 
Belda serà un dels molts protago-
nistes de l’espectacle familiar Bes-
tiari, dedicat a Josep Carner. 

MÚSICA, DANSA I GASTRONOMIA. Una 
proposta expressament pensada per 
al Dansàneu i la tercera edició del 
Tastàneu, a l’església de Sorpe. 
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Ferran Rella (Esterri d’Àneu, 1954) és el president del Con-
sell Cultural de les Valls d’Àneu i un promotor cultural in-
cansable. Sota el paraigua d’aquesta entitat va començar 
a ballar el Dansàneu l’any 1991. El certamen ha anat evolu-
cionant amb els anys però sempre sense perdre l’essència 
de donar a conèixer el territori amb activitats vinculades 
a la dansa, la música i el patrimoni. 

Quins nous al·licients presentarà el Dansàneu d’en-

guany? Compta amb un programa de molta qualitat que, 
com és habitual, continua aprofundint en la triple simbi-
osi de dansa, música i patrimoni per presentar un terri-
tori com les Valls d’Àneu. També hem facilitat la compra 
d’entrades on line. Crec que això propiciarà la possibilitat 
d’acudir a les actuacions i a més fer-ho amb descomptes 
molt importants. A l’últim, hi ha un canvi de paradigma 
que fa que, econòmicament, les pernoctacions i l’hosta-
leria repercuteixin en el territori, mentre que abans es 

concentraven en l’escola llar. Calculem que això deu su-
posar directament uns 20.000 euros, als quals caldria afe-
gir el background que suposa la publicitat. 

Quant públic acostuma a visitar el festival? Unes 3.000 
persones. Enguany haurem de veure què passa, perquè 
l’hem avançat per no coincidir amb el Doctor Music Fes-
tival, que s’havia de celebrar per les mateixes dates i tenia 
copats tots els allotjaments. De cara a la propera edició, 
la nostra idea és tornar a la primera setmana de juliol.  

Dues activitats radicalment diferents en un mateix ter-

ritori, si el Doctor Music Festival no s’hagués suspès. 

Efectivament, la filosofia del Dansàneu és que es pugui 
viure de manera tranquil·la, reposada, pausada. És una 
activitat que, com la pluja fina, crea un substrat per al 
futur i ajuda a fidelitzar, entendre i estimar el territori. 
Aporta un valor afegit perquè, el territori que no valora 
el seu patrimoni, el mirall li torna una imatge de descu-
rança. Les actuacions són per a espais petits. El més gran 
és l’església de Santa Maria d’Àneu, que pot acollir unes 
350 persones. La resta, 75, 100 o 150, a tot estirar. 

Recomani’ns algun espectacle. Tots tenen una vàlua in-
discutible, sobretot quan s’associen al patrimoni, però si 
m’obligues a triar-ne un, l’espectacle inaugural amb Sol 
Picó a Santa Maria d’Àneu o Lídia Pujol a Sant Joan d’Isil. 

“El Dansàneu 
ajuda a entendre i a 
estimar el territori” 

FERRAN RELLA
PRESIDENT DEL CONSELL CULTURAL DE LES VALLS D’ÀNEU
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sobre Dansàneu
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La Nit de Sant Joan, una tradición 
milenaria que perdura en Lleida

La pensión media de viudedad 
que cobran 22.325 mujeres en 
la provincia de Lleida se sitúa 
por debajo del umbral de la po-
breza, lo que pone de manifies-
to que si las prestaciones de los 
mayores necesitan mejoras, la 
situación que arrastra este co-
lectivo es especialmente difícil. 
En concreto, los datos de la Se-
guridad Social referidos al mes 
de mayo sitúan la pensión media 
de viudedad de las leridanas en 
629,49 euros, poco más de la 
mitad de una jubilación media. 

ECONOMÍA ❘ 25

La pensión media 
de las 22.300 
viudas de Lleida, 
bajo el umbral de 
la pobreza
629 euros al mes, la mitad  
de un jubilado medio

La familia de una de las jóve-
nes leridanas que murieron en 
un accidente de tráfico el 3 de 
febrero del año pasado en Tarra-
gona solicita una condena de 14 
años de prisión para el conduc-
tor, Adrián R., que conducía sin 
carnet y en estado ebrio.

Piden 14 años para el 
conductor acusado de
la muerte de dos 
leridanas en Tarragona

LLEIDA ❘ 14

El alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga exige el traspaso inmedia-
to de la carretera local que da 
acceso al congosto de Mont-re-
bei, que ayer volvió a llenarse 
de excursionistas pese al mal 
estado de la vía, reabierta por 
el puente festivo.

Sant Esteve de la Sarga 
exige una solución 
urgente en la carretera 
de Mont-rebei

COMARCAS ❘ 18

Un incendio obliga a cortar 
el Eix de l’Ebre en Maials 

MARIONA KISKERI

El fuego, al fondo y en primer 
término la carretera C-12.

Carretera || La vía quedó 
interrumpida varias horas 
entre esta población y Flix

Causas || Las llamas arrasaron 
unas 20 hectáreas y las habría 
originado un camión

Dispositivo ||  Más de 40  
dotaciones de Bomberos,  
Agentes Rurales y Mossos 

ITMAR FABREGAT

Un fuego cerca 
de la Seu Vella 
dispara la alarma
Parte del Turó de la Seu Vella de Llei-
da ardió anoche por un incendio que 
comenzó a las 22.00 horas, con llamas  
visibles desde buena parte de la ciudad. 
En la zona había personas detonando 
petardos en vísperas de Sant Joan.

COMARCAS ❘ 19 Y GUÍA ❘ 44
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Vestits per donar el ‘sí’, 
i tot el que ha de saber 
sobre Dansàneu

ÉS NOTÍCIA | pàg. 3
La nit de Sant Joan, una tradició 
mil·lenària que perdura a Lleida

La pensió mitjana de viudetat 
que cobren 22.325 dones a la 
província de Lleida se situa per 
sota del llindar de la pobresa, 
dada que posa de manifest que 
si les prestacions de la gent gran 
necessiten millores, la situació 
que arrossega aquest col·lec-
tiu és especialment difícil. En 
concret, les dades de la Segu-
retat Social referides al mes de 
maig situen la pensió mitjana 
de viudetat de les lleidatanes 
en 629,49 euros, poc més de la 
meitat d’una jubilació mitjana.

ECONOMIA ❘ 25

La pensió mitjana 
de les 22.300 
viudes de Lleida, 
sota el llindar  
de la pobresa
629 euros al mes, la 
meitat d’un jubilat mitjà

La família d’una de les joves 
lleidatanes que van morir en un 
accident de trànsit el 3 de febrer 
de l’any passat a Tarragona sol-
licita una condemna de catorze 
anys de presó per al conductor, 
Adrián R., que conduïa sense 
carnet i en estat ebri.

Demanen catorze anys 
per al conductor acusat 
de la mort de dos 
lleidatanes a Tarragona

LLEIDA ❘ 14

L’alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga exigeix el traspàs imme-
diat de la carretera local que 
dóna accés al congost de Mont-
rebei, que ahir va tornar a om-
plir-se d’excursionistes malgrat 
el mal estat de la via, reoberta 
pel pont festiu.

Sant Esteve de la Sarga 
exigeix una solució 
urgent a la carretera 
de Mont-rebei

COMARQUES ❘ 18

Un gran incendi obliga a 
tallar l’Eix de l’Ebre a Maials

MARIONA KISKERI

El foc, al fons i en primer 

terme la carretera C-12.

Carretera || La via va quedar 
interrompuda diverses hores 
entre aquesta població i Flix

Causes || Les flames van 
arrasar unes 20 hectàrees i les 
hauria originat un camió

Dispositiu || Més de 40 
dotacions de Bombers, 
Agents Rurals i Mossos

ITMAR FABREGAT

Un foc a prop de 
la Seu Vella 
dispara l’alarma
Part del Turó de la Seu Vella de Lleida 
es va incendiar ahir a la nit per un foc 
que va començar a les 22.00, amb fla-
mes visibles des de bona part de la ciu-
tat. A la zona hi havia persones fent de-
tonar petards en vigílies de Sant Joan.

COMARQUES ❘ 19 I GUIA ❘ 44
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El forat on Eduard Iniesta troba la llibertat

Europa Espanya Català
Autor: Carlota Rubio

Eduard Iniesta porta l'eclecticisme per bandera. Ja s'intuïa a Òmnibus, el seu primer disc, però a
White hole / Forat blanc (Audiovisuals de Sarrià, 2019) l'ha portat a l'extrem per fusionar
instruments, gèneres musicals, idiomes i formats d'enregistraments en un disc que ell considera un
"homenatge a la llibertat", una lluita contra l'encasellament de l'objecte artístic.

Eduard Iniesta

Els forats blancs existeixen (o això deia Einstein), no se'ls ha inventat Iniesta. Es tracta d'un espai
on la matèria no implosiona sinó que explosiona i, per tant, s'expandeix. És en aquest lloc de
llibertat on, com diu la lletra del tema 'White hole', neix la música d'Iniesta, híbrida en molts sentits:
"Tendim a classificar les coses i posar nom a l'art perquè d'aquesta manera es ven millor, però
això, per a l'artista, es injust". Així doncs, Iniesta no vol ser encasellat i en parla en temes de lluita
personal. Si bé és cert que molts cops és un artista que s'apropa al gènere mediterrani per la seva
especialització en instruments de doble corda, White hole els fusiona amb sons de jazz i de pop,
bases rítmiques flamenques, elements ètnics i sonoritats electròniques que tanquen el bucle que
va obrir amb Òmnibus.

Tot i que la lluita d'Iniesta és en favor del trencament, no deixa de mantenir el seu segell personal,
ni de concebre el disc com a unitari temàticament i musical. En l'àmbit instrumental, allò que
serveix com a nexe d'unió entre els temes és la mandola, a qui Iniesta ha volgut fer homenatge. La
seva intenció, diu, era "explorar aquest instrument i portar-lo al màxim de la seva expressivitat",
buscant un virtuosisme no només tècnic sinó també emotiu.

White hole és un trajecte. Comença amb una súplica: "Queda't no marxis". És un prec aferrat a la
persona estimada, que Iniesta repeteix com a mantra en primera cançó que és declaració
d'intencions: la mandola protagonista apareix envoltada de sonoritats electròniques que evoquen
un espai interestelar. Tot seguit, cançons que parlen de llibertat i sobre el procés creatiu governen
el disc, que arriba al clímax precisament al seu nucli. Després de demanar l'ajuda al forat blanc
amb una cançó homònima, Iniesta fa himne d'allò que ell considera "la millor definició de la
llibertat". L'ha trobada en un poema d' Enric Casasses , 'Pertanyo a la llibertat', que musica en
companyia de la cantant i trompetista Andrea Motis : "la seva veu líquida dona ànsia de llibertat,
de volar", com també ho fa la del cor d'infants que apareix al final per cantar l'últim vers: "soc
esclau de lo que fuig". Iniesta també s'ha acompanyat a White hole pel pianista Marco Mezquida
que apareix a tres cançons del disc, dues de les quals es van gravar en directe al Palau de la
Música.

En la mateixa línia expansiva, el disc continua amb temes híbrids, com una cançó d'arrel lorquiana
que fa honor a la guitarra i, fins i tot, una versió mediterranitzada d' 'Eye in the Sky' de The Alan
Parsons Project . I, com tot trajecte, el disc acaba amb un comiat: 'Adéu goodbye', que té un deix
de conte de fades pels seus sons suaus i evocadors.

Eduard Iniesta portarà White hole / Forat blanc al Dansàneu , en un espectacle en col·laboració
amb la ballarina Gemma Galera pensat expressament per al festival amb la voluntat d'"expressar
el missatge del disc amb el cos".

Podeu trobar més informació sobre el concert i consultar la programació del Dansàneu.

https://www.nuvol.com/noticies/el-forat-on-eduard-iniesta-troba-la-llibertat/
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El Festival de Cultures del
Pirineu, el Dansàneu, que
celebra la seva 28a edició
entre el 25 i el 30 de juny a
les Valls d’Àneu, referma
la seva voluntat de conti-
nuar “incentivant la pro-
ducció en dansa” i conti-
nua apostant per una pro-
posta artística de marcat
to contemporani “que no
oblidi el seu vincle amb la
tradició”, però que, sobre-
tot, doni valor a l’excel-
lent patrimoni de les Valls
que els organitzadors del
festival entenen “des d’un
doble vessant: artístic i ar-
quitectònic però també
natural”, segons afirmen.

Enguany, el Dansàneu
avança les dates una set-
mana, situant-les just des-

prés de Sant Joan i entre
les falles d’Isil i les de Va-
lència d’Àneu. Ho van fer
per no coincidir amb el
Doctor Music Festival, que
va marxar de les Valls cap
a Montmeló, on finalment
tampoc no es farà.

En tot cas, en l’àmbit ar-
tístic, el festival convida
per a aquesta nova edició
un dels noms propis de la
dansa en les darreres dè-

cades, la ballarina i coreò-
grafa Sol Picó, que propo-
sarà el seu duo amb el pia-
nista Marco Mezquida. Els
dos presentaran la seva
particular Cita a cegues al
temple espiritual de les
Valls d’Àneu, Santa Maria,
en l’espectacle inaugural
del festival, el dimarts 25.

Altres noms propis del
festival són el ballarí i ac-
tor Jaume Sangrá, que hi
presentarà Origo (Ori-
gen) (dimecres 26, a Son);
el músic Eduard Iniesta i
la ballarina Gemma Gale-
ra (dijous 27, a Sorpe); la
cantant Lídia Pujol (di-
vendres 28, a Isil); la crea-
dora Laia Santanach
(amb Àer, el dissabte 29, a
Santa Maria d’Àneu), i el
tenora Jordi Molina, amb
Retrat en groc (el dia 29, a
Esterri d’Àneu). ■

El festival Dansàneu, que se celebra del 25 al 30 de juny a les Valls d’Àneu, aposta
per vincular els espais patrimonials amb propostes contemporànies

Dansa i patrimoni
Miquel Riera
ESTERRI D’ÀNEU

Sol Picó i Marco Mezquida obriran el festival amb ‘Cita a cegues’ ■ DANSÀNEU

Sol Picó, Jaume
Sangrá, Gemma
Galera, Laia
Santanach i Jordi
Molina, entre els
que hi actuaran
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El Festival de Cultures del
Pirineu, el Dansàneu, que
celebra la seva 28a edició
entre el 25 i el 30 de juny a
les Valls d’Àneu, referma
la seva voluntat de conti-
nuar “incentivant la pro-
ducció en dansa” i conti-
nua apostant per una pro-
posta artística de marcat
to contemporani “que no
oblidi el seu vincle amb la
tradició”, però que, sobre-
tot, doni valor a l’excel-
lent patrimoni de les Valls
que els organitzadors del
festival entenen “des d’un
doble vessant: artístic i ar-
quitectònic però també
natural”, segons afirmen.

Enguany, el Dansàneu
avança les dates una set-
mana, situant-les just des-

prés de Sant Joan i entre
les falles d’Isil i les de Va-
lència d’Àneu. Ho van fer
per no coincidir amb el
Doctor Music Festival, que
va marxar de les Valls cap
a Montmeló, on finalment
tampoc no es farà.

En tot cas, en l’àmbit ar-
tístic, el festival convida
per a aquesta nova edició
un dels noms propis de la
dansa en les darreres dè-

cades, la ballarina i coreò-
grafa Sol Picó, que propo-
sarà el seu duo amb el pia-
nista Marco Mezquida. Els
dos presentaran la seva
particular Cita a cegues al
temple espiritual de les
Valls d’Àneu, Santa Maria,
en l’espectacle inaugural
del festival, el dimarts 25.

Altres noms propis del
festival són el ballarí i ac-
tor Jaume Sangrá, que hi
presentarà Origo (Ori-
gen) (dimecres 26, a Son);
el músic Eduard Iniesta i
la ballarina Gemma Gale-
ra (dijous 27, a Sorpe); la
cantant Lídia Pujol (di-
vendres 28, a Isil); la crea-
dora Laia Santanach
(amb Àer, el dissabte 29, a
Santa Maria d’Àneu), i el
tenora Jordi Molina, amb
Retrat en groc (el dia 29, a
Esterri d’Àneu). ■

El festival Dansàneu, que se celebra del 25 al 30 de juny a les Valls d’Àneu, aposta
per vincular els espais patrimonials amb propostes contemporànies

Dansa i patrimoni
Miquel Riera
ESTERRI D’ÀNEU

Sol Picó i Marco Mezquida obriran el festival amb ‘Cita a cegues’ ■ DANSÀNEU

Sol Picó, Jaume
Sangrá, Gemma
Galera, Laia
Santanach i Jordi
Molina, entre els
que hi actuaran
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Gran fi de festa
Valls (Alt Camp)
Revetlla amb Itaca Band,
Boikot i Pupil·les i l’endemà
tancarà la programació
musical de la festa major, La
Casa Azul i Toteking.

�

�

A punt per al Clownia
Sant Joan de les Abadesses
(Ripollès)
Del 27 al 30 de juny, nova
edició del festival Clownia.

�

�

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 201932 |

De Sant Joan de
juny a Nadal,
mig any cabal

La nit més curta de l’any,
però també la més ben
aprofitada, és a tocar.
Sant Joan és sinònim
d’olor de llenya cremada,
gent al carrer, sopars,
competició de petards, foc
i molta festa. I les revetlles
sempre tenen els matei-
xos ingredients: arribada
de la Flama del Canigó
–enguany amb missatge
escrit per Carme Forca-
dell–, lectura del mani-
fest, sopar, foguera i músi-
ca. Sense oblidar l’espera-
da coca de Sant Joan, de la
qual el Gremi de Pastisse-
ria de Barcelona preveu
vendre’n 1,8 milions, amb
un augment del 3% res-
pecte a l’any passat, ja que
la revetlla cau en cap de

setmana llarg. Les preferi-
des continuen sent la far-
cida de crema, la de llar-
dons de full i la de brioix
amb fruita i pinyons. A
més, aquest any, per retre

homenatge i fer visible
una de les postres més tra-
dicionals del territori cata-
là, ha nascut un concurs
professional per escollir la
millor coca de Sant Joan.

La pastisseria Carrió de
Barcelona, Papanbread de
Lleida i el Forn Noé d’Hos-
talric han estat els gua-
nyadors d’aquesta prime-
ra edició, que ha comptat

amb una cinquantena de
participants. Quant als al-
tres protagonistes festius,
els petards, es creu que en-
guany els catalans ens de-
cantarem per pirotècnia
més visual i menys sorollo-
sa.

Les propostes per gau-
dir de la festa són infinites.
Barcelona, per exemple,
celebra una seixantena de
revetlles populars als car-
rers de tots els districtes;
Tarragona l’homenatja
amb una gran cercavila de
foc; a Valls coincideix amb
la festa major; els Pirineus
disfruten de les falles; a
Manlleu hi ha el Tradifoc;
a Berga, la Patum; Manre-
sa estrena una revetlla
nocturna, i a la Costa Bra-
va hi ha propostes com ara
l’Ítaca de l’Estartit i la fes-
ta major de Palamós.

J. Peña
BARCELONA

La gran festa compartida
dels Països Catalans
a La Flama del Canigó encendrà les fogueres que cremaran arreu per la revetlla de Sant Joan a Els
catalans menjarem 1,8 milions de coques artesanes i ens decantarem per la pirotècnia més visual

Pobles i ciutats celebren la nit de Sant Joan amb revetlles als carrers i platges ■ ARXIU

Donar valor a la riquesa
patrimonial i natural de les
Valls d’Àneu amb propos-
tes culturals diverses que
es vertebren a partir de la
dansa i la música d’arrel i
d’alta qualitat serà, un any
més, l’objectiu del Dansà-
neu, el Festival de les Cul-
tures del Pirineu, que cele-
bra la 28a edició del 25 al
30 de juny. El festival 2019
aposta encara més pel ter-
ritori, amb propostes com
ara el muntatge inaugural
amb la Premi Nacional de
Dansa Sol Picó i el pianista
Marco Mezquida a l’esglé-
sia de Santa Maria d’Àneu,
o una excursió el 28 de
juny a Sant Pere del Burgal
(monestir del segle XI)
amb posterior baixada al
jardí de l’hotel Castellar-
nau, on hi haurà una prè-
via d’Àer, espectacle que
s’estrenarà l’endemà. Més
propostes les protagonit-
zaran Jaume Sangrà i Car-
les Marigó i les actuacions
dels esbarts Sant Martí i
Ciutat Comtal. La progra-
mació passa per Esterri
d’Àneu, Isil, Son, Sorpe,
València d’Àneu, Escaló,
Escalarre i Espot.

La riquesa
patrimonial i
natural de les
Valls d’Àneu

Als brolladors de disset
claustres, patis i jardins de
Barcelona torna a ballar-
hi, des d’ahir i fins diu-
menge, un ou. Els espais,
repartits per tots els dis-
trictes de la ciutat, s’enga-
lanen amb flors per com-
memorar una tradició de

més de sis-cents anys
d’antiguitat que es celebra
el dia de Corpus. L’ou com
balla es pot trobar, entre
altres llocs, als claustres
de la catedral de Barcelo-
na i la Casa de l’Ardiaca, a
l’Arxiu de la Corona d’Ara-
gó i a l’Ateneu Barcelonès.

A més, a diversos espais
de la ciutat es mostraran
catifes de flors i s’organit-

zen jornades de portes
obertes en edificis com ara
l’ajuntament de Barcelo-
na i el palau Centelles. La
festivitat del Corpus
comptarà també amb la ja
tradicional processó laica
que es celebrarà diumen-
ge i en què hi participen,
entre altres, gegants, tra-
bucaires, la Coronela i la
Moixiganga.

L’ou torna a ballar per
Corpus a Barcelona
Aleix Pujol
BARCELONA

La revetlla de Sant Joan a
Manlleu implica la cele-
bració del Tradifoc, un ac-
te per a tots els públics que
reivindica la cultura i les
tradicions populars cata-
lanes. A partir de les 19.00
h començarà la celebració
amb un espectacle per als
més petits i amb l’arribada
de la Flama del Canigó,
que vindrà precedida
d’una rua des del carrer
del Pont fins a la plaça Fra

Bernadí. Posteriorment hi
haurà espectacle de la Co-
lla Gegantera i Grallera de
Manlleu i actuació de la
Colla Castellera Nyerros
de la Plana de Manlleu, i
també parlaments de re-
presentants de la Catalu-
nya del Nord. Tot seguit
s’encendrà la foguera i s’hi
ballarà una sardana al vol-
tant. Per acabar hi haurà
una actuació musical del
manlleuenc Joan Usart.

Revetlla cultural al
Tradifoc de Manlleu

A Arenys de Munt mengen
cireres per Sant Joan. El
dilluns a la tarda té lloc la
XX Fira de la Cirera d’en
Roca a la Riera, a la plaça
de l’Església i a la de Cata-
lunya. Es venen cireres
d’en Roca i també altres
productes artesans. A
més, tallers, cercaviles, la
XXVI Trobada de Punta-
ries (300 participants)...

Menjar cireres
per Sant Joan
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Dansa i patrimoni

Europa Espanya Català
Autor: Miquel Riera

Sol Picó, Jaume Sangrá, Gemma Galera, Laia Santanach i Jordi Molina, entre els que hi actuaran

El Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, que celebra la seva 28a edició entre el 25 i el 30
de juny a les Valls d'Àneu, referma la seva voluntat de continuar "incentivant la producció en
dansa" i continua apostant per una proposta artística de marcat to contemporani "que no oblidi el
seu vincle amb la tradició", però que, sobretot, doni valor a l'excel·lent patrimoni de les Valls que
els organitzadors del festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també
natural", segons afirmen.

Enguany, el Dansàneu avança les dates una setmana, situant-les just després de Sant Joan i
entre les falles d'Isil i les de València d'Àneu. Ho van fer per no coincidir amb el Doctor Music
Festival, que va marxar de les Valls cap a Montmeló, on finalment tampoc no es farà.

En tot cas, en l'àmbit artístic, el festival convida per a aquesta nova edició un dels noms propis de
la dansa en les darreres dècades, la ballarina i coreògrafa Sol Picó, que proposarà el seu duo amb
el pianista Marco Mezquida. Els dos presentaran la seva particular Cita a cegues al temple
espiritual de les Valls d'Àneu, Santa Maria, en l'espectacle inaugural del festival, el dimarts 25.

Altres noms propis del festival són el ballarí i actor Jaume Sangrá, que hi presentarà Origo
(Origen) (dimecres 26, a Son); el músic Eduard Iniesta i la ballarina Gemma Galera (dijous 27, a
Sorpe); la cantant Lídia Pujol (divendres 28, a Isil); la creadora Laia Santanach (amb Àer , el
dissabte 29, a Santa Maria d'Àneu), i el tenora Jordi Molina, amb Retrat en groc (el dia 29, a
Esterri d'Àneu).

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1624655-dansa-i-patrimoni.html
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DansÀneu 2019

El Dansàneu, la trobada de dansa i música populars que any rere any ha significat una cita
ineludible per als amants de la dansa tradicional, es va refundar lany 2015 en lactual Festival de
cultures del Pirineu, un projecte obert al públic de totes les edats que posa en valor la riquesa
patrimonial i natural de les Valls dÀneu i la marida amb una proposta cultural diversa que es
vertebra a partir de la dansa i la música darrel i dalta qualitat.

