


Creure per crear

FERRAN RELLA
president del Consell 
Cultural de les Valls d'Àneu 

El nostre passat habita en ciutats, pobles, 
carrers, cossos que ja no existeixen. Però 
cada glàndula del nostre cos sap que exis-
teixen, diu el poeta J. L. Badal. Són les 
arrels profundes del passat, vímets 
poderosos de la vida imprescindibles 
per a construir present i futur ara que 
els núvols viatgers caminen prenyats 
de tempesta.

Al Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya, davant les pintures murals ro-
màniques de Sant Pere del Burgal 
d’Escaló i de Santa Maria d’Àneu 
reafirmàvem el compromís del Dansà-
neu amb la DANSA, amb la MÚSICA 
i amb el PATRIMONI, aquesta tríada 
indissociable.

Duem ja 27 anys escoltant la veu del 
Dansàneu, la seua veu poètica i cre-
ativa, la voluntat acollidora i humana 
de les Valls d’Àneu, del territori, de 
les institucions, de les persones. Hem 
escoltat la vostra veu fidel i imprescin-
dible. Compreneu bé: la meitat de la 
bellesa depèn del paisatge i l’altra mei-
tat de qui el contempla.

Torna a ser hora, de pinzellar aquests 
objectius amb els colors d’una utopia 
realitzada amb esforç, tenacitat, en-
trega i passió. De mantenir la virtut 
d’un turisme sostenible que contri-
bueixi a consolidar la valorització del 
patrimoni natural i cultural d’un elevat 
impacte social, individual i comunitari 
i, alhora, d’esdevenir-ne coneixement, 
satisfacció, comprensió i fidelització. I 
és necessari fer-ne recordança a plena 
satisfacció.

El Dansàneu és una simfonia huma-
na que des del 1992 no ha parat d’en-
grandir-se i manifestar-se, un procés 
increscendo, innovador, competitiu i de 
qualitat que, a partir del 2015 ha con-
fluït en una nova etapa hereva de tants 
professors, músics, balladors i partici-
pants.

S’estan, doncs,  acomplint, els pro-
pòsits de CREURE per CREAR, de 
travar la comunicació entre l’espai, el 
territori amb la seua gent i el visitant 
i, també d’articular didàcticament un 
eficaç fil narratiu que recobri identitat 
i autoconsciència com a factor de di-
ferenciació i que faciliti la mobilització 
dels esperits i els cors.

FERRAN RELLA
president del Consell Cultural

de les Valls d’Àneu

EL DANSÀNEU ÉS UNA 
SIMFONIA HUMANA 

QUE DES DEL 1992 
NO HA PARAT 

D’ENGRANDIR-SE I
MANIFESTAR-SE

ACTUACIÓ DE NUÀ A LA
PRESENTACIÓ DEL DANSÀNEU  

AL MNAC DE BARCELONA

PRESENTACIÓ I PREGÓ DANSÀNEU 2018

CAP A LA MOBILITZACIÓ DELS ESPERITS I DELS CORS. 
PIRINEU EN DANSA: DANSÀNEU 2018
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Dansàneu,
de les arrels 
cap al futur

Fa un temps, vaig llegir una notícia que explicava que un nen que 
vivia en una granja aïllada del sud de Noruega es va trobar quatre 
llops mentre caminava a ple dia des de la parada de l’autobús fins a 
casa seva. Davant del temor que els animals l’ataquessin, el nen va 
desconnectar els auriculars del seu telèfon mòbil, va apujar el volum 
al màxim i va buscar la cançó Overcome, del grup nord-americà Creed. 
Després d’uns instants de rock a tot drap, els llops van girar cua i van 
marxar per on havien vingut, mentre el nen, encara amb la por al cos, 
arribava finalment sa i estalvi al seu destí. 

Aquesta notícia esdevé una versió renovada i moderna d’aquella lle-
genda que ha fet fortuna a diferents indrets de casa nostra i de fora 
i que mostra que, si bé la música potser no amanseix les feres, com 
a mínim és capaç de mantenir-les a distància. A mi me l’han expli-
cat a Galícia -a la zona sud d’Ourense- però també l’he sentit, amb 
petites modificacions, a la Plana de Vic i a alguns pobles de la geo-
grafia pirinenca, amb especial força a Andorra. Resulta que, segons 
la llegenda, els habitants d’un petit poblet de muntanya van llogar 
un músic per tal que amenitzés la seva festa. I aquell home, tal com 
es feia abans, va espardenyejar amunt i avall, amb el seu sac de ge-
mecs penjat a l’esquena, per aquelles arrissades muntanyes per tal 
de poder arribar a l’hora a la seva cita. Però quan la nit era més ne-
gra que l’estalzí, el músic va contemplar atemorit com tres o quatre 
llops l’empaitaven esperant el moment adient per cruspir-se’l. Cames 
ajudeu-me es va poder enfilar dalt d’un arbre per tal de fugir de les 
queixalades d’aquells animals. Però les presses de l’ascensió van pro-
vocar que, sense voler, un dels seus peus xafés l’instrument i, com 
que encara contenia una engruna de vent, aquest deixés anar el seu 
gemec característic. I què va passar a continuació? Doncs que els 
llops, només sentir aquell bram, es van retirar uns metres, atemorits. 
El músic va entendre, llavors, què li calia fer. Ràpidament va inflar 

PREGÓ DEL 27È DANSÀNEU, LLEGIT AL 
MNAC DAVANT ELS FRESCOS ORIGINALS DEL 

MONESTIR DE SANT PERE DEL BURGAL

l’instrument i, després de baixar de l’arbre, va començar a caminar ràpid, sense 
deixar de tocar el bot i mantenint els llops a una distància prudent. I així fins 
que, gairebé sense bufera, va arribar a la plaça del poble on poca estona després 
havia de començar la festa. 

Sí, festa, música i ball, convenientment barrejats amb una de les grans riqueses 
d’aquestes terres: el patrimoni. Això és el Dansàneu. I ja fa 27 anys que dura, 
amb refundació inclosa. I mireu, abans de continuar deixeu-me dir una cosa. 
El Dansàneu va néixer el 1992. Aquells dies abans dels Jocs Olímpics en què a 
Catalunya es van produir desenes i desenes de detencions de ciutadans indepen-
dentistes. Ho recorden, no? Aquell estiu del 1992 teníem presos polítics. I ara, 
26 anys més tard, aquest estiu del 2018, mentre es desenvoluparà el Dansàneu, 
per desgràcia, també tindrem presos polítics i exiliats. Un d’ells és una persona 
que sens dubte estaria avui aquí entre nosaltres. Perquè estima el Dansàneu, 
perquè estima la cultura popular i perquè estima el país. Em refereixo el con-
seller Lluís Puig, a qui m’agradaria veure molt aviat a casa, al costat de la resta 
de represaliats per haver fet una cosa tan greu com donar la veu a la ciutadania. 
Aquell 1992 a què em referia abans la situació era ben complicada per a la 
cultura d’arrel. Fem una mica d’història. El Pallars Sobirà, que tenia més de 
vint mil habitants l’any 1850, enfilava la recta fnal del segle XX amb poc més 
de cinc mil persones empadronades als seus pobles i poblets. Això vol dir que 
aquesta comarca, en un segle i mig, havia vist desaparèixer més del 70% de la 
seva població. I no només això, perquè també havia perdut part de la seva iden-
titat tradicional, de les seves formes de viure i de tots aquells valors intangibles 
que havien passat de pares a fills generació rere generació. 1992, deia. Som a 
l’època de la Barcelona olímpica, de la modernitat i la uniformització, del mirar 
amb recança –i un punt d’autoodi– cap al passat, dels ciutadans del món i del 
rebuig a totes aquelles coses que ens han fet ser el que som. Temps difícils per 
a la cultura popular, i molt més encara en un racó de món força deshabitat i 
envellit. I és en aquest entorn que un grup de gent jove, nascuda en aquestes 
terres però formada lluny d’elles, va decidir recuperar totes aquelles coses que ja 
semblaven tocades de mort. Feia una dècada que s’havia creat l’imprescindible 
Consell Cultural de les Valls d’Àneu i faltava poc per veure néixer l’Ecomuseu. 

M’imagino les difcultats per començar a fer rodar aquest projecte. Per iniciar els 
cursos i els tallers a partir dels pocs músics i balladors que quedaven. M’imagino 
fer realitat una utopia com aquella, que lliga el present i el futur amb el nostre 
passat. Però el gran valor del Dansàneu no és haver tingut la gosadia de posar-lo 
en marxa, sinó d’haver aconseguit convertir-lo en una realitat imprescindible al 
llarg de 27 anys. I haver trencat amb l’estigma de l’olor de naftalina, de la cosa 
passada de moda, de l’activitat prescindible en el món modern on estem abo-
cats. Els joves de llavors, els veritables herois, avui ja són persones madures. I 
els joves d’avui poden gaudir del resultat de la visió i de l’ambició que altres van 
tenir en els temps difícils. Dels que van tenir l’encert d’entendre tota la saviesa 
que s’amagava rere aquell flabiol, aquell violí o aquells rigodons que es ballaven 
a la plaça. Ells van ser conscients que només es podia ser universal si un com-
prenia i estimava Sant Pere del Burgal i s’emocionava amb el comunidor de 
Son. Que tota la història cabia en una pedra del pont d’Àrreu i que la tenacitat 
dels nostres avantpassats es dibuixava dins del xerric monòton de la serradora 
d’Alós. Que les falles d’Isil eren el millor salconduit per arribar al món sencer 
i que Hug Roger III i el seu castell de València d’Àneu eren un veritable Joc de 
trons sense dragons, però farcit d’intrigues, traïcions i sorprenents canvis de 
guió. Ells, aquests joves que avui ja són grans, van avançar-se al seu temps i van 
apostar per treballar a partir d’allò més immediat per entendre el perquè de tot 
plegat. Per als que encara hi són tot el meu agraïment i respecte, i per als que 
s’han quedat pel camí, per les circumstàncies que sigui, també. 