"Vint-i-vuit anys després, el Dansàneu continua fonamentant-se plenament en els valors artístics
seductors per a lobservador, per al participant, per al territori pirinenc, capaços de prendre la vida i
transformar-la a través dun secret i fascinant procés. Continua, doncs, establint-se el diàleg entre
el desig de fer coses noves i la connexió ininterrompuda amb el passat. Són paraules de lescriptor
anglès Julian Barnes ben arrodonides quan expressa que lart no solament capta i reflecteix
lexcitació, lemoció que embolcalla la vida, a vegades fins i tot va molt més enllà: lart és emoció.
Exacte, Dansàneu és passió, és foc, és vida i és emoció." - Ferran Rella i Foro, President del
Consell Cultural de les Valls dÀneu

SORTEJOSDimarts 25Dimecres 26Dijous 27DIvendres 28Dissabte 29Diumenge 30

Guanya packs d'entrades i sopars!

Espectacle inaugural de Sol Picó i Marco Mezquida

Concert de Lídia Pujol i espectacle de dansa Teia, de Júlia Farrero

https://www.lleida.com/esdeveniment/dansaneu-2019
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PISCINA D’ESTIU A CAN 

ZAM  El dissabte 22 de 
juny s’obre al públic la 
piscina d’estiu del 
Complex Esportiu de Can 
Zam. Tres dies després, 

dimarts 25 de juny, ho 
farà @Torribera .  
gramenet.cat 
#Bondia #Buenosdias 
#SantaColoma 
@grametur 

EXPO SOM MOBILITAT  
Fins al 25 de Juny pots 
visitar l’Exposició de 
@SomMobilitat a la 
Biblioteca M. Aurèlia 
Capmany de Ciutat 

Cooperativa a  
#SantBoi! Descobrim 
@SomMobSantBoi barri 
a barri i aconseguim una 
#mobilitatsostenible a 
#SantBoi @SomMobSantBoi 

DANSÀNEU AL PIRINEU  

Dansàneu 25-30 de juny. 
Festival de Cultures del 
Pirineu. Amb Sol Picó, 
Marco Mezquida, Carles 
Marigó, Lídia Pujol, Lídia 

Pujol, Júlia Farrero, Alidé 
Sans, Laia Santanach i 
molts més! Viu les Valls 
d’Àneu, com mai no les 
havies viscut! 
dansaneu.cat @dansaneu

RECOMANAT  
A LES XARXES

oci  Cat 
SETMANARI DIVULGATIU EN 
CATALÀ D’OCI I CULTURA DE 
20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
Puri Caro, Carla Mercader, Iker 
Morán, Maria Almenar i Pilar Maurell 
(redacció), Isabel Serrano (coordina-
ció editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 

TALL A LA LÍNIA L1 PER OBRES ENTRE CLOT I FONDO. 
Des del dissabte 29 de juny fins al divendres 30 d’agost, 
tots dos dies inclosos, el tram de l’ L1 entre Clot i Fondo 
quedarà sense servei per obres de renovació de la via. 
Pots fer els enllaços següents amb les línies de Metro per 
arribar a les estacions del tram afectat. Clot: s’ha d’agafar 
l’L2 a Clot fins a Sagrada Família, fer l’enllaç a l’L5 fins a La 
Sagrera i, allà, amb l’ L9N, es pot arribar fins a Fondo; Onze 

de Setembre (L9N/L10N): es pot arribar fins a Fondo i La 
Sagrera, on es pot agafar un servei de bus llançadora que 
connecta amb Clot. La Sagrera (L9N/L10N): es pot arribar 
fins a Onze de Setembre. També es pot fer l’enllaç a l’ L5, 
anar fins a Sagrada Família i, allà, fer l’enllaç a l’ L2 fins a 
Clot. Hi haurà 2 serveis de bus llançadora amb el mateix 
horari de Metro, l’últim bus farà la sortida de les parades 
Clot, Fabra i Puig, Onze de Setembre i Fondo a les 24 h; i els 
divendres i vigílies de festiu, a les 02h. tmb.cat.

@NEM-HI

És un d’aquests hotels de luxe 
que sovint passa desaperce-
but entre els habituals de la 
ciutat, però Alma Barcelona 
amaga un interessant secret: 
el Jardín del Alma. Un restau-
rant, amb menús a preus molt 
ajustats per a l’indret, obert a 
un meravellós jardí on també 
trobem un bar amb una carta 
més informal de begudes, ta-
pes i plats. Un autèntic luxe en 
ple centre.

JARDIN DEL ALMA 

Adreça: Mallorca, 271  

(Hotel Alma Barcelona). 

Telèfon: 932 16 44 78. 

Pàgina web: almahotels.com. 

Proposta: al cor de l’Eixample,  

un jardí per descansar.

TERRASSES PER 
REBRE L’ESTIU  
Qui no necessita de tant en tant fer una pausa 
sense haver de sortir de la ciutat? Si la calor 
s’intensifica i les vacances encara queden una 
mica lluny, res millor que prendre una copa i 
improvisar un sopar en alguna de les terrasses 
més desitjables de la ciutat. Per sort, són 
moltes. De fet, la majoria d’hotels han obert al 
públic local les seves terrasses i jardins (inclús 
alguns les piscines, reservades abans pels 
clients). La llista és llarga, però hem escollit 
cinc que, acabades d’obrir o anotades en la 
llista de favorites d’altres anys, mereixen una 
visita durant aquest estiu que està a punt de 
començar. 

Per Iker Morán / La Gulateca

Ens encanta el nom de la te-
rrassa de l’hotel Midmost gai-
rebé tant com la seva carta, 
plena de propostes fresques i 
saludables, perfectes per 
aguantar millor la calor de 
l’estiu que ens espera. Oberta 
des del migdia fins a una hora 
prudent de la nit, té un avan-
tatge insuperable: els clients 
poden fer una capbussada en 
la piscina. Quin millor plan per 
a un migdia diferent? 

OASIS

LA FRESCA 

Adreça: Pelai, 14 (Hotel Midmost). 

Telèfon: 935 05 11 00. 

Pàgina web: hotelmidmost.com 

Proposta: menús saludables i una 

piscina al centre. 

Música en directe cada dijous i 
una de les vistes més especta-
culars de la ciutat. Així es pre-
senta la temporada a la terras-
sa de Yurbban Passage. Amb 
més de 250 metres quadrats a 
les altures, un dels plats forts 
per aquesta temporada és 
l’aliança amb Casamigos, el te-
quila creat per l’actor de Ho-
llywood George Clooney, i que 
serà protagonista de còctels, 
cursos i tasts.

TEQUILA

YURBBAN PASSAGE 

Adreça: Trafalgar, 26. 

Telèfon: 938 82 89 77. 

Pàgina web: yurbbanpassage.com. 

Proposta: Unes vistes espectacu-

lars per acompanyar amb bons 

còctels. 

Els jardins de l’hotel Fairmont 
Rey Juan Carlos I gaudeixen 
d’una més que merescuda fa-
ma d’oasis urbà. La bona notí-
cia és que, durant l’estiu, és 
possible gaudir d’ells en els di-
ferents espais gastronòmics a 
l’aire lliure de l’hotel. The Terra-
ce ofereix una interessant pro-
posta en la qual les brases són 
protagonistes i el Pool Restau-
rant & Lounge permet als 
clients accedir a la piscina. 

PLA 
COBDICIAT

THE TERRACE 

Adreça: Diagonal, 661. 

Telèfon: 933 64 40 40. 

Pàgina web: fairmont.com/ 

barcelona. 

Proposta: Gastronomia, piscina i 

còctels sense sortir de la ciutat. 

A tocar del mercat de Santa 
Caterina i amb unes vistes ex-
clusives sobre la seva acolori-
da teulada, The Barcelona Edi-
tion s’ha convertit en un dels 
hotels de moda de la ciutat. I  la 
seva terrassa, The Roof, obre 
tot l’any, per això ens agrada 
tant. És ara a l’estiu quan més 
llueix aquest espai i la seva 
carta de begudes i de plats 
amb una inspiració viatgera 
que va de Sud-amèrica a l’Àsia.

AMB 
VISTES

THE ROOF 

Adreça: Av. de Francesc Cambó, 14 

(Hotel The Barcelona Edition). 

Telèfon: 936 26 33 30. 

Web: editionhotels.com/es/ 

barcelona/ 

Proposta: La terrassa de moda d’un 

dels hotels més recents de la ciutat. 

PISCINA
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Arriba el Dansàneu 2019: dansa, música i cultura
d'altura

Europa Espanya Català

A la frescor de gairebé 1000 metres d altitud, la confluència entre dansa, música i cultura populars
ha preservat al llarg dels anys la vida i riquesa patrimonial i natural de les Valls d Àneu. Fruit d
aquesta relació n és Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, que any rere any combina
aquests béns preuats d aquestes valls amb una proposta cultural diversa amb dansa i música d
arrel d alta qualitat. Un punt de celebració i festa que reviu cada estiu en aquest territori únic amb
la dansa com a epicentre, tot incorporant atractius de disciplines artístiques, culturals, socials i
econòmiques de tot l'àmbit transpirinenc.

A les portes d una nova edició, que esclatarà el dimarts 25 de juny amb un Premi Nacional de
Dansa com és Sol Picó, junt amb el reconegut pianista menorquí Marco Mezquida, el festival
ofereix un programa valuós i amb molta personalitat, que es desenvoluparà al llarg dels municipis
d Esterri d Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d Àneu i Escaló, entre el 25 i el 30 de juny. Grans
noms del panorama de dansa contemporània actual junt amb referents de l àmbit musical es
reuniran en escenaris únics com són els temples i joies patrimonials i històriques de les Valls d
Àneu per presentar les seves propostes i espectacles més innovadores i, alhora, vinculades a la
tradició.

Una experiència que, de ben segur, marcarà poderoses imatges i vivències en retines i memòria
del públic

L'esclat d'aquesta edició

Així, serà el duo de la ballarina i coreògrafa Sol Picó, un autèntic referent de la creació
contemporània i Premi Nacional de Dansa, i el pianista mallorquí Marco Mezquida, una de les veus
musicals més actives i interessants del moment, que inauguraran aquesta edició del Dansàneu
des del temple espiritual de les Valls d Àneu, Santa Maria. La seva proposta porta el nom de Cita a
cegues, i es desvelarà a dos quarts de vuit del vespre. Un maridatge amb els vins del celler Castell
d Encús al sortir de l església completaran la inauguració d aquesta edició carregada de propostes
de gran nivell.

Entre aquestes, trobem el programa doble del dimecres 26 de juny amb el pianista i improvisador
Carles Marigó com a doble col·laborador amb el pianista Mezquida i el ballarí i actor Jaume
Sangrà, a l església dels sants Just i Pastor; el diàleg artístic entre el multiinstrumentalista Eduard
Inista i la ballarina Gemma Galera a l església de Sant Pere de Sorpe del dijous 27 de juny; o l
acció artística a Escaló, el concert de Lídia Pujol a Isil, el tast de Teia inspirat en les falles
pirinenques i el concert a l aire lliure a Esterri d Alidé Sans el divendres 28. El programa inclou
excursions amb visita guiada, com la que es farà el mateix divendres a Sant pere del Burgal i, a
més, com a novetat, introdueix alguns breus apunts divulgatius de l espai patrimonial on es
programa l activitat de forma prèvia als espectacles, de la mà d experts com Albert Velasco,
professor de la Universitat de Lleida, i Ferran Rella, escriptor i president del Consell Cultural de les
Valls d Àneu.

Dissabte, dia d'estrenes: la ciutat s'arriba a la muntanya

El dissabte 29 de juny el festival viurà una jornada intensa i carregada de propostes que faran
ambient de cara a una de les nits més màgiques d aquestes contrades, com és la nit de les falles a
València d Àneu. Així, la jornada s obrirà des de Santa Maria d Àneu, on es presentarà el projecte
en residència des de l inici del festival que ha guanyat el darrer Premi Delfí Colomé: Àer, una
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proposta atrevida de la ballarina, creadora i pedagoga Laia Santanach que fusiona dansa
contemporània i música electrónica i que replanteja la dansa tradicional popular del contrapàs amb
la seva música des d'una mirada actual i personal.

Un primer tast del projecte es va poder veure fa només uns dies al festival Sismògraf d'Olot amb
un gran èxit de públic i crítica

I és que aquesta serà una jornada d estrenes ja que, després de la preestrena d'Àer, i en format
de doble programa, Santa Maria d'Àneu acollirà l'estrena de noves coreografies de l'esbart Sant
Martí de Barcelona vinculades a l'espectacle Espero meravelles que la formació que dirigeix el
coreògraf David Martínez va articular en col·laboració amb els músics Mirna Vilasís i Xavi Múrcia i
que es presenta com un homenatge a la figura de la poeta Montserrat Abelló.

Dansàneu acollirà encara una altra estrena en aquesta jornada: serà a partir de les set de la tarda,
al pati de la Llar d'avis d'Esterri d'Àneu -també gratuït- i amb el tenora Jordi Molina i l'esbart Ciutat
Comtal com a protagonistes. Retrat en groc és el nom del darrer projecte del mutipremiat músic de
Torroella de Montgrí. Una proposta valenta i reivindicativa que es presenta al Dansàneu en el seu
format de quartet i que suma la dansa de l'esbart que lideren Teresa Agustí i Lluís Calduch, que
coreografiaran per a l'ocasió una selecció de temes del disc que Molina va presentar a finals de
2018.

Amb aquestes flamants propostes, Dansàneu posarà punt i final a aquesta jornada de dissabte
anant-se n de falles a València d Àneu, on el festival s hi sumarà programant una primera actuació
a partir de dos quarts de nou del vespre, a càrrec del ballarí Magí Serra i Arnau Obiols (veu i
percussions), que ja havien actuat a presentació de Dansàneu el mes d abril a Barcelona.

Després d aquesta nit intensa, el festival clourà l edició el diumenge 30 de juny amb propostes ja
des de les dotze del migdia, amb l homenatge al Bestiari de Josep Carner al Carrer Major d Esterri
d Àneu de la mà del sextet de músics liderat per l acordionista Carles Belda i la cantant i
contrabaixista Gemma Abrié i sota el paraigua creatiu del NewCat. Ja a la tarda, a l excel·lent
escenari de les Planes de Son, l espai Mon Natura Pirineus, el Dansàneu clourà aquesta edició
presentant un dels espectacles més rellevants produïts durant el 2018 en col·laboració amb
L'Auditori de Barcelona (cicle Escenes) i el Mercat de les Flors: Sa Mateixa, tot un espectacle que,
amb la cantant maraconina Joana Gomila i la ballarina Lali Ayguadé, juntament amb el també
ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i Santi Careta, ens aproparà als ressons i misteris de la
memòria col·lectiva.

La venda anticipada online d entrades per als espectacles, que finalitza el proper 25 de juny
coincidint amb l'inici del festival, es pot fer a través dels webs www.dansaneu.cat i www.aneu.cat.
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Dimarts 18.06.2019

Europa Espanya Català
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El feliç paisatge quotidià de Menut

Europa Espanya Català
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Agenda de festivals - Escènics i altres

Europa Espanya Català

Escènics

A Pèl. Mostra de Microteatre de Cervera (Cervera)

Del 28 al 30 de juny

Obres de microteatre en espais singulars del poble. Wood & Woody i Llengua amb tàperes , amb
Òrbita Produccions; La entrega , amb Col·lectiu Santa Bàrbara; Intensa i racional , amb Associació
Cultural Manel, i Happy birthday, Jamie Love , On la tempesta deixa una pau intensa i Espejito,
espejito .

https://cervera2019.cat

30è Festival Internacional de Teatre i Animació al Carrer (Viladecans)

Del 6 al 8 de juliol

En l'edició d'aquest any actuaran 36 companyies, a més de la participació de cinc companyies
locals, que realitzaran unes 85 funcions gratuïtes en els tres dies del festival. Entre les propostes
destacades hi ha Dioptries , de la Cia. Toti Toronell, espectacle recentment estrenat a la Fira
Trapezi de Reus. Els darrers treballs de les companyies catalanes: Asteroid , amb Campi qui
Pugui; Back 2 classics , amb Planeta Trampolí; Espera , amb Circo Eia; Flou Papagayo , amb
Mumusic Circus; Ye Orbayu , amb Cia. Vaques; Car Man , amb Javier Ariza; Hathi , amb Centre
de Titelles de Lleida; Los Extintos , amb Efímer; Hippos , amb Zum Zum Teatre; Munta Titella ,
amb Galiot Teatre, i El Comediant , amb Cascai Teatre. Les produccions de companyies d'arreu
de l'Estat: A su servicio, amb Titititantes; Che Nature , amb Markeliñe; Rock Circus, amb Rolabola;
Salt, amb Fil d'Arena; Sefiní , amb TrapuZaharra, i Olea, amb Visitants. Produccions
internacionals: Accorche-toi si tu peux , amb Les Invendus; Mighty Jambo Trust , amb Hunters; Les
amants du cie l, amb Mattatoio Sospeso, i Pintura sobre ruedas , amb Patou Deballon.

www.alcarrerviladecans.com

Dansàneu 2019 (Valls d'Àneu)

Del 25 al 30 de juny

Cita a cegues , amb Sol Picó, dansa, i Marco Mezquida, piano (25-6, a la Guingueta d'Àneu). Les
set fulles del faig , amb Carles Marigó i Marco Mezquida, i Orio , amb Jaume Sangrà i Carles
Marigó (26-7, a Son). Tastàneu , amb Gemma Galer, dansa, i Eduard Iniesta, música (27-6, a
Sorpe). Lídia Pujol, veu, i Dani Espasa, teclats, i Teia , de Júlia Farrero (28-6, a Isil). Alidé Sans
(28-6, a Esterri d'Àneu). Àer i Espero meravelles, amb l'Esbart Sant Martí amb Mirna Vilasís i Xavi
Múrcia (29-6, a la Guingueta d'Àneu). Retrat en groc, amb Esbart Ciutat Comtal i Jordi Molina
Quartet (29-6, a Esterri d'Àneu). Falles a València d'Àneu amb l'actuació de Dansàneu (29-6, a
València d'Àneu). Bestiari , amb text de Josep Carner i música de Joan Díaz amb Carles Belda,
acordió, veu i recitat, i altres (30-6, a Esterri d'Àneu). Sa mateixa , amb Lali Ayguadé i Magí Serra
(30-6, a les Planes de Son).

www.dansaneu.cat

Festus Festival (Torelló)

Del 5 al 6 de juliol
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Cospress , amb Cia. Kimani (dansa); Flou Papagaio, amb Mumusic Circus (circ); Shag Fu, Seward
i Gyoza (música) (5-7). Trasla2, amb Cia. Trasla (circ/dansa); Deshaucio , amb Cia Barsanti, i The
Half, amb Foradelugar (teatre); A ccroche-toi si tu peux, amb Cie. Les Invendus, i Signos , amb
Michelle & Francisca (circ); Mavica , Joan Coloma i Mampön (música); Tres: un anglès, un francès
i un català , amb Rafel G. Bianchi, The coconut effect , amb Anna Irina Russell, i Versinage sur
l'herbe , amb Forever Flowing Bubbles (arts visuals); Patiooo)))) , amb Primo Gaviano (art sonor);
Four readers , amb Four Readers ( performance ); Marta Knight i Sofia Viola (música); Trash!!,
amb Zero en conducta (titelles), i WeFear , amb Jordi Duran i Eva Marichalar (teatre) (6-7).

www.festusfestival.cat

Figueres Mou. Festival de Dansa i Moviment (Figueres)

Del 2 al 6 de juliol

Mou Jove i Toni Jodar-Explica Dansa (2-7). Olor de menta , amb Emma Riba i Laura Alcalà, i
Dramatis , amb Möbius Dance (3-7). Psammodromos , amb Jove Cia de Dansa Contemporània de
l'EMDC; Pedestres , amb Lina Valverde i Camilo Regueyra; Anónimas raíces , amb Premoh's Cry;
5 days of falling , amb Trashadollys; AMIGOO, amb Mumusic Circus; The feeling of going (4-7). Jo
no posava títols a les meves obres , amb Sociedad Doctor Alonso; Home , amb Akira Yoshida i
Quiero Teatre; Relationships , amb Zhiren Dance Company; El lago de los cisnes (el pequeño),
amb Nowhere Theatre; Cowboy, amb Michael Smith, i Espera , amb Compañía de Circo Eia (5-7).
Hippos , amb Zum Zum Teatre; Meeting point, amb Ertza; Galápago , amb Iván Benito, i Set of
sets , amb Guy Nander & María Campos (6-7).

www.agitartcompanyia.com

Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà (la Bisbal d'Empordà)

Del 13 al 15 de juliol

Quaranta-cinc espectacles i una trentena de companyies. Espectacle inaugural L'Avis Bidon , a
càrrec de Cirque La Compagnie.

www.firadecirc.org

FITAG. Festival de Teatre Amateur de Girona (Girona)

Del 27 al 31 d'agost

Festival de teatre amateur que reuneix a Girona i municipis veïns companyies d'aficionats
provinents d'arreu del món. Pendent de programació.

www.fitag.cat

FiTT. Noves Dramatúrgies (Tarragona)

Del 25 al 29 de juny

Suite toc núm. 6 , amb Les Impuxibles (25-6). What does Stuff do? , amb Robin Boon Dale; Tiestes
, amb Cia. Grumelot (26-6). Ondine , de Cia. Epifanías, i Pita Peta Hofen Show , amb Cia. Los
Putos Makinas (27-6). Richard II and they've never heard of love , amb Paual Ribó, Bárbara
Mestanda i Jason Trucco, i Control Freak, amb Kulu Orr (28-6). El ardor , amb Alberto Cortés, i
Rebota, rebota y en tu cara explota , amb Agnès Mateu i Quim Tarrida (29-6).

www.fitt.cat

Girona en Moviment 2019 (Girona)

Del 4 al 7 de juliol

Festival benèfic de dansa que es celebra a Girona. L'aposta per apropar l'art de la dansa i els
ballarins catalans de renom a les comarques de Girona es complementa amb la voluntat de
recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Espectacles: Mare vull ser pescador , amb direcció de
David Rodríguez i música de Port-bo (4-7) i Catalunya dansa contra el càncer , amb ballarins
catalans i internacionals de les millors companyies del món. (6 i 7-7).



www.fitag.cat

Ple de Riure. Internacional de Teatre Còmic (el Masnou)

Del 23 al 27 de juliol

Vint-i-quatrena edició d'aquest festival de teatre còmic. Amb les actuacions enguany de Sidral
Brass Band, The Primitives (Bèlgica), Los Barlou, Los Moñekos, Pepa Plana, Rhum i Cia., Pau
Palaus, Cirque Rouages (França), Companyia del Foc i Quimi Portet.

www.plederiure.cat

Riu Estiu (Barcelona)

Del 29 de juny al 31 d'agost

Actuacions teatrals amb to de comèdia tots els dissabtes de juliol i agost excepte el 20 de juliol.
Pendent de programació.

www.poble-espanyol.com

Singlot Festival 2019 (Sant Feliu de Guíxols)

Del 4 al 7 de juliol

Inauguració per Andreu Buenafuente i Singlot d'honor a Pepe Rubianes; La gran ofensa , amb La
Bendita Compañía; There was a fiesta! (At Carnegie Hall) (4-7). Tarda Podcast i La Resistencia,
de David Broncano (5-7). Nadie sabe nada, amb Andreu Buenafuente i Berto Romero; La Tournée
de l'Art, amb Quico Cadaval; Las cosas extraordinarias, amb Brays Efe, i Hem de parlar, nene,
amb Carlos Latre, Andreu Buenafuente i Berto Romero (6-7). Bona gent, amb Quim Masferrer
(7-7).

http://singlotfestival.com

Altres

FesLleCat (Sant Martí de Tous)

6 i 7 de juliol

El festival posa a disposició dels visitants les històries i llegendes populars que coexisteixen arreu
dels Països Catalans en diferents formats artístics. Espectacles: La bossa menuda , amb Mònica
Torra, Les dones d'aigua , amb Cia. Líquid Dansa, Carreró de les bruixes , Peccatum , amb Toni
Gomila i Catalina Florit, Esperanceta amb Noemí Busquets, Exili. Cor País meu , Apagada de
misteri , amb Àurea Márquez, Veus que no veus , amb Pepa Plana, Encantats , amb Montse
Dulcet, Senyora de Tous , amb Teatre Nu, Titiritriki , amb Zum Zum Teatre, El venedor d'històries ,
amb Irineu Tranis, Relats entre pinzells , amb Josep Julien i Toni Ortiz, El món dins un pot , amb el
Joglar Descalç, Bèsties i valents , amb Cacauet Teatre i ,Tous és llegenda (producció del festival).
I també: presentació del conte La revolta de Santa Jordina , amb David Fernàndez i Lyona,
Racons de Llegenda, Scape Room i Laberint de Llegendes.

www.llegendes.cat

Terra de Trobadors (Castelló d'Empúries)

Del 6 al 8 de setembre

El Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries és un dels primers festivals culturals
d'ambientació històrica de Catalunya.

www.terradetrobadors.com

White Summer (Pals)

Del 3 al 25 d'agost

White Summer és un festival únic en el seu format i contingut que reuneix les últimes tendències 
en les arts escèniques, el disseny, la música i la gastronomia. Aquest any, amb les actuacions 
d'Atlantes, Cesc, La Casa Azul (3-8). Candore, Canadà, Raquel Lúa i DJ Maadraassoo (4-8).



Bibiana Vallcé, Raquel Lúa, Somnis d'Alícia i Bearold (5-8). Holy Color Party, Alan da Silva,
Pariéndola i Suu (6-8). Girafes , Alan da Silva, Francesc Miralles (7-8). Coloured People, Marc
Pallarès, Karol Green i Enric Ez, Jambi & Durante i Pavvla (8-8). Africa Moment, Jambi & durante
(9-8). Hippos , Fabian D Santacruz, Ricci Nostra, Baile Hominum (10-8). Naturas, Karol Green i
Enric Ez, Luz Equorum i French Fries Mr K! i Ley DJ (11-8). Mistura de Mares, Aisha Fey, Intana
(12-8). Euphoria, We-Ding, God Willing i El Petit de Cal Eril (13-8). I-Dolls, Euphoria, Andreu
Martínez i God Willing (14-8). Meninas, Andreu Martínez, Xevi Verdaguer, Mistura de Mares,
Novedades Carminha i Muevelokumbia (15-8). Balkan Paradise Orchestra; Lumen, gegants de
llum ; Fabian D Santacruz; Mistura de Mares (16-8). El Pot Petit, Antara Flow amb Wanderlust,
Duo Brasil, Evil Rosebu i Cariño (17-8). Duo Brasil, Evil Roserbub, Playback Maracas i Cospress
(18-8). La Madeja, Clàudia Reig (19-8). Trash, Pariéndola, Tildo Muxart i Viva Suecia (20-8). Ciel,
Canela N'Drama i Delaporte (21-8). Marala, Aisha Fey, Luminis i Mawu (22-8). La Gran
Família,Cupido (23-8). Cromacolors i Gigacolors , Cesc i DJ Coco (24-8). Jaracandá i la Flor de
Maig, Canela n'Drqama, Ricci Nostra i Zahara (25-8).

www.whitesummer.es
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ESCÈNICS

A Pèl. Mostra de Microteatre
de Cervera (Cervera)
Del 28 al 30 de juny
Obres de microteatre en espais singulars
del poble. Wood & Woody i Llengua amb
tàperes, amb Òrbita Produccions; La entre-
ga, amb Col·lectiu Santa Bàrbara; Intensa i
racional, amb Associació Cultural Manel, i
Happy birthday, Jamie Love, On la tempesta
deixa una pau intensa i Espejito, espejito.
https://cervera2019.cat

30è Festival Internacional de Teatre
i Animació al Carrer (Viladecans)
Del 6 al 8 de juliol
En l’edició d’aquest any actuaran 36 compa-
nyies, a més de la participació de cinc com-
panyies locals, que realitzaran unes 85 fun-
cions gratuïtes en els tres dies del festival.
Entre les propostes destacades hi ha Diop-
tries, de la Cia. Toti Toronell, espectacle re-
centment estrenat a la Fira Trapezi de Reus.
Els darrers treballs de les companyies cata-
lanes: Asteroid, amb Campi qui Pugui; Back
2 classics, amb Planeta Trampolí; Espera,
amb Circo Eia; Flou Papagayo, amb Mu-
music Circus; Ye Orbayu, amb Cia. Vaques;
Car Man, amb Javier Ariza; Hathi, amb
Centre de Titelles de Lleida; Los Extintos,
amb Efímer; Hippos, amb Zum Zum Tea-

tre; Munta Titella, amb Galiot Teatre, i El
Comediant, amb Cascai Teatre. Les produc-
cions de companyies d’arreu de l’Estat: A su
servicio, amb Titititantes; Che Nature, amb
Markeliñe; Rock Circus, amb Rolabola;
Salt, amb Fil d’Arena; Sefiní, amb TrapuZa-
harra, i Olea, amb Visitants. Produccions
internacionals: Accorche-toi si tu peux, amb
Les Invendus; Mighty Jambo Trust, amb
Hunters; Les amants du ciel, amb Mattatoio
Sospeso, i Pintura sobre ruedas, amb Patou
Deballon.
www.alcarrerviladecans.com

Dansàneu 2019 (Valls d'Àneu)
Del 25 al 30 de juny
Cita a cegues, amb Sol Picó, dansa, i Marco
Mezquida, piano (25-6, a la Guingueta
d’Àneu). Les set fulles del faig, amb Carles
Marigó i Marco Mezquida, i Orio, amb Jau-
me Sangrà i Carles Marigó (26-7, a Son).
Tastàneu, amb Gemma Galer, dansa, i
Eduard Iniesta, música (27-6, a Sorpe). Lí-
dia Pujol, veu, i Dani Espasa, teclats, i Teia,
de Júlia Farrero (28-6, a Isil). Alidé Sans
(28-6, a Esterri d’Àneu). Àer i Espero mera-
velles, amb l’Esbart Sant Martí amb Mirna
Vilasís i Xavi Múrcia (29-6, a la Guingueta
d’Àneu). Retrat en groc, amb Esbart Ciutat
Comtal i Jordi Molina Quartet (29-6, a Es-
terri d’Àneu). Falles a València d’Àneu amb
l’actuació de Dansàneu (29-6, a València
d’Àneu). Bestiari, amb text de Josep Carner
i música de Joan Díaz amb Carles Belda,

acordió, veu i recitat, i altres (30-6, a Esterri
d’Àneu). Sa mateixa, amb Lali Ayguadé i
Magí Serra (30-6, a les Planes de Son).
www.dansaneu.cat

Festus Festival (Torelló)
Del 5 al 6 de juliol
Cospress, amb Cia. Kimani (dansa); Flou
Papagaio, amb Mumusic Circus (circ);
Shag Fu, Seward i Gyoza (música) (5-7).
Trasla2, amb Cia. Trasla (circ/dansa); Des-
haucio, amb Cia Barsanti, i The Half, amb
Foradelugar (teatre); Accroche-toi si tu
peux, amb Cie. Les Invendus, i Signos, amb
Michelle & Francisca (circ); Mavica, Joan
Coloma i Mampön (música); Tres: un an-
glès, un francès i un català, amb Rafel G. Bi-
anchi, The coconut effect, amb Anna Irina
Russell, i Versinage sur l’herbe, amb Forever
Flowing Bubbles (arts visuals); Patiooo)))),
amb Primo Gaviano (art sonor); Four re-
aders, amb Four Readers (performance);
Marta Knight i Sofia Viola (música);
Trash!!, amb Zero en conducta (titelles), i
WeFear, amb Jordi Duran i Eva Marichalar
(teatre) (6-7).
www.festusfestival.cat

Figueres Mou. Festival de Dansa
i Moviment (Figueres)
Del 2 al 6 de juliol
Mou Jove i Toni Jodar-Explica Dansa (2-
7). Olor de menta, amb Emma Riba i Lau-
ra Alcalà, i Dramatis, amb Möbius Dance
(3-7). Psammodromos, amb Jove Cia de
Dansa Contemporània de l’EMDC; Pedes-
tres, amb Lina Valverde i Camilo Reguey-
ra; Anónimas raíces, amb Premoh’s Cry; 5
days of falling, amb Trashadollys; AMI-
GOO, amb Mumusic Circus; The feeling of
going (4-7). Jo no posava títols a les meves
obres, amb Sociedad Doctor Alonso; Ho-
me, amb Akira Yoshida i Quiero Teatre;
Relationships, amb Zhiren Dance Compa-
ny; El lago de los cisnes (el pequeño), amb
Nowhere Theatre; Cowboy, amb Michael
Smith, i Espera, amb Compañía de Circo
Eia (5-7). Hippos, amb Zum Zum Teatre;
Meeting point, amb Ertza; Galápago, amb
Iván Benito, i Set of sets, amb Guy Nander
& María Campos (6-7).
www.agitartcompanyia.com

Fira del Circ al Carrer de la Bisbal
d'Empordà (la Bisbal d'Empordà)
Del 13 al 15 de juliol
Quaranta-cinc espectacles i una trentena
de companyies. Espectacle inaugural
L’Avis Bidon, a càrrec de Cirque La Com-
pagnie.
www.firadecirc.org

FITAG. Festival de Teatre Amateur de
Girona (Girona)
Del 27 al 31 d’agost
Festival de teatre amateur que reuneix a
Girona i municipis veïns companyies
d’aficionats provinents d’arreu del món.
Pendent de programació.
www.fitag.cat

FiTT. Noves Dramatúrgies
(Tarragona)
Del 25 al 29 de juny

FESTIVAL AL CARRER DE VILADECANS
Del 5 al 7 de juliol
www.alcarrerviladecans.com

El carrer de Viladecans

n la 30a edició del festival, es
congregaran 36 companyies que
faran fins a 85 funcions pel car-

rer de Viladecans. Com ja va sent habi-
tual, es programen companyies autòcto-

E
nes (Flou Papagayo, de Mumusic Circus,
a la foto) amb d’altres d’àmbit interna-
cional vingudes de Kenya, França i Ità-
lia. Aquest festival integra especialitats
com ara el circ, la dansa contemporània i
el teatre. Al costat d’Hippos, dels Zum
Zum, es pot veure El comediant, de Cas-
cai Teatre; Asteroid, de Campi qui Pugui,
i Diòptries, de Toti Toronell Cia. ❋

GERARD RIERA
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Suite toc núm. 6, amb Les Impuxibles
(25-6). What does Stuff do?, amb Robin
Boon Dale; Tiestes, amb Cia. Grumelot
(26-6). Ondine, de Cia. Epifanías, i Pita
Peta Hofen Show, amb Cia. Los Putos Ma-
kinas (27-6). Richard II and they’ve never
heard of love, amb Paual Ribó, Bárbara
Mestanda i Jason Trucco, i Control Freak,
amb Kulu Orr (28-6). El ardor, amb Al-
berto Cortés, i Rebota, rebota y en tu cara
explota, amb Agnès Mateu i Quim Tarrida
(29-6).
www.fitt.cat

Girona en Moviment 2019 (Girona)
Del 4 al 7 de juliol
Festival benèfic de dansa que es celebra a
Girona. L’aposta per apropar l’art de la
dansa i els ballarins catalans de renom a
les comarques de Girona es complementa
amb la voluntat de recaptar fons per a la
lluita contra el càncer. Espectacles: Mare
vull ser pescador, amb direcció de David
Rodríguez i música de Port-bo (4-7) i  Ca-
talunya dansa contra el càncer, amb balla-
rins catalans i internacionals de les millors
companyies del món. (6 i 7-7).
www.fitag.cat

Ple de Riure. Internacional de Teatre
Còmic (el Masnou)
Del 23 al 27 de juliol
Vint-i-quatrena edició d’aquest festival de
teatre còmic. Amb les actuacions enguany
de Sidral Brass Band, The Primitives (Bèl-
gica), Los Barlou, Los Moñekos, Pepa Pla-
na, Rhum i Cia., Pau Palaus, Cirque Ro-
uages (França), Companyia del Foc i Qui-
mi Portet.
www.plederiure.cat

Riu Estiu (Barcelona)
Del 29 de juny al 31 d’agost
Actuacions teatrals amb to de comèdia
tots els dissabtes de juliol i agost excepte el
20 de juliol. Pendent de programació.
www.poble-espanyol.com

Singlot Festival 2019 (Sant Feliu
de Guíxols)
Del 4 al 7 de juliol
Inauguració per Andreu Buenafuente i
Singlot d’honor a Pepe Rubianes; La gran
ofensa, amb La Bendita Compañía; There
was a fiesta! (At Carnegie Hall) (4-7). Tar-
da Podcast i La Resistencia, de David
Broncano (5-7). Nadie sabe nada, amb
Andreu Buenafuente i Berto Romero; La
Tournée de l’Art, amb Quico Cadaval; Las
cosas extraordinarias, amb Brays Efe, i
Hem de parlar, nene, amb Carlos Latre,
Andreu Buenafuente i Berto Romero (6-
7). Bona gent, amb Quim Masferrer (7-7).
http://singlotfestival.com

ALTRES

FesLleCat (Sant Martí de Tous)
6 i 7 de juliol
El festival posa a disposició dels visitants
les històries i llegendes populars que co-
existeixen arreu dels Països Catalans en
diferents formats artístics. Espectacles: La
bossa menuda, amb Mònica Torra, Les do-

nes d’aigua, amb Cia. Líquid Dansa, Carre-
ró de les bruixes, Peccatum, amb Toni Go-
mila i Catalina Florit, Esperanceta amb
Noemí Busquets, Exili. Cor País meu,Apa-
gada de misteri, amb Àurea Márquez, Veus
que no veus, amb Pepa Plana, Encantats,
amb Montse Dulcet,Senyora de Tous, amb
Teatre Nu, Titiritriki, amb Zum Zum Tea-
tre, El venedor d’històries, amb Irineu Tra-
nis, Relats entre pinzells, amb Josep Julien i
Toni Ortiz, El món dins un pot, amb el Jo-
glar Descalç, Bèsties i valents, amb Caca-
uet Teatre i ,Tous és llegenda (producció
del festival). I també: presentació del conte
La revolta de Santa Jordina, amb David
Fernàndez i Lyona, Racons de Llegenda,
Scape Room i Laberint de Llegendes.
www.llegendes.cat

Terra de Trobadors (Castelló
d'Empúries)
Del 6 al 8 de setembre
El Festival Terra de Trobadors de Castelló
d’Empúries és un dels primers festivals
culturals d’ambientació històrica de Cata-
lunya.
www.terradetrobadors.com

White Summer (Pals)
Del 3 al 25 d’agost
White Summer és un festival únic en el
seu format i contingut que reuneix les últi-
mes tendències en les arts escèniques, el
disseny, la música i la gastronomia. Aquest
any, amb les actuacions d’Atlantes, Cesc,
La Casa Azul (3-8). Candore, Canadà, Ra-

quel Lúa i DJ Maadraassoo (4-8). Bibiana
Vallcé, Raquel Lúa, Somnis d’Alícia i Bea-
rold (5-8). Holy Color Party, Alan da Sil-
va, Pariéndola i Suu (6-8). Girafes, Alan da
Silva, Francesc Miralles (7-8). Coloured
People, Marc Pallarès, Karol Green i Enric
Ez, Jambi & Durante i Pavvla (8-8). Africa
Moment, Jambi & durante (9-8). Hippos,
Fabian D Santacruz, Ricci Nostra, Baile
Hominum (10-8). Naturas, Karol Green i
Enric Ez, Luz Equorum i French Fries Mr
K! i Ley DJ (11-8). Mistura de Mares, Ais-
ha Fey, Intana (12-8). Euphoria, We-Ding,
God Willing i El Petit de Cal Eril (13-8).
I-Dolls, Euphoria, Andreu Martínez i God
Willing (14-8). Meninas, Andreu Martí-
nez, Xevi Verdaguer, Mistura de Mares,
Novedades Carminha i Muevelokumbia
(15-8). Balkan Paradise Orchestra; Lu-
men, gegants de llum; Fabian D Santa-
cruz; Mistura de Mares (16-8). El Pot
Petit, Antara Flow amb Wanderlust,
Duo Brasil, Evil Rosebu i Cariño (17-8).
Duo Brasil, Evil Roserbub, Playback
Maracas i Cospress (18-8). La Madeja,
Clàudia Reig (19-8). Trash, Pariéndola,
Tildo Muxart i Viva Suecia (20-8). Ciel,
Canela N’Drama i Delaporte (21-8).
Marala, Aisha Fey, Luminis i Mawu
(22-8). La Gran Família,Cupido (23-8).
Cromacolors i Gigacolors, Cesc i DJ Co-
co (24-8). Jaracandá i la Flor de Maig,
Canela n’Drqama, Ricci Nostra i Zahara
(25-8).
www.whitesummer.es

l paisatge de la Vall
d’Àneu, cal sumar-li
els espectacles que

connecten amb la natura. El
festival es fa allargant les fes-
tes del solstici d’estiu. S’inau-
gurarà amb una acció entre
la dansa i la música entre Sol
Picó i Marco Mezquida a la
Guingueta d’Àneu, i també
Júlia Farrero (a la foto, en
una actuació a Fira Mediter-
rània) ensenyarà el seu tre-
ball que integra les torxes de
Sant Joan. El dissabte 29, el
festival acollirà una nova es-
trena, Retrat en groc, amb el
tenora Jordi Molina i l’esbart
Ciutat Comtal com a prota-
gonistes. Diumenge, Carles
Belda i Gemma Abrié home-
natjaran Josep Carner a Es-
terri d’Anèu. El festival es
clourà amb l’espectacle Sa
Mateixa, ❋

A
FESTIVAL DANSÀNEU
Del 25 al 30 de juny
www.dansaneu.cat

Paisatge i
espectacles

ANNA BRUGUÉS
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Diumenge, 16 de juny del 2019

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a 

Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

CERCLE

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels 
avantatges del Club dels subscriptors 
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes 
per assistir a espectacles, a més d’altres 
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat 
del club a segre.com

@CERCLEsegre www.facebook.com/cerclesegre Espai Cercle

En marxa
Temps d’estiu

Envia fotos a cercle@segre.com

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrada 2x1 mostrant el carnet del 
Club del Subscriptor de SEGRE a la 
taquilla. Oferta limitada i no acumu-
lable. Pot consultar-se el programa 
de tot el cicle al web www.juliolde-
musicaipoesia.cat.

COR MADRIGAL A BALAGUER
Inaugurant el cicle Juliol de música 
i poesia, el Cor Madrigal oferirà el 
proper dia 30 de juny a les 20.00 
hores a l’església de Sant Domènec 
de Balaguer, un concert de música 
coral europea i catalana.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrada 2x1 mostrant el carnet de 
subscriptor de SEGRE a la taquilla. 
Oferta limitada i no acumulable. Per 
recollir més informació sobre el mu-
seu i els seus horaris visiteu www.
museumoto.com.

MUSEU DE LA MOTO
Bassella acull un dels millors mu-
seus d’Europa sobre el món de les 
dos rodes. Compta amb 1.000 me-
tres quadrats d’exposició amb més 
de 200 motos de totes les èpoques i 
especialitats.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrada 2x1 mostrant el carnet de 
subscriptor de SEGRE a la taquilla 
de cada un dels espectacles. Oferta 
limitada. Compra d’entrades online 
accedint al lloc web www. segre.
com/club.

AL DANSÀNEU AMB SEGRE
Del 25 al 30 de juny, les Valls d’Àneu 
acolliran la 28 edició del Festival de 
Cultures del Pirineu. Dansa, música i 
patrimoni són els eixos d’aquest es-
deveniment. El programa pot con-
sultar-se a www.dansaneu.cat.

Participa-hi i guanya: El teu temps, l’estiu

La calor, les tempestes, el 
paisatge groc i sec.
Envia’ns fotos sobre l’estiu 
a cercle@segre.com, a c/del 
Riu, 6 de Lleida o puja-les al 
web (fins al 20 de setembre) 
i entraràs en el sorteig d’un 
cap de setmana per a dos 
persones a l’Hotel Estanys 
Blaus.

El guanyador es publicarà el dimarts  
24 de setembre.

Col·labora: Hotel Estanys Blaus

Bases i imatges a 
segre.com/cercle Niu VIP a Oliana és el que ens mostra el Marcel Ribera en aquesta fotografia, feta a la plaça Lledoner 

d’aquesta població de l’Alt Urgell, on saben molt bé com cuidar els seus alats conveïns.

Un dia de contrastos. Després d’un dia plujós a Lleida, com va ser 
el passat dimarts 11 de juny, al final de la tarda va sortir el sol, 
moment que va captar en aquesta fotografia el Salvador Gili.

Temps de platja. En aquests primers dies d’estiu, els nostres lectors 
comencen a gaudir de la platja, com és el cas de l’Ana Majos, que 
ens envia aquesta foto del seu matí a la platja.

Retrat en tinta de l’artista Joan Bosch pel 60è aniversari del Joan, en un 
acte de lliurament apadrinat pel Jordi. Moltes felicitats!

Volem felicitar aquesta preciosa 
nena, la Lorena, que avui celebra el 
seu setè aniversari. Felicitats.

Moltíssimes felicitats al petit 
de casa nostra, que avui 
compleix 11 anys. Que gran!



55GUÍA
SEGRE 

Domingo, 16 de junio de 2019

¡Entre todos hacemos Cercle! Todas las imágenes en 

¿Cómo participar? Elige la sección que más te guste y envíanos fotos, felicita a un familiar o amigo, participa y gana en concursos... y hasta 
puedes ser el protagonista del reportaje que tú mismo nos propongas. Las felicitaciones se tienen que enviar con 3 días de antelación a la 
fecha de su publicación, como mínimo, acompañadas de la identificación de la persona que las envía (nombre, dirección, DNI y teléfono).

CERCLE

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels 
avantatges del Club dels subscriptors 
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes 
per assistir a espectacles, a més d’altres 
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat 
del club a segre.com

@CERCLEsegre www.facebook.com/cerclesegre Espai Cercle

En marcha
Tiempo de verano

Envía fotos a cercle@segre.com

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrada 2x1, mostrando el carnet 
del Club del Subscriptor de SEGRE 
en la taquilla. Oferta limitada y no 
acumulable. Puede consultarse el 
programa de todo el ciclo en la web 
www.julioldemusicaipoesia.cat.

COR MADRIGAL EN BALAGUER
Inaugurando el ciclo Juliol de música 
i poesia, el Cor Madrigal ofrecerá el 
próximo dia 30 de junio, a las 20.00 
horas, en la iglesia de Sant Domè-
nec de Balaguer, un concierto de 
música coral europea y catalana.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrada 2x1, mostrando el carnet 
de subscriptor de SEGRE en la taqui-
lla. Oferta limitada y no acumulable. 
Para recabar más información sobre 
el museo y sus horarios entrar en  
www.museumoto.com.

MUSEU DE LA MOTO
Bassella acoge uno de los mejores 
museos de Europa sobre el mundo 
de las dos ruedas.  Cuenta con 1.000 
metros cuadrados de exposición 
con más de 200 motos de todas las 
épocas y especialidades.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrada 2x1, mostrando el carnet 
de subscriptor de SEGRE en la taqui-
lla de cada uno de los espectáculos. 
Oferta limitada. Compra de entra-
das online entrando en la pàgina 
www. segre.com/club.

AL DANSÀNEU CON SEGRE
Del 25 al 30 de junio, las Valls d’Àneu 
acogerán la 28 edición del Festi-
val de Cultures del Pirineu. Danza, 
música y patrimonio son los ejes 
de este evento. El programa puede 
consultarse en www.dansaneu.cat.

Participa y gana: Tu tiempo, el verano

El calor, las tormentas, el 
paisaje amarillo y seco.
Envíanos fotos sobre el 
verano a cercle@segre.com, 
a c/del Riu, 6 de Lleida o 
súbelas a la web (hasta el 20 
de septiembre) y entrarás 
en el sorteo de un fin de 
semana para dos personas 
en el Hotel Estanys Blaus.

El ganador se publicará el martes  
24 de septiembre.

Colabora: Hotel Estanys Blaus

Bases e imágenes en 
segre.com/cercle Nido VIP en Oliana es el que nos muestra Marcel Ribera en esta fotografía, tomada en la plaza Lledoner 

de esta población del Alt Urgell, donde saben muy bien cómo cuidar a sus alados convecinos. 

Un día de contrastes. Después de un día lluvioso en Lleida, como el 
pasado martes 11 de junio, al final de la tarde salió el sol, momento 
que captó en esta fotografía Salvador Gili. 

Tiempo de playa. En estos primeros días de verano, nuestros 
lectores empiezan a disfrutar de la playa, como es el caso de Ana 
Majos, que nos envía esta foto de su mañana en la playa. 

Retrat en tinta de l’artista Joan Bosch pel 60 aniversari del Joan, en un 
acte de lliurament apadrinat per Jordi. Moltes felicitats!

Queremos felicitar a esta preciosa 
niña, Lorena, que hoy celebra su 
séptimo aniversario. Felicidades.

Moltíssimes felicitats al petit 
de casa nostra, que avui 
compleix 11 anys. Que gran!



https://www.comarquesdeponent.com/p-sobira/clou-el-programa-pedagogic-danses-vives-previ-al-festival-dansaneu/ 
Comarquesdeponent.com
12/06/2019

Clou el programa pedagògic ‘Danses vives’, previ al 
festival Dansàneu

L'escola de Llavorsí va acollir el passat 7 de juny la cloenda del programa Danses vives, promogut pel 
departaments de Cultura i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que, d’ençà de l’any passat, centra 
l’activitat pedagògica prèvia a la celebració del Dansàneu.
Els alumnes i professors de la ZER Alt Pallars van posar en comú el treball realitzat aquest curs amb el  
professor de dansa Pep Garcia, de l’esbart Marboleny de les Preses i amb l'acompanyament musical en 
directe garantit en col·laboració amb l'Escola Folk del Pirineu. Al programa, en el que hi participen alumnes i  
mestres de primària, té per objectiu la recuperació de les danses tradicionals del territori, amb la intenció de 
promoure la cohesió social i la posada en valor del patrimoni. Els participants aprenen danses tradicionals 
pròpies del Pallars com el ball pla o l'esquerrana, entre altres. Les dues cloendes anteriors van tenir lloc als 
municipis d'Esterri d'Àneu i Sort.

https://www.comarquesdeponent.com/p-sobira/clou-el-programa-pedagogic-danses-vives-previ-al-festival-dansaneu/
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Llavorsí clou el programa cultural 'Danses Vives'

Els alumnes i professors de la ZER Alt Pallars han posat en comú el treball realitzat aquest curs amb el 
professor de dansa Pep Garcia, de l’esbart Marboleny, en col·laboració amb l'Escola Folk Pirineu

La plaça de Llavorsí va ser l'escenari de la darrera sessió del programa 'Danses 
Vives'/Pep Garcia-dansaneu.cat

LLAVORSÍ CLOU EL PROGRAMA CULTURAL 'DANSES VIVES'
Llavorsí va acollir el divendres dia 7 de juny la cloenda del programa Danses Vives ~ el 
projecte pedagògic dels departaments de Cultura i d'Educació de la Generalitat, que s'ha 
implementat per segon any consecutiu al Pallars Sobirà, a recer del festival Dansàneu, 
amb accions també a Sort i Esterri d'Àneu.

Els alumnes i professors de la ZER Alt Pallars han posat en comú el treball realitzat 
aquest curs amb el professor de dansa Pep Garcia, de l’esbart Marboleny, Cercle de les 
Preses (Garrotxa), i amb l'acompanyament musical en directe garantit en col·laboració 
amb l'Escola Folk Pirineu. Al programa, en el que hi participen alumnes i mestres de 
primària, té per objectiu la recuperació de les danses tradicionals del territori, amb la 
intenció de promoure la cohesió social i la posada en valor del patrimoni. Els participants 
aprenen danses tradicionals pròpies del Pallars com el ball pla o l'esquerrana, entre altres.

Danses populars vives a l'escola

Després de la bona acceptació de la primera edició del programa de danses vives d'arrel 
tradicional a l'escola, el Departament de Cultura, a través de la Direcció General de 
Cultura Popular i Associacionisme Cultural i el Departament d'Educació, a través del 
Servei d'Ordenació Curricular d'Ensenyaments de Règim Especial de la DGFPIERE, ha 
decidit donar continuïtat al programa amb una segona edició per aquest curs 2018-19. De 
nou les entitats col·laboradores, Esbart Català de Dansaires, Esbart Marboleny, Lo Planter 
i Esbart Dansaire de Rubí seran les encarregades de formar els mestres participants.

El programa s'està desenvolupant des de l'inici del curs lectiu amb l'objectiu de tenir una 
presència transversal en els centres de primària. Les entitats han formant als mestres que 
ho havien sol·licitat. Posteriorment, els mestres en els seus centres educatius han 
treballat amb els alumnes les danses apreses i durant aquesta primavera es realitzaran 

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-sobira/llavorsi-clou-programa-danses-vives/20190611124921014618.html


les trobades per donar a conèixer l’experiència. Les dates de les trobades que han tingut 
lloc a l'Alt Pirineu han estat:

• 28 febrer. Esterri d'Àneu (Esbart Marboleny)

• 26 abril. Sort (Esbart Marboleny)

• 7 juny. Llavorsí (Esbart Marboleny).



https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11288/llavors/tanca/programa/danses/vives/recuperaci/danses/tradicionals
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Llavorsí tanca el programa «Danses vives» de
recuperació de danses tradicionals

Els nens i nenes aprenen danses tradicionals pròpies del Pallars
com el ball pla o l'esquerrana

Imatge de la cloenda a Llavorsí | Dansàneu

L'Escola de Llavorsí va acollir el passat divendres la cloenda del programa Danses vives,
promogut pel departaments de Cultura i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que, d'ençà
de l'any passat, centra l'activitat pedagògica prèvia a la celebració del Dansàneu.

Els alumnes i professors de la ZER Alt Pallars han posat en comú el treball realitzat aquest curs
amb el professor de dansa Pep Garcia, de l'esbart Marboleny de les Preses i amb
l'acompanyament musical en directe garantit en col·laboració amb l'Escola Folk del Pirineu.

El programa, en el que hi participen alumnes i mestres de primària, té per objectiu la recuperació
de les danses tradicionals del territori, amb la intenció de promoure la cohesió social i la posada en
valor del patrimoni. Els participants aprenen danses tradicionals pròpies del Pallars com el ball pla
o l'esquerrana, entre altres. Les dues cloendes anteriors han tingut lloc als municipis d'Esterri
d'Àneu i Sort.

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11288/llavors/tanca/programa/danses/vives/recuperaci/danses/tradicionals
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Karra Elejalde, present a la projeccio d’‘Acción Mutante’

Intensiu de cinema de terror a 
Tàrrega amb el VI Galacticat

Tàrrega
REDACCIÓ
La segona jornada de la VI Mostra 
de Cinema Fantàstic i de Terror de 
Ponent - Galacticat, que finalitza 
avui a Tàrrega va convertir-se en 
un intensiu de cinema amb pú-
blic a totes hores als Cinemes 
Majèstic. Una de les projeccions 
més concorregudes va ser la de 
la pel·lícula Acción Mutante, que 
va comptar amb la presència del 
basc Karra Elejalde, que diven-
dres va rebre el premi honorífic 
Pepe Mediavilla., i també es va 
projectar la pel·lícula guanyadora 
Zauberer, de l’austríac Sebastian 
Brauneis El Galacticat finalitzarà 
avui amb un concert al Teatre 
Ateneu. FOTO: Joaquim Riera / La Banda Municipal de Lleida clourà el festival

L’escola de Llavorsí va acollir la 
cloenda del programa Danses 
vives, que s’ha celebrat per se-
gon any al Pallars Sobirà amb 
accions a Esterri d’Àneu, Sort i 

aquesta de Llavorsí i que es el 
projecte pedagògic previ al Fes-
tival Dansàneu. Els participants 
van poder aprendre danses tra-
dicionals del Pallars.

Llavorsí clou el Danses vives, 
la prèvia del Dansàneu

FOTO: Pep García / 140 alumnes i 24 mestres van participar

El barri de Noguerola-Estació-Se-
gre va celebrar ahir una nova jor-
nada de la seva Festa Major, amb 
diverses activitats com un cam-
pionat d’escacs, l’animació infan-
til de Sac Espectacles, un vermut 
popular, una Holi Party i una ba-
llada de sardanes.

Espectacles 
pels infants i 
sardanes al 
barri Noguerola

FOTO: Núria García / Sac Espectacle va fer gaudir els més petits

La literatura 
catalana a la xarxa

Portes obertes al Corpus
El Patronat de Corpus de Lleida va fer ahir, dia de l’associacionisme 
cultural, una jornada de portes obertes amb exposicions i 
unataula informativa. /FOTO:  Enric Figueres



https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/lidia-pujol-festival-dansaneu-isil

Secció: Cristianismo
31/05/2019

Lídia Pujol al Festival Dansàneu, a Isil

Europa Espanya Català

Dia: Divendres, 28 de junyHora: a les 19:30

Lloc: Església de Sant Joan d Isil . Isil

Preu: 9.00

Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.

Església de Sant Joan d Isil Carrer de la Riba-isil, 7, 25586 , Isil

Concert

Un concert de Lídia Pujol és, abans de res i independentment del repertori, una invitació
respectuosa, però lúdica i sensual, a deixar-se endur per la força evocadora de la música. La
manera de fer i de cantar de Lídia Pujol és, més aviat, una qüestió de pell Toni Casares. Lídia
Pujol, veu.Dani Espasa, teclats.

Entrada 5 anticipada / 9 a taquillaEntrades anticipades

En acabar el concert, tindrà lloc la presentació del projecte Teia de Júlia Farrero, creació inspirada
en la tradició de les falles pirinenques i premiada per la Plataforma d espectacles de carrer que s
estrenarà de manera completa en l edició de 2020 del Dansàneu.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/lidia-pujol-festival-dansaneu-isil


https://forum.ad/el-28e-dansaneu-concentra-el-programa-en-una-setmana-i-reforca-els-vincles-amb-el-patrimoni-local/

Secció: Nacional
05/05/2019

El 28è Dansàneu concentra el programa en una
setmana i reforça els vincles amb el patrimoni
local

Europa Andorra Català

Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu. Enguany s'avança el calendari una setmana i es presenta un programació més
compactada, mesura que l'organització havia pres per assegurar la disponibilitat de places
hoteleres, donant per suposat que la zona també acolliria els dies previs el Doctor Music Festival.
Finalment, però, aquest festival s'ha traslladat a Montmeló per culpa de la negativa de l'Agència
Catalana de l'Aigua i de les pressions de grups ecologistes. Des del Dansàneu han explicat que ja
no hi havia marge per canviar les dates previstes.

Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les
produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal, són
algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El Dansàneu vol donar un major pes als
aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada espectacle una explicació als assistents
sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El festival també posa en marxa una
plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic, segons ha assenyalat la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del
festival.

Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran novament escenari
d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però
que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els organitzadors del
festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també natural", tal com ha
destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella.

Enguany, el Dansàneu canvia les dates i compacta en una sis dies la seva programació. Així,
s'avança una setmana i se celebrarà després de Sant Joan i entre les falles d'Isil i les de València
d'Àneu. Martínez ha explicat que el canvi respon a la professionalització del festival perquè, "si
volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista".

https://forum.ad/el-28e-dansaneu-concentra-el-programa-en-una-setmana-i-reforca-els-vincles-amb-el-patrimoni-local/
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El Dansàneu concentra la seva proposta artística
en una única setmana d'espectacles i reforça el
vincle amb el patrimoni de les Valls d'Àneu

La 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, se celebrarà del 25 al 30 de juny a
Esterri dÀneu, València dÀneu, Isil, Son, Sorpe, Escalarre i Espot posant en valor les seves
fortaleses i destacant el seu profund arrelament al territori. El Festival de Cultures del Pirineu es
presenta com un projecte transpirinenc que, amb la dansa com a eix principal i vertebrador,
incorpora els atractius de disciplines artístiques, culturals, socials i econòmiques ja presents al
territori i que atorguen valor afegit al propi concepte de festival estiuenc. Enguany, es vol donar un
major protagonisme als aspectes patrimonials, de manera que, abans dels espectacles, soferirà un
breu apunt divulgatiu sobre l'espai patrimonial on es programa l'activitat.

Lobjectiu del nou Dansàneu, amb la dansa com a eix principal i vertebrador, és donar resposta als
requeriments i necessitats dun context social i cultural canviant. Tot plegat incorporant els atractius
de disciplines artístiques, culturals, socials i econòmiques ja presents al territori i que atorguen
valor afegit al propi concepte de festival estiuenc. Espectacles, formació, gastronomia, exposicions
i un calendari dactivitats complementàries que sarticulen al voltant de la celebració de les festes
del foc, són alguns dels trets que defineixen el gruix dactivitats de Dansàneu. Enguany shan
programat 40 activitats, deu més que lany passat, tot i que ha coincidit que shan fet coincidir dos
caps de setmana en la seva durada.

Entre les actuacions programades més destacades hi ha les de Sol Picó i Marco Mezquida (amb
lespectacle inaugural, Cita a cegues, el 25 de juny a lesglésia de Santa Maria dÀneu, Escalarre-La
Guingueta dÀneu; el programa doble Carles Marigó-Marco Mezquida i Jaume Sangrà-Carles
Marigó (dimecres 26, església dels Sants Just i Pastor de Son); Eduard Iniesta i Gemma
Galera-Tastàneu 2019 (dijous 27, església de Sant Pere de Sorpe); una excursió i visita
comentada a Sant Pere del Burgal amb acció artística (divendres 28, Escaló); un programa doble
amb Lídia Pujol i Teia, de Júlia Farrero (divendres 28, església de Sant Joan dIsil); Alidé Sans
(divendres 28, carrer Major/La Creu dEsterri dÀneu); un altre programa doble amb Àer i Espero
Meravelles (dissabte 29, església de Santa Maria dÀneu dEscalarre-La Guingueta dÀneu); Jordi
Molina Quartet i lEsbart Ciutat Comtal, amb Retrat en groc (dissabte 29, pati de la Llar dAvis
dEsterri dÀneu); les falles de València dÀneu (dissabte 29, al pati dels antics estudis; el Bestiari de
Josep Carner vist pel Newcat (diumenge 30, carrer Major/La Creu dEsterri dÀneu); i lespectacle de
cloenda Sa mateixa (diumenge 30, Món Natura Pirineus de Les Planes de Son).

El Dansàneu canvia de dates

Enguany el Dansàneu canvia les dates: les avança una setmana, situant-les just després de Sant
Joan i entre les falles d'Isil i les de València d'Àneu. Els seus responsables puntualitzen que el
canvi és degut precisament a la professionalització del festival.Si volem un festival posicionat en
relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer nivell, ens cal treballar a molts
mesos vista. En aquest sentit, l'edició de 2019 ha alterat les seves dates inicials, previstes durant
la primera setmana de juliol, per evitar coincidir amb la celebració del Dr. Music que deixava les
Valls d'Àneu sense places hoteleres lliures. L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes
d'avançar-ne la celebració per garantir que podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars

https://www.lleida.com/noticia_canal/el-dansaneu-concentra-la-seva-proposta-artistica-en-una-unica-setmana-despectacles-i


sinó també els propis artistes i companyies, recorden des del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un cop sabut que el Dr. Music marxava de les Valls d'Àneu, els responsables del Dansàneu van
intentar recuperar les dates inicials però les agendes dels principals caps de cartell no van
permetre el canvi. El repte enguany és important atès que a nivell d'ocupació no és el mateix la
primera setmana de juliol que la darrera de juny. Per aquest motiu hem avançat la presentació de
la programació pràcticament un mes i hem implementat noves mesures de difusió com són la
venda online d'entrades anticipades a través del Consell Cultural i els paquets turístics en
col·laboració amb l'Oficina de Turisme de les Valls d'Àneu, afirmen
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El 28è Dansàneu concentra el seu programa en
una única setmana i reforça els vincles amb el
territori

Sol Picó amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb
Carles Marigó, i les produccions 'Àer', Teia' i 'Sa Mateixa', entre
les propostes destacades

Imatge de la presentació del festival a lInstitut dEstudis Ilerdencs | ACN

Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més compactada,
mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte la celebració del Doctor Music Festival a
Escalarre, tot i que finalment se celebrarà a Montmeló.

Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les
produccions Àer, Teia, i Sa Mateixa i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal, són
algunes de les propostes destacades d'aquesta edició.

Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran novament escenari
d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però
que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els organitzadors del
festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també natural", tal com ha
destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella.

Compromís per difondre els valors patrimonials de les Valls d'Aneu

En aquesta 28a edició, el Dansàneu fa una aposta per donar a conèixer els valors patrimonials del
territori. Així, abans de començar cadascun dels espectacles s'oferirà al públic un breu apunt
divulgatiu sobre l'espai on se celebra l'activitat. En els casos de Sorpe, Son i Santa Maria d'Àneu,
el festival compta amb el suport de l'expert Antoni Velasco.

Una altra de les novetats d'enguany és la venda anticipada online d'entrades per als espectacles,
que sha iniciat aquest dimecres, 1 de maig, i que es podrà fer a través del web del Dansàneu. La
venda online finalitzarà el 25 de juny, coincidint amb l'inici del festival i, a partir d'aleshores, la
venda anticipada es podrà fer únicament de manera presencial al Consell Cultural de les Valls
d'Aneu.

El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls dÀneu amb el suport del
Departament de Cultura, els ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu, i
el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida, el
suport de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i de l'Ajuntament de Sort i també hi col·labora l'Obra
Social la Caixa.

Consulta el programa del 28è Dansàneu

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11098/28/dans/neu/concentra/seu/programa/nica/setmana/refor/vincles/amb/territori
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El Periòdic d'Andorra
02/05/2019

El Dansàneu reforça el vincle amb el patrimoni
local

Sol Picó amb Marco Mezquida i Lídia Pujol, alguns dels
participants

Presentació del festival Dansàneu 2019. | IEI

Les Valls dÀneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu. Enguany savança el calendari una setmana i es presenta un programació més
compactada, mesura que lorganització havia pres per assegurar la disponibilitat de places
hoteleres, donant per suposat que la zona també acolliria els dies previs el Doctor Music Festival.
Finalment, però, aquest festival sha traslladat a Montmeló per culpa de la negativa de lAgència
Catalana de lAigua i de les pressions de grups ecologistes. Des del Dansàneu han explicat que ja
no hi havia marge per canviar les dates previstes.

Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les
produccions Àer, Teia, i Sa Mateixa i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal, són
algunes de les propostes destacades daquesta edició. El Dansàneu vol donar un major pes als
aspectes patrimonials i, així, soferirà abans de cada espectacle una explicació als assistents sobre
els espais on es desenvolupen les actuacions. El festival també posa en marxa una plataforma
virtual des don adquirir anticipadament les entrades als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival destiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic, segonsva assenyalar la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del
festival.

Els municipis dEsterri dÀneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta dÀneu seran novament escenari duna
proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però que
sobretot busca posar en valor lexcel·lent patrimoni de les Valls que els organitzadors del festival
entenen «des dun doble vessant: artístic i arquitectònic però també natural», informa RàdioSeu.

https://www.elperiodic.ad/noticia/71653/el-dansaneu-reforca-el-vincle-amb-el-patrimoni-local
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L
es Valls d’Àneu acolliran 
del 25 al 30 de juny la 28a 
edició del Festival de Cultu-
res del Pirineu, Dansàneu. 

Enguany s’avança el calendari una 
setmana i es presenta un progra-
mació més compactada, mesura 
que l’organització havia pres per 
assegurar la disponibilitat de pla-
ces hoteleres, donant per suposat 
que la zona també acolliria els dies 
previs el Doctor Music Festival. Fi-
nalment, però, aquest festival s’ha 
traslladat a Montmeló per culpa 
de la negativa de l’Agència Catala-
na de l’Aigua i de les pressions de 
grups ecologistes. Des del Dansà-
neu han explicat que ja no hi ha-
via marge per canviar les dates pre-
vistes.

Sol Picó, a duo amb Marco Me-
zquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà 
amb Carles Marigó, les producci-
ons Àer, Teia, i Sa Mateixa i les actua-
cions dels esbarts Sant Martí i Ciu-
tat Comtal, són algunes de les pro-
postes destacades d’aquesta edició. 
El Dansàneu vol donar un major 
pes als aspectes patrimonials i, ai-
xí, s’oferirà abans de cada especta-
cle una explicació als assistents so-
bre els espais on es desenvolupen 
les actuacions. El festival també 
posa en marxa una plataforma vir-
tual des d’on adquirir anticipada-
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ment les entrades als espectacles.
El Dansàneu referma la seva vo-

luntat de continuar incentivant la 
producció en dansa així com con-
solidant el seu model de festival 
d’estiu dimensionat en base a pa-
ràmetres de sostenibilitat i rigor 
artístic, segonsva assenyalar la di-
rectora del festival, Rut Martínez, 
durant la presentació del festival. 

Els municipis d’Esterri d’Àneu, 

Alt Àneu, Espot i la Guingueta 
d’Àneu seran novament escenari 
d’una proposta artística de mar-
cat to contemporani que no oblida 
el seu vincle amb la tradició però 
que sobretot busca posar en valor 
l’excel·lent patrimoni de les Valls 
que els organitzadors del festival 
entenen «des d’un doble vessant: 
artístic i arquitectònic però també 
natural», informa RàdioSeu. H

Sol Picó amb Marco 
Mezquida i Lídia Pujol, 
alguns dels participants

breus

Petició de presó per un 
accident mortal

Inscripcions per als 
cursos de lleure

TRIBUNALS 3 La fiscalia demana qua-
tre anys i mig de presó per un delicte 
contra la seguretat vial per conduc-
ció temerària, un delicte d’homici-
di per imprudència greu i un delic-
te de lesions per imprudència greu i 
que indemnitzi la família de la vícti-
ma mortal (pare, mare, germana i ti-
eta) amb 182.651 euros per l’home 
que conduïa el vehicle que es va veu-
re implicat en un accident mortal 
(va morir el conductor de l’altre cot-
xe) el maig del 2016 al Palau d’Angle-
sosa (Pla d’Urgell).

FORMACIÓ 3 L’Oficina Jove de l’Alt Ur-
gell ha obert les inscripcions per a 
l’oferta formativa Pack Lleure 2019, 
que es compon de 3 cursos i 1 taller 
relacionats amb el món del lleure. 
Les formacions, que tenen places li-
mitades, són: un curs de vetllador 
d’infants amb Necessitats Educati-
ves Especials (NEE), un curs de mo-
nitor de lleure, un curs de primers 
auxilis bàsic i un taller de preven-
ció i abordatge de l’abús sexual en 
l’educació en el lleure, dirigit a jo-
ves a partir de 16 anys.



https://www.bondia.ad/societat/dansaneu-vol-donar-mes-pes-als-aspectes-patrimonials-aquest-any
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Dansàneu vol donar més pes als aspectes
patrimonials aquest any

Europa Andorra Català

Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta una programació més compactada,
mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot i que
finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume
Sangrà amb Carles Marigó, les produccions Àer, Teia, i Sa Mateixa i les actuacions dels esbarts
Sant Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El
Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials, i així s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El
festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades
als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic, segons assenyala la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del
festival a l'IEI de Lleida. Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran
novament escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle
amb la tradició però que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els
organitzadors del festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també
natural", tal com ha destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella.

Enguany, el Dansàneu canvia les dates i compacta en sis dies la seva programació. Així, s'avança
una setmana i se celebrarà després de Sant Joan i entre les falles d'Isil i les de València d'Àneu.
Martínez explica que el canvi respon a la professionalització del festival perquè, "si volem un
festival posicionat amb relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer nivell, ens
cal treballar a molts mesos vista".

En aquest sentit, l'edició del 2019 ha alterat les seves dates inicials, previstes durant la primera
setmana de juliol, per evitar coincidir amb la celebració del Doctor Music, que deixava les Valls
d'Àneu sense places hoteleres lliures, segons ha remarcat la directora del Dansàneu.

https://www.bondia.ad/societat/dansaneu-vol-donar-mes-pes-als-aspectes-patrimonials-aquest-any
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El Dansàneu reforça el vincle amb el patrimoni de
les Valls d'Àneu

La 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, s'ha presentat posant en valor les
seves fortaleses i destacant el seu profund arrelament al territori. Quatre anys després del canvi de
format, en què deixava enrere una proposta de caràcter emminentment formatiu, el Dansàneu, ja
posicionat en relació als festivals i centres de creació artística en dansa del país, referma la seva
voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com consolidant el seu model de
festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i rigor artístic.

AMB PATRIMONI VALLS REFORÇA ANEU DANSANEU

Acte de presentació del Dansàneu 2019.

Acte de presentació del Dansàneu 2019.
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En aquest sentit, els municipis dEsterri dÀneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta dÀneu, però també
Escaló, seran novament escenari duna proposta artística de marcat to contemporani que no oblida
el seu vincle amb la tradició però que sobretot busca posar en valor lexcel·lent patrimoni de les
Valls que els organitzadors del festival entenen des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però
també natural. De fet, s'evidencia amb la imatge d'enguany, creada per la fotògrafa Iolanda Sebé
per a l'estudi Latipo.

Aer_dest-2

Enguany el Dansàneu canvia les dates: les avança una setmana, situant-les just després de Sant
Joan i entre les falles d'Isil i les de València d'Àneu. Els seus responsables puntualitzen que el
canvi és degut precisament a la professionalització del festival. Si volem un festival posicionat en
relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer nivell, ens cal treballar a molts
mesos vista".

L'edició d'enguany ha alterat les seves dates inicials, previstes durant la primera setmana de juliol,
per evitar coincidir amb la celebració del Dr. Music que deixava les Valls d'Àneu sense places
hoteleres lliures

"L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes d'avançar-ne la celebració per garantir que
podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars sinó també els propis artistes i companyies,
recorden des del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Un cop sabut que el Dr. Music marxava de
les Valls d'Àneu, els responsables del Dansàneu van intentar recuperar les dates inicials però les
agendes dels principals caps de cartell no van permetre el canvi. El repte enguany és important
atès que a nivell d'ocupació no és el mateix la primera setmana de juliol que la darrera de juny. Per
aquest motiu hem avançat la presentació de la programació pràcticament un mes i hem
implementat noves mesures de difusió com són la venda online d'entrades anticipades a través del
Consell Cultural i els paquets turístics en col·laboració amb l'Oficina de Turisme de les Valls
d'Àneu, afirmen.

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/cultura/dansaneu-reforca-vincle-amb-patrimoni-valls-daneu/20190501103315014135.html


En l'àmbit artístic, el festival convida un dels noms propis de la dansa en les darreres dècades: la
ballarina i coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de Dansa i un autèntic referent en la creació
contemporània, proposa el seu duo amb el reconegut pianista menorquí Marco Mezquida, una de
les veus musicals més actives i interessants del moment. Picó i Mezquida presentaran la seva
particular Cita a cegues al temple espiritual de les Valls d'Àneu, Santa Maria, que acollirà la
inauguració del Dansàneu 2019 el proper dimarts, 25 de juny, a dos quarts de vuit del vespre. La
inauguració inclourà també, a la sortida de l'església, un maridatge amb els excel·lents vins del
celler Castell d'Encús que repeteixen d'aquesta manera la col·laboració amb el festival.

Dimecres 26 de juny arriba el primer dels dobles programes del festival: serà a l'església dels
sants Just i Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i
improvisador Carles Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor
Jaume Sangrà titulada Origo (Origen), un projecte que s'acaba de presentar amb gran èxit al
festival Don Quixot de Rússia. Una proposta a mig camí entre la dansa i el teatre gestual que
s'articula principalment a partir de la improvisació. Durant la mitja part se servirà una copa de vi
(inclosa dins el preu de l'entrada) en aquest cas en col·laboració amb el celler Batlliu de Sort.

Dansaneu-19_gran-1210x425

Dijous 27 de juny, novament a dos quarts de vuit del vespre, el Dansàneu es trasllada a Sorpe i ho
fa incentivant el diàleg artístic entre el multiinstrumentista Eduard Iniesta i la ballarina Gemma
Galera. Serà a l'església de Sant Pere, on ambdós artistes presentaran un projecte pensat ad hoc
per al Dansàneu, i a manera de preludi de la celebració de la tercera edició del Tastàneu, una
iniciativa que compta amb el suport dels productors pallaresos (per tant, un tast KM0) i que és,
d'ençà de la seva creació, una de les iniciatives amb major seguiment del festival.

A partir de divendres 28, el Dansàneu fa un esforç organitzatiu i programa entre dues i tres
activitats diàries. L'excursió amb visita guiada a Sant Pere del Burgal i acció artística final als
jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló, una de les activitats més ben valorades pels assistents al
festival de l'any passat, es programa de nou per obrir un cap de setmana que situarà el divendres
28 l'actuació de Lídia Pujol a l'església de Sant Joan d'Isil com un dels plats forts del festival. A la
sortida, la instal·lació Teia, de la ballarina i coreògrafa Júlia Farrero, sorprendrà els assitents.

Teia va ser un dels projectes finalistes del Premi Delfí Colomé de Dansa 2018 i ha guanyat la beca
de Suport a la Creació en Arts de Carrer impulsada per la Plataforma Arts de Carrer, que inclou
entre altres el festival Sismògraf, el festival Lluèrnia i el Circ a la Plaça. En conèixer el projecte,
que sinspira en les falles pirinenques i crea un espectacle entre el moviment i el trapezi, amb un
llenguatge simple i visual, vam pensar que resultaria excel·lent per al Dansàneu. Després de
parlar-ne amb la seva creadora, Júlia Farrero, vam proposar-li un acompanyament durant el
procés creatiu de l'espectacle amb un acord de col·laboració a dos anys vista que permeti mostrar
un petit tast del projecte aquest 2019 i l'espectacle ja acabat l'any vinent, al Dansàneu, explica la
directora artística del Dansàneu, Rut Martínez. L'activitat del Dansàneu prevista el divendres 28 de
juny es clourà amb la invitació a l'aranesa Alidé Sans, que farà un concert a l'aire lliure, gratuït, a
tocar de La Creu del carrer Major d'Esterri d'Àneu.

Dissabte 29 de juny el Dansàneu torna a Santa Maria d'Àneu i ho fa presentant el projecte en
residència des de l'inici del festival que ha guanyat el darrer Premi Delfí Colomé: Àer, proposta de
la ballarina, creadora i pedagoga Laia Santanach. En paraules de Santanach, Àer és una peça de
dansa contemporània i música electrònica que replanteja la dansa tradicional popular del
contrapàs amb la seva música des d'una mirada actual, personal i subjectiva entenent-la com a
referent vivencial, estructural i social del moment, afirma. Un primer tast del projecte, que es
presentarà totalment acabat al festival Ésdansa de Les Preses, l'agost vinent, es va poder veure fa
només uns dies al festival Sismògraf d'Olot amb un gran èxit de públic i crítica. Aquests festivals,
juntament amb el Mercat de les Flors, la Fira Mediterrània i el propi Dansàneu, són membres del
jurat d'aquest Premi que incentiva la creació en dansa a partir de materials d'arrel, impulsat pel
Departament de Cultura i que en aquestes darreres edicions ha passat en la seva fase de creació,
prèvia a l'estrena, pel Dansàneu. De manera posterior a la preestrena d'Àer, i en format de doble



programa, Santa Maria d'Àneu acollirà l'estrena de noves coreografies de l'esbart Sant Martí
vinculades a l'espectacle Espero meravelles que la formació que dirigeix el coreògraf David
Martínez va articular en col·laboració amb els músics Mirna Vilasís i Xavi Múrcia i que es presenta
com un homenatge a la figura de la poeta Montserrat Abelló.

Encara dissabte 29 de juny, el Dansàneu acollirà una nova estrena: serà a partir de les set de la
tarda, al pati de la Llar d'avis d'Esterri d'Àneu -també gratuït- i amb el tenora Jordi Molina i l'esbart
Ciutat Comtal com a protagonistes. Retrat en groc és el nom del darrer projecte del mutipremiat
músic de Torroella de Montgrí. Una proposta valenta i reivindicativa que es presenta al Dansàneu
en el seu format de quartet i que suma la dansa de l'esbart que lideren Teresa Agustí i Lluís
Calduch, que coreografiaran per a l'ocasió una selecció de temes del disc que Molina va presentar
a finals de 2018. Dissabte 29 de juny a la nit és jornada de falles a València d'Àneu i el Dansàneu
s'hi sumarà programant una primera actuació de vespre nit (a partir de dos quarts de nou del
vespre), com ha estat habitual en les darreres edicions del festival.

Diumenge la jornada començarà amb una proposta novament gratuïta i de caràcter familiar en què
un sextet de músics liderats per l'acordionista Carles Belda i la cantant i contrabaixista Gemma
Abrié, sota el paraigua creatiu del NewCat, presentaran un homenatge al Bestiari de Josep Carner
que tindrà lloc a La Creu/Carrer Major d'Esterri d'Àneu a partir de les dotze del migdia. A partir de
les set de la tarda, i a l'excel·lent escenari de Les Planes de Son, l'espai de Mon Natura Pirineus,
el Dansàneu clourà la seva proposta presentant un dels espectacles més rellevants produïts
durant el 2018 en col·laboració amb L'Auditori de Barcelona (cicle Escenes) i el Mercat de les
Flors: Sa Mateixa. L'espectacle, gratuït per als qui fan estada a Les Planes de Son, gira a través
de la música i la dansa, al voltant del concepte duna mateixa imatge que es repeteix i que va
teixint la geometria de la nostra memòria col·lectiva. Una memòria complexa i desigual, sense
temps, antiga i recent alhora, que es va generant dia a dia. És la mateixa imatge duns fils molt
poderosos que ens uneixen sense que els puguem veure: quan algú els toca ens fan ressonar
generacions eternes dins les entranyes. La protagonitzen la cantant manacorina Joana Gomila i la
ballarina Lali Ayguadé, juntament amb el també ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i Santi
Careta.

Encara dins l'apartat de novetats d'enguany, el Dansàneu introdueix abans de començar cadascun
dels espectacles un breu apunt divulgatiu sobre l'espai patrimonial on es programa l'activitat. En
els casos de Sorpe, Son i Santa Maria d'Àneu, el festival compta amb el suport de l'expert Antoni
Velasco, que també participarà en la presentació del festival Dansàneu d'aquest dimarts, 30
d'abril, a la tarda a Barcelona, al Museu d'Història de la Ciutat. Velasco, professor de la Universitat
de Lleida, comentarà els retaules de les esglésies esmentades així com la singularitat de
cadascun dels espai d'una manera molt breu. Igualment, en casos com l'excursió guiada a Sant
Pere del Burgal, el Consell Cultural proposarà el comentari divulgatiu en col·laboració amb
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls dÀneu amb el suport del
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural), els Municipis Aneuencs (Ajuntaments dEsterri dÀneu, Alt Àneu, Espot i
La Guingueta dÀneu) i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la
Diputació de Lleida (Institut dEstudis Ilerdencs, al qual enguany també s'hi suma el Patronat de
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida) i el suport de lEcomuseu Valls dÀneu i de
lAjuntament de Sort, a la Vall dÀssua, que s'ha sumat a la celebració del programa formatiu
Danses vives. Hi col·labora lObra Social la Caixa.

La venda anticipada online dentrades per als espectacles, que s'inicia demà dimecres, 1 de maig,
es podrà fer a través dels webs www.dansaneu.cat i www.aneu.cat

Amb tot, la venda online finalitzarà el proper 25 de juny, coincidint amb l'inici del festival. A partir
d'aleshores, la venda anticipada es podrà fer únicament de manera presencial (fins a 24 hores
abans de l'inici de cada espectacle) a la seu del Consell Cultural, com a deferència per als
habitants del territori.



El festival d'aquest 2019 es presentarà al públic també a Barcelona en el marc dun acte que tindrà
lloc aquesta mateixa tarda, al Museu d'Història de Barcelona, a partir de les 19 hores. Serà llavors
quan tindrà lloc la lectura del pregó daquest 2019 a càrrec de l'escriptora i directora de la revista
Cavall fort, Mercè Canela, la qual agafarà el relleu de Jordi Creus, autor del pregó de lany passat.

Per últim, els responsables del Dansàneu han destacat que tres dels espectacles impulsats des
del festival de les Valls d'Àneu l'any passat han tingut recorregut i presència més enllà del propi
Dansàneu. Ens referim a les produccions Nuà de Raquel Gualtero i Anaïs Oliveras i el Bach
Project de Joel Bardolet i Mal Pelo -ambdós presents al Sismògraf 2019-, així com el projecte
Galeuscat, que es presentarà ja completat a la Fira Mediterrània de l'octubre vinent.

EL PALLARS BALLA DE NOU GRÀCIES AL PROGRAMA DANSES VIVES

Els nens i nenes d'Esterri d'Àneu, Sort i Llavorsí han participat per segon any consecutiu del
programa formatiu interdepartamental Danses vives promogut pels departaments de Cultura i
dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya. Valorada positivament l'experiència pilot de l'any
passat, a recer del Dansàneu alumnes i professors de les escoles dEsterri dÀneu, Sort, Rialp,
Llavorsí, Alins i Ribera de Cardós han participat en aquesta proposta sota el guiatge del professor i
ballador Pep García, de lEsbart Marboleny de Les Preses.

La cloenda daquest programa, que planteja la formació feta directament als mestres de primària -i
la corresponent transmissió de coneixements daquests envers els alumnes-, ja ha tingut lloc
enguany a Esterri d'Àneu i a Sort i es replicarà el proper 7 de juny a Llavorsí, sempre amb
l'acompanyament musical en directe garantit en col·laboració amb l'Escola Folk del Pirineu.



El Dansàneu compacta 
la programació i manté 
l’aposta pel territori
Se celebrarà del 25 al 30 de juny i 
incorpora la venda d’entrades online
La 28a edició del Festival 
de Cultures del Pirineu, 
Dansàneu, que se celebrarà 
del 25 al 30 de juny, reforça 
el vincle amb el patrimoni 
de les Valls d’Àneu i manté 
l’aposta per la producció 
pròpia.

Lleida
A. SÁNCHEZ
La novetat més important és el 
canvi de dates, que s’avança una 
setmana, situant-la tot just des-
prés de Sant Joan i entre les fa-
lles d’Isil i València d’Àneu, amb 
la voluntat de “professionalitzar” 
el festival. En aquest sentit, Rut 
Martínez, directora del Dansà-
neu, explica que es van alterar 
les dates inicials, previstes per la 
primera setmana de juliol, “per 
evitar coincidir amb la celebració 
del Doctor Music Festival”, que fi-
nalment s’ha traslladat al circuit 
de Montmeló, i que “deixava les 
Valls d’Àneu sense places hotele-
res”.

Enguany, a més, el Dansàneu 
incorpora per primera vegada la 
venda online d’entrades anticipa-
des, que s’obre avui i finalitzarà 
el 25 de juny, i avança els hora-
ris dels espectacles de les jorna-
des entre setmana per “afavorir 
l’afluència de públic”. Ferran Re-
lla, president del Consell Cultural 
de les Valls d’Àneu, va destacar 

ahir, durant la presentació del  
Dansàneu, la funció “pedagò-
gica” i “formativa” d’un festival 
que “converteix les valls pirinen-
ques en el centre de dansa de 
Catalunya” i que fonamenta els 
“valors artístics i seductors” dels 
Pirineus. 

Un any més, els municipis 
d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, La 
Guingueta d’Àneu i Espot seran 
els escenaris principals d’una pro-
posta de marcat to contemporani 
que no oblidarà el seu vincle amb 
la tradició i l’excel·lència patrimo-
nial de les Valls d’Àneu. En aquest 

sentit, el festival introduirà abans 
de començar cada espectacle un 
breu apunt divulgatiu sobre les 
singularitats de cada espai patri-
monial on es programa cada es-
pectacle.

Pel que respecta a la progra-
mació, molt més compacta, co-
mençarà amb l’espectacle inau-
gural Cita a cegues, de Sol Picó 
i Marco Mezquida i finalitzarà 
amb Sa Mateixa. Altres propos-
tes destacades són les actuacions 
de Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb 
Carles Marigó, així com les pro-
duccions Àer o Teia, entre altres.

FOTO: C.B.P / Sol Picó i Marco Mezquida obriran el festival
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La història. Hamburg, Ale-
manya, 1945. Rachel arri-
ba a la destruïda ciutat per 

retrobar-se amb el seu marit, 
coronel britànic d’ocupació, i 
conviuen en la mansió d’un re-
finat vidu alemany i la seva fi-
lla pianista. 
Les formes. De tant en tant al 
cinema britànic li sobrevé un 
episodi agut de nostàlgia pas-
sada de caducitat. Quan vostè 
vegi el logotip 
BBC a les prime-
res imatges de 
la pel·lícula, cal 
que es prepa-
ri, com a mínim, 
per a un pare-
l l  d ’exper ièn-
cies fí lmiques: 
1) La recreació 
historicista d’un 
temps pretèrit; 
i 2) La liofilitza-
ció, és a dir, con-
servació deshi-
dratada d’unes 
emocions a raig 
d’aixeta. És allò 
de l’estiradíssi-
ma contenció ‘british’. El molt 
disciplinat realitzador James 
Kent (Liverpool, 1962) es limi-
ta a dotar de ritme melodramà-
tic les previsibles situacions que 
patiran amb sordina els tres per-
sonatges del triangle sentimen-
tal, obligats a compartir un ca-
salot germànic i, atenció, un pia-
no Steinway. Mentrestant, als 
afores de l’Hamburg anorreat 
amb més bombes que les que 
van caure a Londres en tota la 
guerra, els vius i els morts pre-
tenen rescabalar dignitats per-
dudes de lesa humanitat. És la 

calculada revenja dels vence-
dors sobre els vençuts. O que 
l’operació dramàtica que mani-
pula el guió i la realització del 
melodrama faci possible la cruel 
ironia que els rellogats victorio-
sos se sentin derrotats. Potser 
tot plegat respongui al cacau 
monumental, en clau fulleto-
nesca, del menja-cocos nacio-
nalista, que s’han muntat amb 
el Brexit enfadós. Perquè ‘El dia 

que vendrá’ (The 
Aftermath, Les 
seqüeles)  ver-
sa sobre les con-
seqüències dels 
actes humans, 
d’abast imprevi-
sible. En l’apar-
tat interpretatiu, 
el film presenta 
un càsting des-
igual, certament 
forçat pel  que 
fa a l’actor aus-
tralià Jason Clar-
ke increïble ma-
rit de l ’anglesa 
Keira Knightley, 
molt més ajusta-

da amb el suec Alexander Skars-
gard en el sofert i romàntic ale-
many. 
El fons. Compte amb com admi-
nistres la victòria. 
La imatge. L’esposa del militar 
britànic tocant el ‘Clar de lluna’ 
de Debussy al piano amb la filla 
de l’alemany. 
La frase. ‘Nada es lo que deberia 
ser, pero es lo que hay’, que ad-
met el britànic. Comptades ve-
gades la vida respecta el guió. 
La recomanació. Una bona vet-
llada per als amants de melo-
drames post-bèl·lics a l’anglesa.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Acadèmic melodrama de postguerra

El día que 
vendrá

Director: James 
Kent. Intèrprets: 
Keira Knightley, 

Jason Clarke, 
Alexander 

Skarsgard, Kate 
Phillips, Stacy 

William. Regne 
Unit, 2019. 109’. 

JCA Alpicat. 
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Dimecres, 1 de maig del 2019Cultura

Dimarts, 25 de juny
z 19.30 h. Església de Santa Maria 
d’Àneu. Escalarre-la Guingueta: Ci-
ta a cegues. Espectacle inaugural 
Sol Picó i Marco Mezquida. Dansa, 
música i maridatge. 9/5 €. 

Dimecres, 26 de juny
z 19.30 h. Església dels Sants Just 
i Pastor. Son: Carles Marigó amb 
Marco Mezquida, i Jaume Sangrà 
amb Carles Marigó. Dansa, músi-
ca i maridatge. 9/5 €.

Dijous, 27 de juny
z  19.30 h. Església de Sant Pere. 
Sorpe: Eduard Iniesta amb Gem-
ma Galera. A les 20.30 a l’exterior, 
la 3a edició del Tastàneu. Dansa, 
música i maridatge. 9/5 €.

Divendres, 28 de juny
z 11.30 h. Exterior Hotel Castellar-

nau. Escaló: Visita comentada a 
Sant Pere del Burgal amb repre-
sentació artística. Dansa i patri-
moni. 9/5 €.
z 19.30 h. Església de Sant Joan. Isil: 
Lídia Pujol en concert. A les 21.30, 
preestrena de Teia, de Júlia Farre-
ro. Música i dansa. 9/5 €.

z 23.00 h. Carrer Major/La Creu. Es-
terri d’Àneu: Alidé Sans en concert. 
Música. Gratuït.

Dissabte, 29 de juny
z 12.00 h. Església de Santa Maria 
d’Àneu. Escalarre-la Guingueta: 
Preestrena d’Àer. A les 12.30 h, Es-
trena d’Espero Meravelles. Música i 
dansa. 9/5 €.
z 19.00 h. Pati de la Llar d’Avis. Es-
terri d’Àneu: Estrena de Retrat en 
groc, de Jordi Molina Quartet i Es-
bart Ciutat Comtal. Música i dan-
sa. Gratuït.

Diumenge, 30 de juny
z 12.00 h. Carrer Major/La Creu. Es-
terri d’Àneu: El Bestiari, de Josep 
Carner. Familiar. Gratuït.
z 19.00 h. Món Natura Pirineus. Son: 
Espectacle de clausura Sa Mateixa. 
Música i dansa. 9/5 €.

COL·LABORACIÓ

MONTSE SANJUAN
ESCRIPTORA

Mi Buenos Aires querido

10.000 QUILÒMETRES... són 
els que ens separen de la ciutat 
de Buenos Aires, tot abans de 
pujar a l’avió amb destí a la fi-
ra internacional del llibre de la 
capital “porteña”.  Participar en 
una de les trobades de lectors 
més importants del món és una 
bona excusa perquè l’Opera-
ción Bucéfalo del Juan Cal i la 
meua Anna Grimm ens despla-
cem fins allà i perquè estiguem 

en aquests moments a l’aero-
port. L’aparell preparat, les 
hostesses a punt de formalitzar 
l’embarcament, els passaports a 
la mà mentre observo de reüll 
l’Airbús que espera tranquil a 
pocs metres amb la boca oberta 
disposat a engolir-nos en pocs 
minuts. Criden el nostre vol. Els 
passatgers s’afileren. És l’hora.

Miro al meu voltant i em con-
tagio d’aquesta mena de temor 
o respecte que hi ha a l’ambient 
quan et disposes a viure dot-
ze hores sense la seguretat de 
la terra ferma. I mai millor dit. 
Hores amb algunes turbulències 

–ja m’ho veig venir–, d’impaci-
ència per arribar, d’alguna be-
caina, potser d’alguna conversa 
inesperada amb el teu company 
de seient i també, com no, de 
lectura. 

Quan ja estiguem allà dalt, 
estabilitzats, després dels 140 
segons inicials, que són els més 
problemàtics, el primer que fa-
ré, però, serà treure la guia de 
la reina del Plata. Fullejaré, es-
brinaré què puc visitar i on puc 
anar i també crec que somiaré 
que aquest llarg viatge passi rà-
pid. Però em sembla que, com 
tot bon somni, serà una utopia.

Rut Martínez (esquerra) i Ferran Rella (dreta), ahir en la presentació, amb el diputat Paco Cerdà a l’IEI.

ACN

A. SISCART
❘ LLEIDA ❘ El Festival de Cultures 
del Pirineu Dansàneu, que se 
celebrarà del 25 al 30 de juny a 
diverses localitats de les Valls 
d’Àneu, aposta en la 28 edició 
per la promoció del patrimoni, 
creant així “una simbiosi per-
fecta entre música, dansa i el 
mateix entorn”, va explicar ahir 
Ferran Rella, president del Con-
sell Cultural de les Valls d’Àneu, 
entitat organitzadora del certa-
men. Per això, a l’inici de cada 
una de les activitats es donarà 
a conèixer el patrimoni històric 
i cultural de l’espai on es duran 
a terme. “Es tracta de turisme 
responsable, de comprendre i 
dinamitzar un territori singu-
lar com és el Pirineu català”, 
va afegir Rella. Una altra de 
les novetats d’aquesta edició 
és la possibilitat d’adquirir les 
entrades del Dansàneu a través 
d’internet, disponibles a partir 
d’avui al web oficial www.dan-
saneu.cat i fins al primer dia 
del certamen. Així mateix, és la 
primera vegada que el festival 
se celebra l’última setmana de 
juny i concentra la programació 
en 6 dies. L’edició anterior es 
va prolongar durant 9 dies i va 
incloure dos caps de setmana. 
“La decisió va ser presa després 
de conèixer que el Doctor Music 
se celebraria els mateixos dies 
a Escalarre, de forma que vam 
haver de canviar les dates per 
evitar la falta d’allotjament als 
hotels. Quan ens vam assaben-
tar que se n’anava a Montmeló, 
ja era massa tard”, va explicar 
Rut Martínez, directora del 
Dansàneu.

El Dansàneu, amb el patrimoni
La 28 edició del certamen de les Valls d’Àneu se celebrarà del 25 al 30 de juny 
|| Sol Picó, Marco Mezquida, Eduard Iniesta i Alidé Sans, entre els artistes

Música i Dansa Festivals

PROGRAMACIÓ 2019

La cantautora Lídia Pujol.

Almacelles 
aprova una   
nova sala  
musical juvenil

política cultural

❘ ALMACELLES ❘ L’ajuntament 
d’Almacelles va aprovar di-
lluns el projecte per a l’ade-
quació i ampliació de l’espai 
cultural de l’edifici de l’an-
tic Escorxador per reforçar 
l’oferta musical del muni-
cipi. Així, està previst que 
l’immoble s’habiliti com a 
espai destinat perquè les as-
sociacions, entitats i grups 
que tinguin com a element 
aglutinant la música puguin 
tocar, assajar i celebrar con-
certs. L’import del projecte 
ascendeix a 240.000 euros 
(més IVA), amb 150.000 eu-
ros de la Diputació de Lleida 
del Pla 2017-2018 i uns altres 
75.000 de previstos en el Pla 
del 2019.

Concurs a Lleida    
de microrelats

literatura

❘ LLEIDA ❘ La llibreria La Saba-
teria de Lleida ha convocat la 
segona edició del seu concurs 
de microrelats, amb recepció 
d’obres participants fins al 
24 de maig. La resolució serà 
el dia 31 (19.30 hores) a la 
llibreria, amb lectura de les 
obres premiades.

L’arquitectura de 
Ponent, a l’IEI

exposició

❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis 
Ilerdencs inaugurarà demà 
(19.30) l’exposició Mostra 
d’Arquitectura de les Terres 
de Lleida, amb els projectes 
més rellevants dels últims 
anys, organitzada pel Col-
legi d’Arquitectes.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Combo musical de la Seu  ■  Un grup de l’Escola Municipal de 
Música de la Seu d’Urgell va participar diumenge en el Festival 
de Combos que es va celebrar a L’Esquirol (Osona), amb 17 
conjunts de 8 escoles de comarques de la Catalunya central.

la notícia,  
a lleida tv

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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Miércoles, 1 de mayo de 2019Cultura

Martes, 25 de junio
z 19.30 h. Iglesia de Santa Maria 
d’Àneu. Escalarre-La Guingueta: Ci-
ta a cegues. Espectáculo inaugural 
con Sol Picó y Marco Mezquida. 
Danza, música y maridaje. 9/5 €. 

Miércoles, 26 de junio
z 19.30 h. Iglesia de los Sants Just 
i Pastor. Son: Carles Marigó con 
Marco Mezquida, y Jaume Sangrà 
con Carles Marigó. Danza, música 
y maridaje. 9/5 €.

Jueves, 27 de junio
z 19.30 h. Iglesia de Sant Pere. Sor-
pe: Eduard Iniesta con Gemma 
Galera. A partir de las 20.30 en el 
exterior, la 3 edición del Tastàneu. 
Danza, música y maridaje. 9/5 €.

Viernes, 28 de junio
z 11.30 h. Exterior Hotel Castellar-

nau. Escaló: Visita comentada a 
Sant Pere del Burgal con represen-
tación artística. Danza y patrimo-
nio. 9/5 €.
z  19.30 h. Iglesia de Sant Joan. 
Isil: Lídia Pujol en concierto. A las 
21.30, preestreno de Teia, de Júlia 
Farrero. Música y danza. 9/5 €.

z 23.00 h. Carrer Major/La Creu. Es-
terri d’Àneu: Alidé Sans en concier-
to. Música. Gratuito.

Sábado, 29 de junio
z 12.00 h. Iglesia de Santa Maria 
d’Àneu. Escalarre-La Guingueta: 
Preestreno de Àer. A las 12.30 h, 
Estreno de Espero Meravelles. Mú-
sica y danza. 9/5 €.
z 19.00 h. Patio de la Llar d’Avis. 
Esterri d’Àneu: Estreno de Retrat 
en groc, de Jordi Molina Quartet 
y Esbart Ciutat Comtal. Música y 
danza. Gratuito.

Domingo, 30 de junio
z 12.00 h. Carrer Major/La Creu. Es-
terri d’Àneu: El Bestiari, de Josep 
Carner. Familiar. Gratuito.
z 19.00 h. Món Natura Pirineus. Son: 
Espectáculo de clausura con Sa 
Mateixa. Música y danza. 9/5 €.

COLABORACIÓN

MONTSE SANJUAN
ESCRITORA

Mi Buenos Aires querido

10.000 QUILÒMETRES... són 
els que ens separen de la ciutat 
de Buenos Aires, tot abans de 
pujar a l’avió amb destí a la fi-
ra internacional del llibre de la 
capital “porteña”.  Participar en 
una de les trobades de lectors 
més importants del món és una 
bona excusa perquè l’Opera-
ción Bucéfalo del Juan Cal i la 
meua Anna Grimm ens despla-
cem fins allà i perquè estiguem 

en aquests moments a l’aero-
port. L’aparell preparat, les 
hostesses a punt de formalitzar 
l’embarcament, els passaports a 
la mà mentre observo de reüll 
l’Airbús que espera tranquil a 
pocs metres amb la boca oberta 
disposat a engolir-nos en pocs 
minuts. Criden el nostre vol. Els 
passatgers s’afileren. És l’hora.

Miro al meu voltant i em con-
tagio d’aquesta mena de temor 
o respecte que hi ha a l’ambient 
quan et disposes a viure dot-
ze hores sense la seguretat de 
la terra ferma. I mai millor dit. 
Hores amb algunes turbulències 

–ja m’ho veig venir–, d’impa-
ciència per arribar, d’alguna be-
caina, potser d’alguna conversa 
inesperada amb el teu company 
de seient i també, com no, de 
lectura. 

Quan ja estiguem allà dalt, 
estabilitzats, després dels 140 
segons inicials, que són els més 
problemàtics, el primer que fa-
ré, però, serà treure la guia de 
la reina del Plata. Fullejaré, es-
brinaré què puc visitar i on puc 
anar i també crec que somiaré 
que aquest llarg viatge passi 
ràpid. Però em sembla que, com 
tot bon somni, serà una utopia.

Martínez (izq.) y Rella (der.), ayer en la presentación junto al diputado Paco Cerdà en el IEI.

ACN

A. SISCART
❘ LLEIDA ❘ El Festival de Cultures 
del Pirineu Dansàneu, que se ce-
lebrará del 25 al 30 de junio en 
varias localidades de Les Valls 
d’Àneu, apuesta en su 28 edi-
ción por la promoción del patri-
monio, creando así “una simbio-
sis perfecta entre música, danza 
y el mismo entorno”, explicó 
ayer Ferran Rella, presidente 
del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu, entidad organizadora 
del certamen. Para ello, al inicio 
de cada una de las actividades 
se dará a conocer el patrimonio 
histórico y cultural del espacio 
donde se llevarán a cabo. “Se 
trata de turismo responsable; 
de comprender y dinamizar un 
territorio singular como es el 
Pirineo catalán”, añadió Rella.

Otra de las novedades de esta 
edición es la posibilidad de ad-
quirir las entradas del Dansàneu 
a través de Internet, disponibles 
a partir de hoy en su web oficial  
www.dansaneu.cat y hasta el 
primer día del certamen. Asi-
mismo, es la primera vez que 
el festival se celebra la última 
semana de junio y concentra 
su programación en 6 días. La 
edición anterior se prolongó 
durante 9 días e incluyó dos 
fines de semana. “La decisión 
fue tomada tras conocer que el 
Doctor Music se celebraría los 
mismos días en Escalarre, por 
lo que tuvimos que cambiar las 
fechas para evitar la falta de alo-
jamiento en los hoteles. Cuando 
nos enteramos de que se iba a 
Montmeló, ya era demasiado 
tarde”, explicó Rut Martínez, 
directora del Dansaneu.

El Dansàneu, con el patrimonio
La 28 edición del certamen de Les Valls d’Àneu se celebrará del 25 al 30 de junio 
|| Sol Picó, Marco Mezquida, Eduard Iniesta y Alidé Sans, entre los artistas

Música y Danza Festivales

PROGRAMACIÓN 2019

La cantautora Lídia Pujol.

Almacelles 
aprueba una 
nueva sala 
musical juvenil

política cultural

❘ ALMACELLES ❘ El ayuntamiento 
de Almacelles aprobó el lu-
nes el proyecto para la ade-
cuación y ampliación del 
espacio cultural del edificio 
del antiguo Escorxador para 
reforzar la oferta musical del 
municipio. Así, está previsto 
que el inmueble se habilite 
como espacio destinado pa-
ra que las asociaciones, en-
tidades y grupos que tengan 
como elemento aglutinador 
la música puedan tocar, en-
sayar y celebrar conciertos.  
El importe del proyecto as-
ciende a 240.000 euros (más 
IVA), con 150.000 euros de 
la diputación de Lleida del 
Pla 2017-2018 y otros 75.000 
previstos en el Pla de 2019.

Concurso en Lleida 
de microrrelatos

literatura

❘ LLEIDA ❘ La librería La Saba-
teria de Lleida ha convoca-
do la segunda edición de su 
concurso de microrrelatos, 
con recepción de obras parti-
cipantes hasta el 24 de mayo. 
El fallo será el día 31 (19.30 
horas) en la librería, con lec-
tura de las obras premiadas.

La arquitectura de 
Ponent, en el IEI

exposición

❘ LLEIDA ❘ El Institut d’Estudis 
Ilerdencs inaugurará mañana 
(19.30) la exposición Mostra 
d’Arquitectura de les Terres 
de Lleida, con los proyectos 
más relevantes de los últi-
mos años, organizada por el 
Col·legi d’Arquitectes.

AYUNTAMIENTO DE LA SEU D’URGELL

Combo musical de La Seu  ■  Un grupo de la Escola Municipal 
de Música de La Seu d’Urgell participó el domingo en el Fes-
tival de Combos que se celebró en L’Esquirol (Osona), con 17 
conjuntos de 8 escuelas de comarcas de la Catalunya central.

la noticia,  
en lleida tv

Vea el vídeo en su 
móvil con el código.
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El Dansàneu, con el patrimonio

Europa Espanya Espanyol

El Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu, que se celebrará del 25 al 30 de junio en varias
localidades de

Valls d'Àneu, apuesta en su 28 edición por la promoción del patrimonio, creando así "una
simbiosis perfecta entre música, danza y el mismo entorno", explicó ayer

presidente del Consell Cultural de les Valls d'Àneu,

. Para ello,

"Se trata de turismo responsable; de comprender y dinamizar un territorio singular como es el
Pirineo

", añadió Rella.

las

en la presentación del certamen el

Ferran Rella

el festival pondrá en contexto el patrimonio cultural de cada uno de los espacios donde se
celebren las más de 10 actividades programadas justo antes de que empiecen.

catalán y, cóomo no, también su gente

Otra de las novedades de esta edición es la posibilidad de adquirir las entradas del Dansàneu a
través de Internet, disponibles a partir de hoy en su web oficial

y hasta el primer día del certamen. Asimismo, es la primera vez que el festival se celebra

última semana de junio

. "La decisión fue tomada tras conocer que el Doctor Music

se celebraría los mismos

en Escalarre, por lo que tuvimos que

las fechas para evitar

la falta de alojamiento

en los hoteles

", explicó Rut Martínez, directora del Dansaneu.

la

e incluye tan solo un fin de semana

L, en comparación cona las pasadas ediciones prolongaron, que incluíyan actividades del último
fin de semana de junio al primero de julio

Festival

y

mover
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El 28è Dansàneu reforça els vincles amb el
patrimoni del territori

Sol Picó amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb
Carles Marigó, i les produccions 'Àer', Teia' i 'Sa Mateixa', entre
les propostes destacades
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Imatge de la presentació

Imatge de la presentació | LLEIDADIARI.CAT

La 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, s'ha presentat aquest dimarts en
roda de premsa a l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida posant en valor les seves
fortaleses i destacant el seu profund arrelament al territori. Quatre anys després del canvi de
format, en què deixava enrere una proposta de caràcter emminentment formatiu, el Dansàneu, ja
posicionat en relació als festivals i centres de creació artística en dansa del país, referma la seva
voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com consolidant el seu model de
festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i rigor artístic.

En aquest sentit, els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu, però
també Escaló, seran novament escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani que
no oblida el seu vincle amb la tradició però que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni
de les Valls que els organitzadors del festival entenen «des d'un doble vessant: artístic i
arquitectònic però també natural. De fet, s'evidencia amb la imatge d'enguany, creada per la
fotògrafa Iolanda Sebé per a l'estudi Latipo».

NOVETAT! Descarregat gratis al teu mòbil laplicació Android de Lleida Diari i llegeix totes les
notícies de Lleida!

Enguany el Dansàneu canvia les dates

Enguany el Dansàneu canvia les dates: les avança una setmana, situant-les just després de Sant
Joan i entre les falles d'Isil i les de València d'Àneu. Els seus responsables puntualitzen que el
canvi és degut precisament a la professionalització del festival. «Si volem un festival posicionat en
relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer nivell, ens cal treballar a molts
mesos vista».

En aquest sentit, l'edició de 2019 ha alterat les seves dates inicials, previstes durant la primera
setmana de juliol, per evitar coincidir amb la celebració del Dr. Music que deixava les Valls d'Àneu
sense places hoteleres lliures. L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes d'avançar-ne la
celebració per garantir que podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars sinó també els

https://lleidadiari.cat/cultura/dansaneu-reforca-vincles-patrimoni-territori


propis artistes i companyies, recorden des del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Un cop sabut
que el Dr. Music marxava de les Valls d'Àneu, els responsables del Dansàneu van intentar
recuperar les dates inicials però les agendes dels principals caps de cartell no van permetre el
canvi.

«El repte enguany és important atès que a nivell d'ocupació no és el mateix la primera setmana de
juliol que la darrera de juny. Per aquest motiu hem avançat la presentació de la programació
pràcticament un mes i hem implementat noves mesures de difusió com són la venda online
d'entrades anticipades a través del Consell Cultural i els paquets turístics en col·laboració amb
l'Oficina de Turisme de les Valls d'Àneu», afirmen.

Convida un dels noms propis de la dansa en les darreres dècades

En l'àmbit artístic, el festival convida un dels noms propis de la dansa en les darreres dècades: la
ballarina i coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de Dansa i un autèntic referent en la creació
contemporània, proposa el seu duo amb el reconegut pianista menorquí Marco Mezquida, una de
les veus musicals més actives i interessants del moment. Picó i Mezquida presentaran la seva
particular Cita a cegues al temple espiritual de les Valls d'Àneu, Santa Maria, que acollirà la
inauguració del Dansàneu 2019 el proper dimarts, 25 de juny, a dos quarts de vuit del vespre. La
inauguració inclourà també, a la sortida de l'església, un maridatge amb els excel·lents vins del
celler Castell d'Encús que repeteixen d'aquesta manera la col·laboració amb el festival.

Dimecres 26 de juny arriba el primer dels dobles programes del festival: serà a l'església dels
sants Just i Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i
improvisador Carles Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor
Jaume Sangrà titulada Origo (Origen), un projecte que s'acaba de presentar amb gran èxit al
festival Don Quixot de Rússia. Una proposta a mig camí entre la dansa i el teatre gestual que
s'articula principalment a partir de la improvisació. Durant la mitja part se servirà una copa de vi
(inclosa dins el preu de l'entrada) en aquest cas en col·laboració amb el celler Batlliu de Sort.

Dijous 27 de juny, novament a dos quarts de vuit del vespre, el Dansàneu es trasllada a Sorpe i ho
fa incentivant el diàleg artístic entre el multiinstrumentista Eduard Iniesta i la ballarina Gemma
Galera. Serà a l'església de Sant Pere, on ambdós artistes presentaran un projecte pensat ad hoc
per al Dansàneu, i a manera de preludi de la celebració de la tercera edició del Tastàneu, una
iniciativa que compta amb el suport dels productors pallaresos (per tant, un tast KM0) i que és,
d'ençà de la seva creació, una de les iniciatives amb major seguiment del festival.

A partir de divendres 28 programa entre dues i tres activitats diàries

A partir de divendres 28, el Dansàneu fa un esforç organitzatiu i programa entre dues i tres
activitats diàries. L'excursió amb visita guiada a Sant Pere del Burgal i acció artística final als
jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló, una de les activitats més ben valorades pels assistents al
festival de l'any passat, es programa de nou per obrir un cap de setmana que situarà el divendres
28 l'actuació de Lídia Pujol a l'església de Sant Joan d'Isil com un dels plats forts del festival. A la
sortida, la instal·lació Teia, de la ballarina i coreògrafa Júlia Farrero, sorprendrà els assitents.

Teia va ser un dels projectes finalistes del Premi Delfí Colomé de Dansa 2018 i ha guanyat la beca
de Suport a la Creació en Arts de Carrer impulsada per la Plataforma Arts de Carrer, que inclou
entre altres el festival Sismògraf, el festival Lluèrnia i el Circ a la Plaça. «En conèixer el projecte,
que s'inspira en les falles pirinenques i crea un espectacle entre el moviment i el trapezi, amb un
llenguatge simple i visual, vam pensar que resultaria excel·lent per al Dansàneu.



Després de parlar-ne amb la seva creadora, Júlia Farrero, vam proposar-li un acompanyament
durant el procés creatiu de l'espectacle amb un acord de col·laboració a dos anys vista que
permeti mostrar un petit tast del projecte aquest 2019 i l'espectacle ja acabat l'any vinent, al
Dansàneu», explica la directora artística del Dansàneu, Rut Martínez. L'activitat del Dansàneu
prevista el divendres 28 de juny es clourà amb la invitació a l'aranesa Alidé Sans, que farà un
concert a l'aire lliure, gratuït, a tocar de La Creu del carrer Major d'Esterri d'Àneu.

Dissabte 29 de juny el Dansàneu torna a Santa Maria d'Àneu i ho fa presentant el projecte en
residència des de l'inici del festival que ha guanyat el darrer Premi Delfí Colomé: Àer, proposta de
la ballarina, creadora i pedagoga Laia Santanach. En paraules de Santanach, «Àer és una peça de
dansa contemporània i música electrònica que replanteja la dansa tradicional popular del
contrapàs amb la seva música des d'una mirada actual, personal i subjectiva entenent-la com a
referent vivencial, estructural i social del moment», afirma.

Encara dissabte 29 de juny, el Dansàneu acollirà una nova estrena: serà a partir de les set de la
tarda, al pati de la Llar d'avis d'Esterri d'Àneu -també gratuït- i amb el tenora Jordi Molina i l'esbart
Ciutat Comtal com a protagonistes. Retrat en groc és el nom del darrer projecte del mutipremiat
músic de Torroella de Montgrí. Una proposta valenta i reivindicativa que es presenta al Dansàneu
en el seu format de quartet i que suma la dansa de l'esbart que lideren Teresa Agustí i Lluís
Calduch, que coreografiaran per a l'ocasió una selecció de temes del disc que Molina va presentar
a finals de 2018. Dissabte 29 de juny a la nit és jornada de falles a València d'Àneu i el Dansàneu
s'hi sumarà programant una primera actuació de vespre nit (a partir de dos quarts de nou del
vespre), com ha estat habitual en les darreres edicions del festival.

Una proposta novament gratuïta i de caràcter familiar

Diumenge la jornada començarà amb una proposta novament gratuïta i de caràcter familiar en què
un sextet de músics liderats per l'acordionista Carles Belda i la cantant i contrabaixista Gemma
Abrié, sota el paraigua creatiu del NewCat, presentaran un homenatge al Bestiari de Josep Carner
que tindrà lloc a La Creu/Carrer Major d'Esterri d'Àneu a partir de les dotze del migdia. A partir de
les set de la tarda, i a l'excel·lent escenari de Les Planes de Son, l'espai de Mon Natura Pirineus,
el Dansàneu clourà la seva proposta presentant un dels espectacles més rellevants produïts
durant el 2018 en col·laboració amb L'Auditori de Barcelona (cicle Escenes) i el Mercat de les
Flors: Sa Mateixa.

L'espectacle, gratuït per als qui fan estada a Les Planes de Son, gira a través de la música i la
dansa, al voltant del concepte d'una mateixa imatge que es repeteix i que va teixint la geometria
de la nostra memòria col·lectiva. Una memòria complexa i desigual, sense temps, antiga i recent
alhora, que es va generant dia a dia. És la mateixa imatge d'uns fils molt poderosos que ens
uneixen sense que els puguem veure: quan algú la toca ens fan ressonar generacions eternes
dins les entranyes. La protagonitzen la cantant manacorina Joana Gomila i la ballarina Lali
Ayguadé, juntament amb el també ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i Santi Careta.

Encara dins l'apartat de novetats d'enguany, el Dansàneu introdueix abans de començar cadascun
dels espectacles un breu apunt divulgatiu sobre l'espai patrimonial on es programa l'activitat. En
els casos de Sorpe, Son i Santa Maria d'Àneu, el festival compta amb el suport de l'expert Antoni
Velasco, que també participarà en la presentació del festival Dansàneu d'aquest dimarts, 30
d'abril, a la tarda a Barcelona, al Museu d'Història de la Ciutat.

Venda anticipada online d'entrades per als espectacles

La venda anticipada online d'entrades per als espectacles, que s'inicia demà dimecres, 1 de maig,
es podrà fer a través dels webs www.dansaneu.cat i www.aneu.cat. Amb tot, la venda online



finalitzarà el pròxim 25 de juny, coincidint amb l'inici del festival. A partir d'aleshores, la venda
anticipada es podrà fer únicament de manera presencial (fins 24 hores abans de l'inici de cada
espectacle) a la seu del Consell Cultural, com a deferència per als habitants del territori.

El festival d'aquest 2019 es presentarà al públic també a Barcelona en el marc d'un acte que tindrà
lloc aquest dimarts a la tarda, al Museu d'Història de Barcelona, a partir de les 19.00 hores. Serà
llavors quan tindrà lloc la lectura del pregó d'aquest 2019 a càrrec de l'escriptora i directora de la
revista Cavall fort, Mercè Canela, la qual agafarà el relleu de Jordi Creus, autor del pregó de l'any
passat.

També et pot interessar: La 5a Montpedró Trail traça el seu recorregut pels voltants de Santa Anna

Pallars Sobirà
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El 28è Dansàneu concentra el programa en una
setmana i reforça els vincles amb el patrimoni
local

Sol Picó amb Marco Mezquida, Lídia Pujol i Jaume Sangrà, entre
les propostes destacades. El canvi de dates venia motivat per no
coincidir amb el Doctor Music Festival, que tanmateix finalment
no s'ha permès fer al Pallars

Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu. Enguany s'avança el calendari una setmana i es presenta un programació més
compactada, mesura que l'organització havia pres per assegurar la disponibilitat de places
hoteleres, donant per suposat que la zona també acolliria els dies previs el Doctor Music Festival.
Finalment, però, aquest festival s'ha traslladat a Montmeló per culpa de la negativa de l'Agència
Catalana de l'Aigua i de les pressions de grups ecologistes. Des del Dansàneu han explicat que ja
no hi havia marge per canviar les dates previstes.

Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les
produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal, són
algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El Dansàneu vol donar un major pes als
aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada espectacle una explicació als assistents
sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El festival també posa en marxa una
plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic, segons ha assenyalat la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del
festival.

Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran novament escenari
d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però
que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els organitzadors del
festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també natural", tal com ha
destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella.

Enguany, el Dansàneu canvia les dates i compacta en una sis dies la seva programació. Així,
s'avança una setmana i se celebrarà després de Sant Joan i entre les falles d'Isil i les de València
d'Àneu. Martínez ha explicat que el canvi respon a la professionalització del festival perquè, "si
volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista".
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El 28è Dansàneu concentra el seu programa en
una única setmana i reforça els vincles amb el
patrimoni del territori

Sol Picó amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb
Carles Marigó, i les produccions 'Àer', Teia' i 'Sa Mateixa', entre
les propostes destacades

ACN Lleida .- Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures
del Pirineu, Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més
compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot
i que finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume
Sangrà amb Carles Marigó, les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts
Sant Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El
Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El
festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades
als espectacles.

http://www.acn.cat/text/item/el-28e-dansaneu-concentra-el-seu-programa-en-una-unica-setmana-i-reforca-els-vincles-amb-el-patrimoni-del-territori
http://www.acn.cat/text/item/el-28e-dansaneu-concentra-el-seu-programa-en-una-unica-setmana-i-reforca-els-vincles-amb-el-patrimoni-del-territori


https://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/el-28e-dansaneu-concentra-el-seu-programa-en-una-unica-setmana-i-reforca-els-vincles-am

b-el-patrimon/

La Mañana
30/04/2019

El 28è Dansàneu concentra el seu programa en
una única setmana i reforça els vincles amb el
patrimoni del territori

30/04/2019 LLEIDA » Sol Picó amb Marco Mezquida, Lídia Pujol,
Jaume Sangrà amb Carles Marigó, i les produccions 'Àer', Teia' i
'Sa Mateixa', entre les propostes destacades

Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu,
Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més compactada,
mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot i que
finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume
Sangrà amb Carles Marigó, les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts
Sant Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició.

El Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El
festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades
als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic, segons ha assenyalat la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del
festival a l'IEI de Lleida.

Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran novament escenari
d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però
que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els organitzadors del
festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també natural", tal com ha
destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella..

Enguany, el Dansàneu canvia les dates i compacta en una sis dies la seva programació. Així,
s'avança una setmana i se celebrarà després de Sant Joan i entre les falles d'Isil i les de València
d'Àneu. Martínez ha explicat que el canvi respon a la professionalització del festival perquè, "si
volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista".

En aquest sentit, l'edició de 2019 ha alterat les seves dates inicials, previstes durant la primera
setmana de juliol, per evitar coincidir amb la celebració del Doctor Music que deixava les Valls
d'Àneu sense places hoteleres lliures, segona ha remarcat la directora del Dansàneu. "L'octubre
passat vam acordar amb els alcaldes d'avançar-ne la celebració per garantir que podríem acollir ja
no només públic de fora del Pallars sinó també els propis artistes i companyies", ha explicat. Un
cop coneguda la marxa del Doctor Music a Montmeló ja no va ser possible celebrar-lo a principis
de juliol davant els compromisos adquirits pels principals caps de cartell, segons Rut Martínez.

Programació
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La reconeguda ballarina i coreògrafa Sol Pico, en duo amb el pianista menorquí Marco Mezquida,
una de les veus musicals més actives i interessants del moment, donaran el tret de sortida el
dimarts 25 de juny al vespre al Dansàneu 2019 amb la presentació de la seva particular 'Cita a
cegues', que es podrà veure a l'església de Santa Maria d'Àneu d'Escalarre. La inauguració
inclourà també un maridatge amb vins del celler Castell d'Encús.

L'endemà arribarà el primer dels dobles programes del festival. Serà a l'església dels sants Just i
Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i improvisador Carles
Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor Jaume Sangrà titulada
'Origo' (Origen), un projecte que s'acaba de presentar amb gran èxit al festival Don Quixot de
Rússia. Una proposta a mig camí entre la dansa i el teatre gestual que s'articula principalment a
partir de la improvisació. Durant la mitja se servirà als assistents una copa de vi, en col·laboració
amb el celler Batlliu de Sort.

El dijous 27 de juny, el Dansàneu es traslladarà a Sorpe i ho farà incentivant el diàleg artístic entre
el multiinstrumentista Eduard Iniesta i la ballarina Gemma Galera. Serà a l'església de Sant Pere,
on ambdós artistes presentaran un projecte pensat ad hoc per al Dansàneu, i a manera de preludi
de la celebració de la tercera edició del Tastàneu, una iniciativa que compta amb el suport dels
productors pallaresos i que és, d'ençà de la seva creació, una de les iniciatives amb major
seguiment del festival.

La jornada del divendres 28 de juny arrencarà amb una visita guiada a Sant Pere del Burgal i una
acció artística final als jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló. Al vespre, el Dansàneu acollirà
l'actuació de Lídia Pujol a l'església de Sant Joan d'Isil com un dels plats forts del festival. A
continuació, els assistents podran gaudir de la instal·lació 'Teia', de la ballarina i coreògrafa Júlia
Farrero, sorprendrà els assistents. La jornada es clourà amb el concert gratuït a l'aire lliure de
l'aranesa Alidé Sans, al carrer Major d'Esterri d'Àneu.

Dissabte 29 de juny el Dansàneu tornarà a Santa Maria d'Àneu amb la preestrena d'Àer', la
proposta de la ballarina, creadora i pedagoga Laia Santanach que combina la dansa
contemporània i música electrònica i on la creadora replanteja la dansa tradicional popular del
contrapàs amb la seva música des d'una mirada actual, personal i subjectiva. Al Dansàneu es
podrà veure un primer tast d'aquest projecte, que es presentarà totalment acabat al festival
Ésdansa de Les Preses, l'agost vinent. En acabar, el públic podrà gaudir de l'estrena de noves
coreografies de l'esbart Sant Martí vinculades a l'espectacle 'Espero meravelles' que la formació
que dirigeix el coreògraf David Martínez va articular en col·laboració amb els músics Mirna Vilasís i
Xavi Múrcia i que es presenta com un homenatge a la figura de la poeta Montserrat Abelló.

Dissabte al vespre el Dansàneu acollirà una nova estrena, al pati de la Llar d'avis d'Esterri d'Àneu i
també gratuïta. El tenora Jordi Molina i l'esbart Ciutat Comtal oferiran 'Retrat en groc', el darrer
projecte del mutipremiat músic de Torroella de Montgrí. Una proposta reivindicativa que es
presentarà al Dansàneu en el seu format de quartet i que sumarà la dansa de l'esbart que lideren
Teresa Agustí i Lluís Calduch, que coreografiaran per a l'ocasió una selecció de temes del disc
que Molina va presentar a finals del 2018. La nit de dissabte és jornada de falles a València
d'Àneu i el Dansàneu s'hi sumarà programant una primera actuació de vespre-nit.

Diumenge la jornada començarà al migdia a Esterri d'Àneu amb una proposta novament gratuïta i
de caràcter familiar en què un sextet de músics liderats per l'acordionista Carles Belda i la cantant i
contrabaixista Gemma Abrié, sota el paraigua creatiu del NewCat, presentaran un homenatge al
'Bestiari' de Josep Carner. Al vespre, el Dànsàneu abaixarà el taló de la seva 28a edició a l'espai
Mon Natura Pirineus de Son amb l'espectacle 'Sa Mateixa', que gira entorn de la música i la dansa,
amb la cantant manacorina Joana Gomila i la ballarina Lali Ayguadé, de protagonistes juntament
amb el també ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i Santi Careta.

Compromís per difondre els valors patrimonials de les Valls d'Aneu



En aquesta 28a edició, el Dansàneu fa una aposta per donar a conèixer els valors patrimonials del
territori. Així, abans de començar cadascun dels espectacles s'oferirà al públic un breu apunt
divulgatiu sobre l'espai on es celebra l'activitat. En els casos de Sorpe, Son i Santa Maria d'Àneu,
el festival compta amb el suport de l'expert Antoni Velasco, que també participarà en la
presentació del festival Dansàneu que es farà aquest dimarts al vespre al Museu d'Història de
Barcelona. En aquest acte, es durà a terme la lectura del pregó d'aquest 2019 a càrrec de
l'escriptora i directora de la revista Cavall fort, Mercè Canela, que pren el relleu de Jordi Creus,
autor del pregó del Dansàneu de l'any passat.

Una altra de les novetats d'enguany és la venda anticipada online d'entrades per als espectacles,
que s'inicia aquest dimecres, 1 de maig, i que es podrà fer a través dels webs www.dansaneu.cat i
www.aneu.cat. La venda online finalitzarà el 25 de juny, coincidint amb l'inici del festival i, a partir
d'aleshores, la venda anticipada es podrà fer únicament de manera presencial al Consell Cultural
de les Valls d'Aneu.

Finalment, la directora del festival també ha volgut posat en relleu que tres dels espectacles
impulsats des del Dansàneu l'any passat han tingut recorregut i presència més enllà del propi dl
certamen. És el cas les produccions 'Nuà' de Raquel Gualtero i Anaïs Oliveras i el 'Bach Project'
de Joel Bardolet i Mal Pelo, ambdós presents al Sismògraf 2019, així com el projecte 'Galeuscat',
que es presentarà ja completat a la Fira Mediterrània de l'octubre vinent.

El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls dÀneu amb el suport del
Departament de Cultura, els ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu, i
el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida, el
suport de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i de l'Ajuntament de Sort i també hi col·labora l'Obra
Social 'La Caixa'.
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El 28è Dansàneu concentra el seu programa en
una única setmana i reforça els vincles amb el
patrimoni del territori

ACN Lleida.-Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures
del Pirineu, Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més
compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot
i que finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume
Sangrà amb Carles Marigó, les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts
Sant Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El
Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El
festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades
als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic, segons ha assenyalat la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del
festival a l'IEI de Lleida. Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran
novament escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle
amb la tradició però que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els
organitzadors del festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també
natural", tal com ha destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella..
Enguany, el Dansàneu canvia les dates i compacta en una sis dies la seva programació. Així,
s'avança una setmana i se celebrarà després de Sant Joan i entre les falles d'Isil i les de València
d'Àneu. Martínez ha explicat que el canvi respon a la professionalització del festival perquè, "si
volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista". En aquest sentit, l'edició de 2019 ha alterat les seves
dates inicials, previstes durant la primera setmana de juliol, per evitar coincidir amb la celebració
del Doctor Music que deixava les Valls d'Àneu sense places hoteleres lliures, segona ha remarcat
la directora del Dansàneu. "L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes d'avançar-ne la
celebració per garantir que podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars sinó també els
propis artistes i companyies", ha explicat. Un cop coneguda la marxa del Doctor Music a Montmeló
ja no va ser possible celebrar-lo a principis de juliol davant els compromisos adquirits pels
principals caps de cartell, segons Rut Martínez. Programació La reconeguda ballarina i coreògrafa
Sol Pico, en duo amb el pianista menorquí Marco Mezquida, una de les veus musicals més actives
i interessants del moment, donaran el tret de sortida el dimarts 25 de juny al vespre al Dansàneu
2019 amb la presentació de la seva particular 'Cita a cegues', que es podrà veure a l'església de
Santa Maria d'Àneu d'Escalarre. La inauguració inclourà també un maridatge amb vins del celler
Castell d'Encús.L'endemà arribarà el primer dels dobles programes del festival. Serà a l'església
dels sants Just i Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i
improvisador Carles Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor
Jaume Sangrà titulada 'Origo' (Origen), un projecte que s'acaba de presentar amb gran èxit al
festival Don Quixot de Rússia. Una proposta a mig camí entre la dansa i el teatre gestual que
s'articula principalment a partir de la improvisació. Durant la mitja se servirà als assistents una
copa de vi, en col·laboració amb el celler Batlliu de Sort.El dijous 27 de juny, el Dansàneu es
traslladarà a Sorpe i ho farà incentivant el diàleg artístic entre el multiinstrumentista Eduard Iniesta
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i la ballarina Gemma Galera. Serà a l'església de Sant Pere, on ambdós artistes presentaran un
projecte pensat ad hoc per al Dansàneu, i a manera de preludi de la celebració de la tercera edició
del Tastàneu, una iniciativa que compta amb el suport dels productors pallaresos i que és, d'ençà
de la seva creació, una de les iniciatives amb major seguiment del festival.La jornada del
divendres 28 de juny arrencarà amb una visita guiada a Sant Pere del Burgal i una acció artística
final als jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló. Al vespre, el Dansàneu acollirà l'actuació de Lídia
Pujol a l'església de Sant Joan d'Isil com un dels plats forts del festival. A continuació, els
assistents podran gaudir de la instal·lació 'Teia', de la ballarina i coreògrafa Júlia Farrero,
sorprendrà els assistents. La jornada es clourà amb el concert gratuït a l'aire lliure de l'aranesa
Alidé Sans, al carrer Major d'Esterri d'Àneu.Dissabte 29 de juny el Dansàneu tornarà a Santa
Maria d'Àneu amb la preestrena d'Àer', la proposta de la ballarina, creadora i pedagoga Laia
Santanach que combina la dansa contemporània i música electrònica i on la creadora replanteja la
dansa tradicional popular del contrapàs amb la seva música des d'una mirada actual, personal i
subjectiva. Al Dansàneu es podrà veure un primer tast d'aquest projecte, que es presentarà
totalment acabat al festival Ésdansa de Les Preses, l'agost vinent. En acabar, el públic podrà
gaudir de l'estrena de noves coreografies de l'esbart Sant Martí vinculades a l'espectacle 'Espero
meravelles' que la formació que dirigeix el coreògraf David Martínez va articular en col·laboració
amb els músics Mirna Vilasís i Xavi Múrcia i que es presenta com un homenatge a la figura de la
poeta Montserrat Abelló.Dissabte al vespre el Dansàneu acollirà una nova estrena, al pati de la
Llar d'avis d'Esterri d'Àneu i també gratuïta. El tenora Jordi Molina i l'esbart Ciutat Comtal oferiran
'Retrat en groc', el darrer projecte del mutipremiat músic de Torroella de Montgrí. Una proposta
reivindicativa que es presentarà al Dansàneu en el seu format de quartet i que sumarà la dansa de
l'esbart que lideren Teresa Agustí i Lluís Calduch, que coreografiaran per a l'ocasió una selecció
de temes del disc que Molina va presentar a finals del 2018. La nit de dissabte és jornada de falles
a València d'Àneu i el Dansàneu s'hi sumarà programant una primera actuació de
vespre-nit.Diumenge la jornada començarà al migdia a Esterri d'Àneu amb una proposta novament
gratuïta i de caràcter familiar en què un sextet de músics liderats per l'acordionista Carles Belda i
la cantant i contrabaixista Gemma Abrié, sota el paraigua creatiu del NewCat, presentaran un
homenatge al 'Bestiari' de Josep Carner. Al vespre, el Dànsàneu abaixarà el taló de la seva 28a
edició a l'espai Mon Natura Pirineus de Son amb l'espectacle 'Sa Mateixa', que gira entorn de la
música i la dansa, amb la cantant manacorina Joana Gomila i la ballarina Lali Ayguadé, de
protagonistes juntament amb el també ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i Santi
Careta.Compromís per difondre els valors patrimonials de les Valls d'AneuEn aquesta 28a edició,
el Dansàneu fa una aposta per donar a conèixer els valors patrimonials del territori. Així, abans de
començar cadascun dels espectacles s'oferirà al públic un breu apunt divulgatiu sobre l'espai on es
celebra l'activitat. En els casos de Sorpe, Son i Santa Maria d'Àneu, el festival compta amb el
suport de l'expert Antoni Velasco, que també participarà en la presentació del festival Dansàneu
que es farà aquest dimarts al vespre al Museu d'Història de Barcelona. En aquest acte, es durà a
terme la lectura del pregó d'aquest 2019 a càrrec de l'escriptora i directora de la revista Cavall fort,
Mercè Canela, que pren el relleu de Jordi Creus, autor del pregó del Dansàneu de l'any
passat.Una altra de les novetats d'enguany és la venda anticipada online d'entrades per als
espectacles, que s'inicia aquest dimecres, 1 de maig, i que es podrà fer a través dels webs
www.dansaneu.cat i www.aneu.cat. La venda online finalitzarà el 25 de juny, coincidint amb l'inici
del festival i, a partir d'aleshores, la venda anticipada es podrà fer únicament de manera presencial
al Consell Cultural de les Valls d'Aneu.Finalment, la directora del festival també ha volgut posat en
relleu que tres dels espectacles impulsats des del Dansàneu l'any passat han tingut recorregut i
presència més enllà del propi dl certamen. És el cas les produccions 'Nuà' de Raquel Gualtero i
Anaïs Oliveras i el 'Bach Project' de Joel Bardolet i Mal Pelo, ambdós presents al Sismògraf 2019,
així com el projecte 'Galeuscat', que es presentarà ja completat a la Fira Mediterrània de l'octubre
vinent.El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls dÀneu amb el suport
del Departament de Cultura, els ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta
d'Àneu, i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de
Lleida, el suport de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i de l'Ajuntament de Sort i també hi col·labora
l'Obra Social 'La Caixa'.
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Dansàneu 2019 apuesta por la fusión de la danza,
la música y el patrimonio

Lleida, 30 abr (EFE).- El Festival de Culturas del Pirineo Dansàneu vuelve a presentarse este año
como una apuesta que fusiona danza, música y patrimonio.

El Institut dEstudis Ilerdencs (IEI) ha acogido esta mañana la presentación de la XXVIII edición y,
según ha explicado la directora del festival, Rut Martínez, este año avanzan una semana sus
fechas y se celebrará del 25 al 30 de junio, entre localidades del Pirineo leridano como Esterri
dÀneu, València dÀneu, Isil, Son, Sorpe, Escaló, Escalarre y Espot.

Esta edición contará con un formato compactado que irá de martes a domingo y que dejará de
lado el calendario de dos fines de semana como en ediciones anteriores.

La inauguración del Dansàneu 2019 irá a cargo de la bailarina y coreógrafa Sol Picó, que propone
un dúo con el pianista menorquín Marco Mezquida. El dueto presentará el martes 25 de junio "Cita
a cegues", en la iglesia de Santa María de les Valls dÀneu.

Asimismo, la inauguración incluirá un maridaje de vinos de la bodega Castell dEncús que, este
año, repiten colaboración con el festival.

El miércoles 26 llega el turno de, en un primer momento, Marco Mezquida junto con el también
pianista Carlos Marigó y, en una segunda parte, Marigó tocará en un espectáculo junto al bailarín
Jaume Sangrà.

Ambos darán vida en la iglesia del Sant Just i Pastor de Son al espectáculo "Origo" que ya se ha
presentado con éxito en el festival Don Quijote de Rusia.

Ya el jueves, será en la iglesia Sant Pere de Sorpre donde actuarán el multiinstrumentista Eduard
Iniesta y la bailarina Gemma Galera.

A partir del viernes 28, el Dansàneu hará un esfuerzo organizativo y tiene previsto programar entre
dos y tres actividades diarias como la actuación de Lídia Pujol en la iglesia Sant Joan de Isil, entre
otros.

Finalmente, el espectáculo "Sa Mateixa", uno de los más relevantes producidos durante el 2018 en
colaboración con el Auditorio de Barcelona, será el encargado de clausurar el certamen el
domingo en el espacio Món Natura Pirineus, en Les Planes de Son.

La directora del festival ha explicado esta mañana en Lleida que este año, como novedad, se
podrán adquirir entradas anticipadas vía web a partir de mañana 1 de mayo.

También se incluirá antes del inicio de cada espectáculo una explicación y contextualización de
cada uno de los espacios históricos en los que se llevan a cabo las actuaciones.

Por su parte, el presidente del Consejo Cultural de les Valls dÀneu, Ferran Rella, ha destacado
esta mañana en Lleida la capacidad de atracción que tiene el festival para el territorio y para
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aportar un turismo responsable.

Según Rella, el Dansàneu aporta pedagogía, formación, didáctica y capacidad de transmitir
valores culturales.

El Dansàneu es como una lluvia dulce y persistente que fertiliza la tierra y hace querer y fidelizar al
territorio, ha concluido Rella.

El festival se presentará esta tarde en el Museo de Historia de Barcelona en un acto en el que
Mercè Canela, directora de la revista Cavall Fort, leerá el pregón de este 2019. EFE
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Dansàneu 2019 apuesta por la fusión de la danza,
la música y el patrimonio

Europa Espanya Espanyol

El Festival de Culturas del Pirineo Dansàneu vuelve a presentarse este año como una apuesta
que fusiona danza, música y patrimonio.

El Institut d Estudis Ilerdencs (IEI) ha acogido esta mañana la presentación de la XXVIII edición y,
según ha explicado la directora del festival, Rut Martínez, este año avanzan una semana sus
fechas y se celebrará del 25 al 30 de junio, entre localidades del Pirineo leridano como Esterri d
Àneu, València d Àneu, Isil, Son, Sorpe, Escaló, Escalarre y Espot.

Esta edición contará con un formato compactado que irá de martes a domingo y que dejará de
lado el calendario de dos fines de semana como en ediciones anteriores.

La inauguración del Dansàneu 2019 irá a cargo de la bailarina y coreógrafa Sol Picó, que propone
un dúo con el pianista menorquín Marco Mezquida. El dueto presentará el martes 25 de junio "Cita
a cegues", en la iglesia de Santa María de les Valls d Àneu.

Asimismo, la inauguración incluirá un maridaje de vinos de la bodega Castell d Encús que, este
año, repiten colaboración con el festival.

El miércoles 26 llega el turno de, en un primer momento, Marco Mezquida junto con el también
pianista Carlos Marigó y, en una segunda parte, Marigó tocará en un espectáculo junto al bailarín
Jaume Sangrà.

Ambos darán vida en la iglesia del Sant Just i Pastor de Son al espectáculo "Origo" que ya se ha
presentado con éxito en el festival Don Quijote de Rusia.

Ya el jueves, será en la iglesia Sant Pere de Sorpre donde actuarán el multiinstrumentista Eduard
Iniesta y la bailarina Gemma Galera.

A partir del viernes 28, el Dansàneu hará un oeesfuerzo organizativo y tiene previsto programar
entre dos y tres actividades diarias como la actuación de Lídia Pujol en la iglesia Sant Joan de Isil,
entre otros.

Finalmente, el espectáculo "Sa Mateixa", uno de los más relevantes producidos durante el 2018 en
colaboración con el Auditorio de Barcelona, será el encargado de clausurar el certamen el
domingo en el espacio Món Natura Pirineus, en Les Planes de Son.

La directora del festival ha explicado esta mañana en Lleida que este año, como novedad, se
podrán adquirir entradas anticipadas vía web a partir de mañana 1 de mayo.

También se incluirá antes del inicio de cada espectáculo una explicación y contextualización de
cada uno de los espacios históricos en los que se llevan a cabo las actuaciones.

Por su parte, el presidente del Consejo Cultural de les Valls d Àneu, Ferran Rella, ha destacado
esta mañana en Lleida la capacidad de atracción que tiene el festival para el territorio y para
aportar un turismo oeresponsable .

Según Rella, el Dansàneu aporta oepedagogía, formación, didáctica y capacidad de transmitir
valores culturales .

oeEl Dansàneu es como una lluvia dulce y persistente que fertiliza la tierra y hace querer y fidelizar
al territorio , ha concluido Rella.
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El festival se presentará esta tarde en el Museo de Historia de Barcelona en un acto en el que
Mercè Canela, directora de la revista Cavall Fort, leerá el pregón de este 2019.
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AMPLIACIÓ:El 28è Dansàneu concentra el seu
programa en una única setmana i reforça els
vincles amb el patrimoni del territori

Europa Espanya Català

ACN Lleida.-Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures
del Pirineu, Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més
compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot
i que finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume
Sangrà amb Carles Marigó, les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts
Sant Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El
Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El
festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades
als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic, segons ha assenyalat la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del
festival a l'IEI de Lleida. Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran
novament escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle
amb la tradició però que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els
organitzadors del festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també
natural", tal com ha destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella..
Enguany, el Dansàneu canvia les dates i compacta en una sis dies la seva programació. Així,
s'avança una setmana i se celebrarà després de Sant Joan i entre les falles d'Isil i les de València
d'Àneu. Martínez ha explicat que el canvi respon a la professionalització del festival perquè, "si
volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista". En aquest sentit, l'edició de 2019 ha alterat les seves
dates inicials, previstes durant la primera setmana de juliol, per evitar coincidir amb la celebració
del Doctor Music que deixava les Valls d'Àneu sense places hoteleres lliures, segona ha remarcat
la directora del Dansàneu. "L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes d'avançar-ne la
celebració per garantir que podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars sinó també els
propis artistes i companyies", ha explicat. Un cop coneguda la marxa del Doctor Music a Montmeló
ja no va ser possible celebrar-lo a principis de juliol davant els compromisos adquirits pels
principals caps de cartell, segons Rut Martínez. Programació La reconeguda ballarina i coreògrafa
Sol Pico, en duo amb el pianista menorquí Marco Mezquida, una de les veus musicals més actives
i interessants del moment, donaran el tret de sortida el dimarts 25 de juny al vespre al Dansàneu
2019 amb la presentació de la seva particular 'Cita a cegues', que es podrà veure a l'església de
Santa Maria d'Àneu d'Escalarre. La inauguració inclourà també un maridatge amb vins del celler
Castell d'Encús.L'endemà arribarà el primer dels dobles programes del festival. Serà a l'església
dels sants Just i Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i
improvisador Carles Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor
Jaume Sangrà titulada 'Origo' (Origen), un projecte que s'acaba de presentar amb gran èxit al
festival Don Quixot de Rússia. Una proposta a mig camí entre la dansa i el teatre gestual que
s'articula principalment a partir de la improvisació. Durant la mitja se servirà als assistents una
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copa de vi, en col·laboració amb el celler Batlliu de Sort.El dijous 27 de juny, el Dansàneu es
traslladarà a Sorpe i ho farà incentivant el diàleg artístic entre el multiinstrumentista Eduard Iniesta
i la ballarina Gemma Galera. Serà a l'església de Sant Pere, on ambdós artistes presentaran un
projecte pensat ad hoc per al Dansàneu, i a manera de preludi de la celebració de la tercera edició
del Tastàneu, una iniciativa que compta amb el suport dels productors pallaresos i que és, d'ençà
de la seva creació, una de les iniciatives amb major seguiment del festival.La jornada del
divendres 28 de juny arrencarà amb una visita guiada a Sant Pere del Burgal i una acció artística
final als jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló. Al vespre, el Dansàneu acollirà l'actuació de Lídia
Pujol a l'església de Sant Joan d'Isil com un dels plats forts del festival. A continuació, els
assistents podran gaudir de la instal·lació 'Teia', de la ballarina i coreògrafa Júlia Farrero,
sorprendrà els assistents. La jornada es clourà amb el concert gratuït a l'aire lliure de l'aranesa
Alidé Sans, al carrer Major d'Esterri d'Àneu.Dissabte 29 de juny el Dansàneu tornarà a Santa
Maria d'Àneu amb la preestrena d'Àer', la proposta de la ballarina, creadora i pedagoga Laia
Santanach que combina la dansa contemporània i música electrònica i on la creadora replanteja la
dansa tradicional popular del contrapàs amb la seva música des d'una mirada actual, personal i
subjectiva. Al Dansàneu es podrà veure un primer tast d'aquest projecte, que es presentarà
totalment acabat al festival Ésdansa de Les Preses, l'agost vinent. En acabar, el públic podrà
gaudir de l'estrena de noves coreografies de l'esbart Sant Martí vinculades a l'espectacle 'Espero
meravelles' que la formació que dirigeix el coreògraf David Martínez va articular en col·laboració
amb els músics Mirna Vilasís i Xavi Múrcia i que es presenta com un homenatge a la figura de la
poeta Montserrat Abelló.Encara el dissabte 29 de juny al vespre, el Dansàneu acollirà una nova
estrena, al pati de la Llar d'avis d'Esterri d'Àneu i també gratuïta. El tenora Jordi Molina i l'esbart
Ciutat Comtal oferiran 'Retrat en groc', el darrer projecte del mutipremiat músic de Torroella de
Montgrí. Una proposta reivindicativa que es presentarà al Dansàneu en el seu format de quartet i
que sumarà la dansa de l'esbart que lideren Teresa Agustí i Lluís Calduch, que coreografiaran per
a l'ocasió una selecció de temes del disc que Molina va presentar a finals del 2018. La nit de
dissabte és jornada de falles a València d'Àneu i el Dansàneu s'hi sumarà programant una primera
actuació de vespre-nit.Diumenge la jornada començarà al migdia a Esterri d'Àneu amb una
proposta novament gratuïta i de caràcter familiar en què un sextet de músics liderats per
l'acordionista Carles Belda i la cantant i contrabaixista Gemma Abrié, sota el paraigua creatiu del
NewCat, presentaran un homenatge al 'Bestiari' de Josep Carner. Al vespre, el Dànsàneu abaixarà
el taló de la seva 28a edició a l'espai Mon Natura Pirineus de Son amb l'espectacle 'Sa Mateixa',
que gira entorn de la música i la dansa, amb la cantant manacorina Joana Gomila i la ballarina Lali
Ayguadé, de protagonistes juntament amb el també ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i
Santi Careta.Compromís per difondre els valors patrimonials de les Valls d'AneuEn aquesta 28a
edició, el Dansàneu fa una aposta per donar a conèixer els valors patrimonials del territori. Així,
abans de començar cadascun dels espectacles s'oferirà al públic un breu apunt divulgatiu sobre
l'espai on es celebra l'activitat. En els casos de Sorpe, Son i Santa Maria d'Àneu, el festival compta
amb el suport de l'expert Antoni Velasco, que també participarà en la presentació del festival
Dansàneu que es farà aquest dimarts al vespre al Museu d'Història de Barcelona. En aquest acte,
es durà a terme la lectura del pregó d'aquest 2019 a càrrec de l'escriptora i directora de la revista
Cavall fort, Mercè Canela, que pren el relleu de Jordi Creus, autor del pregó del Dansàneu de l'any
passat.Una altra de les novetats d'enguany és la venda anticipada online d'entrades per als
espectacles, que s'inicia aquest dimecres, 1 de maig, i que es podrà fer a través dels webs
www.dansaneu.cat i www.aneu.cat. La venda online finalitzarà el 25 de juny, coincidint amb l'inici
del festival i, a partir d'aleshores, la venda anticipada es podrà fer únicament de manera presencial
al Consell Cultural de les Valls d'Aneu.Finalment, la directora del festival també ha volgut posat en
relleu que tres dels espectacles impulsats des del Dansàneu l'any passat han tingut recorregut i
presència més enllà del propi dl certamen. És el cas les produccions 'Nuà' de Raquel Gualtero i
Anaïs Oliveras i el 'Bach Project' de Joel Bardolet i Mal Pelo, ambdós presents al Sismògraf 2019,
així com el projecte 'Galeuscat', que es presentarà ja completat a la Fira Mediterrània de l'octubre
vinent.El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport
del Departament de Cultura, els ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta
d'Àneu, i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de
Lleida, el suport de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i de l'Ajuntament de Sort i també hi col·labora
l'Obra Social 'La Caixa'.
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AMPLIACIÓ:El 28è Dansàneu concentra el seu
programa en una única setmana i reforça els
vincles amb el patrimoni del territori

Europa Espanya Català

Lleida.-Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del
Pirineu, Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més
compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot
i que finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume
Sangrà amb Carles Marigó, les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts
Sant Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El
Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada
espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El
festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades
als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com
consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i
rigor artístic, segons ha assenyalat la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del
festival a l'IEI de Lleida. Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu seran
novament escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle
amb la tradició però que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls que els
organitzadors del festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però també
natural", tal com ha destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella..
Enguany, el Dansàneu canvia les dates i compacta en una sis dies la seva programació. Així,
s'avança una setmana i se celebrarà després de Sant Joan i entre les falles d'Isil i les de València
d'Àneu. Martínez ha explicat que el canvi respon a la professionalització del festival perquè, "si
volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes de primer
nivell, ens cal treballar a molts mesos vista". En aquest sentit, l'edició de 2019 ha alterat les seves
dates inicials, previstes durant la primera setmana de juliol, per evitar coincidir amb la celebració
del Doctor Music que deixava les Valls d'Àneu sense places hoteleres lliures, segona ha remarcat
la directora del Dansàneu. "L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes d'avançar-ne la
celebració per garantir que podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars sinó també els
propis artistes i companyies", ha explicat. Un cop coneguda la marxa del Doctor Music a Montmeló
ja no va ser possible celebrar-lo a principis de juliol davant els compromisos adquirits pels
principals caps de cartell, segons Rut Martínez. Programació La reconeguda ballarina i coreògrafa
Sol Pico, en duo amb el pianista menorquí Marco Mezquida, una de les veus musicals més actives
i interessants del moment, donaran el tret de sortida el dimarts 25 de juny al vespre al Dansàneu
2019 amb la presentació de la seva particular 'Cita a cegues', que es podrà veure a l'església de
Santa Maria d'Àneu d'Escalarre. La inauguració inclourà també un maridatge amb vins del celler
Castell d'Encús.L'endemà arribarà el primer dels dobles programes del festival. Serà a l'església
dels sants Just i Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i
improvisador Carles Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor
Jaume Sangrà titulada 'Origo' (Origen), un projecte que s'acaba de presentar amb gran èxit al
festival Don Quixot de Rússia. Una proposta a mig camí entre la dansa i el teatre gestual que
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s'articula principalment a partir de la improvisació. Durant la mitja se servirà als assistents una
copa de vi, en col·laboració amb el celler Batlliu de Sort.El dijous 27 de juny, el Dansàneu es
traslladarà a Sorpe i ho farà incentivant el diàleg artístic entre el multiinstrumentista Eduard Iniesta
i la ballarina Gemma Galera. Serà a l'església de Sant Pere, on ambdós artistes presentaran un
projecte pensat ad hoc per al Dansàneu, i a manera de preludi de la celebració de la tercera edició
del Tastàneu, una iniciativa que compta amb el suport dels productors pallaresos i que és, d'ençà
de la seva creació, una de les iniciatives amb major seguiment del festival.La jornada del
divendres 28 de juny arrencarà amb una visita guiada a Sant Pere del Burgal i una acció artística
final als jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló. Al vespre, el Dansàneu acollirà l'actuació de Lídia
Pujol a l'església de Sant Joan d'Isil com un dels plats forts del festival. A continuació, els
assistents podran gaudir de la instal·lació 'Teia', de la ballarina i coreògrafa Júlia Farrero,
sorprendrà els assistents. La jornada es clourà amb el concert gratuït a l'aire lliure de l'aranesa
Alidé Sans, al carrer Major d'Esterri d'Àneu.Dissabte 29 de juny el Dansàneu tornarà a Santa
Maria d'Àneu amb la preestrena d'Àer', la proposta de la ballarina, creadora i pedagoga Laia
Santanach que combina la dansa contemporània i música electrònica i on la creadora replanteja la
dansa tradicional popular del contrapàs amb la seva música des d'una mirada actual, personal i
subjectiva. Al Dansàneu es podrà veure un primer tast d'aquest projecte, que es presentarà
totalment acabat al festival Ésdansa de Les Preses, l'agost vinent. En acabar, el públic podrà
gaudir de l'estrena de noves coreografies de l'esbart Sant Martí vinculades a l'espectacle 'Espero
meravelles' que la formació que dirigeix el coreògraf David Martínez va articular en col·laboració
amb els músics Mirna Vilasís i Xavi Múrcia i que es presenta com un homenatge a la figura de la
poeta Montserrat Abelló.Encara el dissabte 29 de juny al vespre, el Dansàneu acollirà una nova
estrena, al pati de la Llar d'avis d'Esterri d'Àneu i també gratuïta. El tenora Jordi Molina i l'esbart
Ciutat Comtal oferiran 'Retrat en groc', el darrer projecte del mutipremiat músic de Torroella de
Montgrí. Una proposta reivindicativa que es presentarà al Dansàneu en el seu format de quartet i
que sumarà la dansa de l'esbart que lideren Teresa Agustí i Lluís Calduch, que coreografiaran per
a l'ocasió una selecció de temes del disc que Molina va presentar a finals del 2018. La nit de
dissabte és jornada de falles a València d'Àneu i el Dansàneu s'hi sumarà programant una primera
actuació de vespre-nit.Diumenge la jornada començarà al migdia a Esterri d'Àneu amb una
proposta novament gratuïta i de caràcter familiar en què un sextet de músics liderats per
l'acordionista Carles Belda i la cantant i contrabaixista Gemma Abrié, sota el paraigua creatiu del
NewCat, presentaran un homenatge al 'Bestiari' de Josep Carner. Al vespre, el Dànsàneu abaixarà
el taló de la seva 28a edició a l'espai Mon Natura Pirineus de Son amb l'espectacle 'Sa Mateixa',
que gira entorn de la música i la dansa, amb la cantant manacorina Joana Gomila i la ballarina Lali
Ayguadé, de protagonistes juntament amb el també ballarí Magí Serra i els músics Laia Vallès i
Santi Careta.Compromís per difondre els valors patrimonials de les Valls d'AneuEn aquesta 28a
edició, el Dansàneu fa una aposta per donar a conèixer els valors patrimonials del territori. Així,
abans de començar cadascun dels espectacles s'oferirà al públic un breu apunt divulgatiu sobre
l'espai on es celebra l'activitat. En els casos de Sorpe, Son i Santa Maria d'Àneu, el festival compta
amb el suport de l'expert Antoni Velasco, que també participarà en la presentació del festival
Dansàneu que es farà aquest dimarts al vespre al Museu d'Història de Barcelona. En aquest acte,
es durà a terme la lectura del pregó d'aquest 2019 a càrrec de l'escriptora i directora de la revista
Cavall fort, Mercè Canela, que pren el relleu de Jordi Creus, autor del pregó del Dansàneu de l'any
passat.Una altra de les novetats d'enguany és la venda anticipada online d'entrades per als
espectacles, que s'inicia aquest dimecres, 1 de maig, i que es podrà fer a través dels webs
www.dansaneu.cat i www.aneu.cat . La venda online finalitzarà el 25 de juny, coincidint amb l'inici
del festival i, a partir d'aleshores, la venda anticipada es podrà fer únicament de manera presencial
al Consell Cultural de les Valls d'Aneu.Finalment, la directora del festival també ha volgut posat en
relleu que tres dels espectacles impulsats des del Dansàneu l'any passat han tingut recorregut i
presència més enllà del propi dl certamen. És el cas les produccions 'Nuà' de Raquel Gualtero i
Anaïs Oliveras i el 'Bach Project' de Joel Bardolet i Mal Pelo, ambdós presents al Sismògraf 2019,
així com el projecte 'Galeuscat', que es presentarà ja completat a la Fira Mediterrània de l'octubre
vinent.El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport
del Departament de Cultura, els ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta
d'Àneu, i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de
Lleida, el suport de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i de l'Ajuntament de Sort i també hi col·labora
l'Obra Social 'La Caixa'.
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El 28è Dansàneu concentra el seu programa en
una única setmana i reforça els vincles amb el
patrimoni del territori

Europa Espanya Català

ACN Lleida.-Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures
del Pirineu, Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més
compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot
i que finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Jaume Sangrà
amb Carles Marigó, les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts Sant
Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El Dansàneu vol
donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada espectacle una
explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El festival també
posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades als
espectacles.

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-28e-dansaneu-concentra-el-seu-programa-en-una-unica-setmana-i-reforca-els-vincles-amb-el-patrimoni-del-territori/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-28e-dansaneu-concentra-el-seu-programa-en-una-unica-setmana-i-reforca-els-vincles-amb-el-patrimoni-del-territori/


https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-28e-dansaneu-concentra-seu-programa-unica-setmana-reforca-els-vincles-amb-patrimoni-territ

ori-20190430135153.html

Secció: Actualidad / Última Hora
30/04/2019

El 28è Dansàneu concentra el seu programa en
una única setmana i reforça els vincles amb el
patrimoni del territori

Europa Espanya Català

Lleida.-Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del
Pirineu, Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més
compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, tot
i que finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Jaume Sangrà
amb Carles Marigó, les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels esbarts Sant
Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El Dansàneu vol
donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada espectacle una
explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El festival també
posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades als
espectacles.
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El Dansàneu fa ballar de nou les Valls d'Àneu

Europa Espanya Català

El Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu celebra la seva 28a edició entre el 25 i el 30 de juny.
Es tracta d'un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del
Departament de Cultura, que aplega grans professionals de la dansa amb l'objectiu de reforçar el
vincle amb el patrimoni de les Valls d'Àneu. Entre els dies 25 i 30 de juny es podrà gaudir de les
actuacions de Sol Picó , a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Eduard Iniesta, Jaume Sangrà
amb Carles Marigó , les produccions Àer, Teia i Sa Mateixa, així com dels esbarts Sant Martí i
Ciutat Comtal.

Lídia Pujol ha cantat 'País petit' de Lluís Llach a la presentació de Dansàneu | © X.R. Trigo

Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot, La Guingueta d'Àneu i l'Escaló seran novament
escenari de la proposta artística del Dànsaneu, marcada pel seu to contemporani però sense
oblidar el seu vincle amb la tradició. Els organitzadors del festival, en la presentació d'aquest matí
a l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, han remarcat el compromís del festival
amb el patrimoni territorial, el qual entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però
també natural. De fet, s'evidencia amb la imatge d'enguany, creada per la fotògrafa Iolanda Sebé
per a l'estudi Latipo".

Ja fa quatre edicions que aquest festival ha deixat enrere la seva proposta de caràcter
eminentment formatiu. És per això que enguany compta amb els principals noms propis del món
de la dansa de les darreres dècades. El dia 25 de juny, encetaran el festival la ballarina i
coreògrafa Sol Picó , Premi Nacional de Dansa i un autèntic referent en la creació contemporània,
a duo amb pianista menorquí Marco Mezquida . Per primera vegada junts en un escenari, Picó i
Mezquida presentaran l'espectacle Cita a cegues al temple espiritual de les Valls d'Àneu, Santa
Maria. La inauguració inclourà també, a la sortida de l'església, un maridatge amb els vins del
celler Castell d'Encús que repeteixen d'aquesta manera la col·laboració amb el festival.

Dimecres 26 de juny arriba el primer dels dobles programes del festival: serà a l'església dels
sants Just i Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el també pianista i
improvisador Carles Marigó i, en la segona part, la proposta de Marigó amb el ballarí i actor Jaume
Sangrà titulada Origo (Origen). Al dia següent, el Dansàneu es trasllada a Sorpe amb el diàleg
artístic entre el multiinstrumentista Eduard Iniesta i la ballarina Gemma Galera , un festival pensat
a manera de preludi de la celebració de la tercera edició del Tastàneu, una iniciativa que compta
amb el suport dels productors pallaresos.

A partir de divendres 28, el Dansàneu fa un esforç organitzatiu i programa entre dues i tres
activitats diàries. A banda de l'excursió amb visita guiada a Sant Pere del Burgal i acció artística
final als jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló, destaca l'actuació de Lídia Pujol a l'església de
Sant Joan d'Isil com un dels plats forts del festival. A la sortida els assistents hi trobaran la
instal·lació Teia, de la ballarina i coreògrafa Júlia Farrero . L'activitat de divendres es clourà amb la
invitació a l'aranesa Alidé Sans , que farà un concert a l'aire lliure, gratuït, a tocar de La Creu del
carrer Major d'Esterri d'Àneu.

Dissabte 29 de juny el Dansàneu torna a Santa Maria d'Àneu i ho fa presentant el projecte en
residència des de l'inici del festival que ha guanyat el darrer Premi Delfí Colomé: Àer, proposta de
la ballarina, creadora i pedagoga Laia Santanach . Posteriorment, i en format de doble programa,
Santa Maria d'Àneu acollirà l'estrena de noves coreografies de l'esbart Sant Martí . Encara
dissabte, Esterri d'Àneu acollirà una nova estrena amb el tenor Jordi Molina i l' esbart Ciutat
Comtal com a protagonistes: el projecte Retrat groc.

https://www.nuvol.com/noticies/el-dansaneu-fa-ballar-de-nou-les-valls-daneu/


Diumenge 30, la jornada començarà amb una proposta de caràcter familiar en què un sextet de
músics liderats per l'acordionista Carles Belda i la cantant i contrabaixista Gemma Abrié
presentaran un homenatge al Bestiari de Josep Carner. El Dansàneu clourà el seu programa
presentant un dels espectacles més rellevants produïts durant el 2018 en col·laboració amb
L'Auditori de Barcelona (cicle Escenes) i el Mercat de les Flors: Sa Mateixa, un espectacle que gira
a través de la música i la dansa, al voltant del concepte d'una mateixa imatge que es repeteix i que
va teixint la geometria de la nostra memòria col·lectiva.

Els més petits participen amb el programa Danses vives

Els nens i nenes d'Esterri d'Àneu, Sort i Llavorsí han participat per segon any consecutiu del
programa formatiu interdepartamental Danses vives promogut pels departaments de Cultura i
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La cloenda d'aquesta proposta guiada pel
professor i ballador Pep Garcia ja ha tingut lloc enguany a Esterri d'Àneu i a Sort i es replicarà el 7
de juny a Llavorsí, sempre amb l'acompanyament musical en directe garantit en col·laboració amb
l'Escola Folk del Pirineu .

Comparteix a Twitter

Comparteix a Facebook
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El 28è Dansàneu concentra el seu programa en
una única setmana i reforça els vincles amb el
patrimoni del territori

Europa Espanya Català

ACN Lleida.-Les Valls d'Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures 

del Pirineu, Dansàneu, que enguany s'avança una setmana i presenta un programació més 

compactada, mesura que ja havia pres l'organització tenint en compte el Doctor Music Festival, 

tot i que finalment se celebrarà a Montmeló. Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, 

Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les produccions 'Àer', 'Teia', i 'Sa Mateixa' i les actuacions dels 

esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d'aquesta edició. El 



Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s'oferirà abans de cada 

espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El 

festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les 

entrades als espectacles.

El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com 

consolidant el seu model de festival d'estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i 

rigor artístic, segons ha assenyalat la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació 

del festival a l'IEI de Lleida. Els municipis d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu 

seran novament escenari d'una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu 

vincle amb la tradició però que sobretot busca posar en valor l'excel·lent patrimoni de les Valls 

que els organitzadors del festival entenen "des d'un doble vessant: artístic i arquitectònic però 

també natural", tal com ha destacat el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran 

Rella.. Enguany, el Dansàneu canvia les dates i compacta en una sis dies la seva programació. 

Així, s'avança una setmana i se celebrarà després de Sant Joan i entre les falles d'Isil i les de 

València d'Àneu. Martínez ha explicat que el canvi respon a la professionalització del festival 

perquè, "si volem un festival posicionat en relació als seus homòlegs i que compti amb artistes 

de primer nivell, ens cal treballar a molts mesos vista". En aquest sentit, l'edició de 2019 ha 

alterat les seves dates inicials, previstes durant la primera setmana de juliol, per evitar coincidir 

amb la celebració del Doctor Music que deixava les Valls d'Àneu sense places hoteleres lliures, 

segona ha remarcat la directora del Dansàneu. "L'octubre passat vam acordar amb els alcaldes 

d'avançar-ne la celebració per garantir que podríem acollir ja no només públic de fora del Pallars 

sinó també els propis artistes i companyies", ha explicat. Un cop coneguda la marxa del Doctor 

Music a Montmeló ja no va ser possible celebrar-lo a principis de juliol davant els compromisos 

adquirits pels principals caps de cartell, segons Rut Martínez. Programació La reconeguda 

ballarina i coreògrafa Sol Pico, en duo amb el pianista menorquí Marco Mezquida, una de les veus 

musicals més actives i interessants del moment, donaran el tret de sortida el dimarts 25 de juny 

al vespre al Dansàneu 2019 amb la presentació de la seva particular 'Cita a cegues', que es podrà 

veure a l'església de Santa Maria d'Àneu d'Escalarre. La inauguració inclourà també un maridatge 

amb vins del celler Castell d'Encús.L'endemà arribarà el primer dels dobles programes del festival. 

Serà a l'església dels sants Just i Pastor, a Son, amb la proposta a duo de Mezquida amb el 

també pianista i improvisador Carles Marigó i, ja en la segona part, la proposta de Marigó amb el 

ballarí i actor Jaume Sangrà titulada 'Origo' (Origen), un projecte que s'acaba de presentar amb 

gran èxit al festival Don Quixot de Rússia. Una proposta a mig camí entre la dansa i el teatre 

gestual que s'articula principalment a partir de la improvisació. Durant la mitja se servirà als 

assistents una copa de vi, en col·laboració amb el celler Batlliu de Sort.El dijous 27 de juny, el 

Dansàneu es traslladarà a Sorpe i ho farà incentivant el diàleg artístic entre el 



multiinstrumentista Eduard Iniesta i la ballarina Gemma Galera. Serà a l'església de Sant Pere, on 

ambdós artistes presentaran un projecte pensat ad hoc per al Dansàneu, i a manera de preludi de 

la celebració de la tercera edició del Tastàneu, una iniciativa que compta amb el suport dels 

productors pallaresos i que és, d'ençà de la seva creació, una de les iniciatives amb major 

seguiment del festival.La jornada del divendres 28 de juny arrencarà amb una visita guiada a Sant 

Pere del Burgal i una acció artística final als jardins de l'hotel Castellarnau d'Escaló. Al vespre, el 

Dansàneu acollirà l'actuació de Lídia Pujol a l'església de Sant Joan d'Isil com un dels plats forts 

del festival. A continuació, els assistents podran gaudir de la instal·lació 'Teia', de la ballarina i 

coreògrafa Júlia Farrero, sorprendrà els assistents. La jornada es clourà amb el concert gratuït a 

l'aire lliure de l'aranesa Alidé Sans, al carrer Major d'Esterri d'Àneu.Dissabte 29 de juny el 

Dansàneu tornarà a Santa Maria d'Àneu amb la preestrena d'Àer', la proposta de la ballarina, 

creadora i pedagoga Laia Santanach que combina la dansa contemporània i música electrònica i 

on la creadora replanteja la dansa tradicional popular del contrapàs amb la seva música des 

d'una mirada actual, personal i subjectiva. Al Dansàneu es podrà veure un primer tast d'aquest 

projecte, que es presentarà totalment acabat al festival Ésdansa de Les Preses, l'agost vinent. En 

acabar, el públic podrà gaudir de l'estrena de noves coreografies de l'esbart Sant Martí vinculades 

a l'espectacle 'Espero meravelles' que la formació que dirigeix el coreògraf David Martínez va 

articular en col·laboració amb els músics Mirna Vilasís i Xavi Múrcia i que es presenta com un 

homenatge a la figura de la poeta Montserrat Abelló.Dissabte al vespre el Dansàneu acollirà una 

nova estrena, al pati de la Llar d'avis d'Esterri d'Àneu i també gratuïta. El tenora Jordi Molina i 

l'esbart Ciutat Comtal oferiran 'Retrat en groc', el darrer projecte del mutipremiat músic de 

Torroella de Montgrí. Una proposta reivindicativa que es presentarà al Dansàneu en el seu format 

de quartet i que sumarà la dansa de l'esbart que lideren Teresa Agustí i Lluís Calduch, que 

coreografiaran per a l'ocasió una selecció de temes del disc que Molina va presentar a finals del 

2018. La nit de dissabte és jornada de falles a València d'Àneu i el Dansàneu s'hi sumarà 

programant una primera actuació de vespre-nit.Diumenge la jornada començarà al migdia a 

Esterri d'Àneu amb una proposta novament gratuïta i de caràcter familiar en què un sextet de 

músics liderats per l'acordionista Carles Belda i la cantant i contrabaixista Gemma Abrié, sota el 

paraigua creatiu del NewCat, presentaran un homenatge al 'Bestiari' de Josep Carner. Al vespre, el 

Dànsàneu abaixarà el taló de la seva 28a edició a l'espai Mon Natura Pirineus de Son amb 

l'espectacle 'Sa Mateixa', que gira entorn de la música i la dansa, amb la cantant manacorina 

Joana Gomila i la ballarina Lali Ayguadé, de protagonistes juntament amb el també ballarí Magí 

Serra i els músics Laia Vallès i Santi Careta.Compromís per difondre els valors patrimonials de 

les Valls d'AneuEn aquesta 28a edició, el Dansàneu fa una aposta per donar a conèixer els valors 

patrimonials del territori. Així, abans de començar cadascun dels espectacles s'oferirà al públic 

un breu apunt divulgatiu sobre l'espai on es celebra l'activitat. En els casos de Sorpe, Son i Santa 

Maria d'Àneu, el festival compta amb el suport de l'expert Antoni Velasco, que també participarà 



en la presentació del festival Dansàneu que es farà aquest dimarts al vespre al Museu d'Història 

de Barcelona. En aquest acte, es durà a terme la lectura del pregó d'aquest 2019 a càrrec de 

l'escriptora i directora de la revista Cavall fort, Mercè Canela, que pren el relleu de Jordi Creus, 

autor del pregó del Dansàneu de l'any passat.Una altra de les novetats d'enguany és la venda 

anticipada online d'entrades per als espectacles, que s'inicia aquest dimecres, 1 de maig, i que es 

podrà fer a través dels webs www.dansaneu.cat i www.aneu.cat. La venda online finalitzarà el 25 

de juny, coincidint amb l'inici del festival i, a partir d'aleshores, la venda anticipada es podrà fer 

únicament de manera presencial al Consell Cultural de les Valls d'Aneu.Finalment, la directora del 

festival també ha volgut posat en relleu que tres dels espectacles impulsats des del Dansàneu 

l'any passat han tingut recorregut i presència més enllà del propi dl certamen. És el cas les 

produccions 'Nuà' de Raquel Gualtero i Anaïs Oliveras i el 'Bach Project' de Joel Bardolet i Mal 

Pelo, ambdós presents al Sismògraf 2019, així com el projecte 'Galeuscat', que es presentarà ja 

completat a la Fira Mediterrània de l'octubre vinent.El Dansàneu és un projecte impulsat pel 

Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del Departament de Cultura, els ajuntaments 

d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d'Àneu, i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 

Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida, el suport de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i 

de l'Ajuntament de Sort i també hi col·labora l'Obra Social 'La Caixa'.
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El Dansàneu s'avança de dates i es farà del 25 al
30 de juny

Europa Espanya Català
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