El Dansàneu en definitiva significa, entre altres coses, recordar quan el ball era 
la màxima diversió dels nostres avantpassats, que esperaven la Festa Major amb 
candeletes després d’haver fet el gruix de la feina de l’any. Imagineu la plaça de 
qualsevol poble de les Valls d’Àneu. Sí, imagineu-la plena de veïns i forasters en 
els anys en què encara no hi havia una carretera que hi menés. Tanqueu els ulls 
i escolteu els cops de manxa amb què el músic sotmet el petit acordió diatònic. 
Tan petit i fa saltar tota la plaça al ritme dels seus botons! I seguiu el so d’un 
bombo o d’uns platerets que aquell veritable “home orquestra” toca amb els 
peus i que esdevenen una segona veu que acompanya l’instrument protagonis-
ta. Valsos, tangos, polques, pas dobles... Noves tendències musicals que durant 
les primeres dècades del segle XX s’han acabat imposant gràcies a la influència 
de la ràdio i que han fet desaparèixer de les festes les melodies més tradicionals, 
que han passat a formar part de la solemnitat dels actes d’afirmació de la comu-
nitat. Capes i capes de nous ritmes i balls que creixen sobre el substrat ancestral 
abans de passar a formar part, elles també, de la tradició d’aquestes terres. Tot 
això i molt més és el Dansàneu, tornar a les arrels sense renunciar ni a una gota 
de futur. Gaudiu-ne!

JORDI CREUS
director general de Sàpiens Publicacions
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‘El sector cultural ha aguantat 
amb una heroïcitat que 
espero que no calgui repetir’

n Rut Martínez, periodista i directora del Dansàneu

Parlem amb Lluís Puig (Terrassa, 1959) de manera distesa en connexió via 
Skype el dia de presentació del 27è Dansàneu, a la seu de l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs. La seva visió del festival però, sobretot, la seva opinió sobre 
la situació del país  resulten rellevants i especialment franques  en un nou 
moment de convulsió política -en aquest cas, a l’espera de nova interlocució a 
Madrid. Pendent des de Waterloo de tot el que passa a Catalunya, reflexionem 
amb ell sobre el passat, present i futur del Dansàneu, del país i de la seva gent.

RM: El Dansàneu ha experimentat un canvi de model progressiu que s’ex-
pressava de manera desacomplexada l’any passat en tant que Festival de Cul-
tures del Pirineu, centrat en l’exhibició. A què respon, aquest gir?
LLP: El canvi s’explica perquè l’any 1991, l’encàrrec que rebem per part del 
Departament de Cultura era el de crear un festival d’esbarts dansaires. En 
base al coneixement i la consciència que a Catalunya no hi havia en aquell 
moment un substrat prou madur de creació i producció vinculat a la dansa 
tradicional -diria més, no només a Catalunya, també als territoris limítrofs-, 
vam apostar per centrar-nos en la formació entesa com a la base, el pòsit, 
precisament per defugir una visió excessivament folklòrica de la dansa tra-
dicional. D’aquí que l’etapa inicial del Dansàneu hagi estat vinculada a les 
antigues escoles de la festa (Festcat) i, per tant, a la formació.

RM: Va ser, per tant, fruit del seu temps.
LLP: Va començar d’una manera clara, sincera i honesta. Si l’any 1992 ha-
guéssim plantejat un festival com l’actual no hauria quallat: ni la majoria de 
produccions haurien estat artísticament del nivell ni interès actuals ni hauria 
connectat amb un públic encara poc articulat. Tot plegat, hauria estat fora 
de lloc. Ara, en canvi, hem de descartar constantment propostes interessants 
per excés d’oferta. Des de l’any 1992 i fins aquest mateix 2018 s’ha fet molta 
feina, des de molts vessants: hi ha molts municipis que han recuperat les se-
ves danses vives, els seus balls tradicionals. Això no és portada enlloc però és 
fonamental per a la cultura del país. Penso en tota la feina de compilació que 
realitza l’experta Montserrat Garrich de l’Esbart Català de Dansaires en el 
seu inventari de danses i que compta ja amb una xifra altíssima de registres. 
Si ajuntem la poca sensibilitat que hi havia per considerar la dansa com un 
patrimoni, la dansa viva, em refereixo, la tradicional i el poc nivell de pro-
ducció artística constatem que l’actual Dansàneu fa 27 anys era tan inviable 
com ho és avui intentar perpetuar el model inicial. Amb Joan Serra vam crear 
l’escola d’estiu de dansa perquè feia falta, sempre pensant en la formació des 
d’un punt de vista creatiu, contemporani, de fusió. I amb l’actual equip hem 
apostat per un festival d’exhibició (que no oblida la formació) i que recull els 
mateixos criteris: creativitat, contemporaneïtat i fusió.

RM: El debat entre tradició i modernitat no és nou en l’àmbit de la cultura 
popular. El sector el considera central, el viu com a necessari, o postureja?
LLP: Tot allò que té continuïtat, que implica trasmissió, existeix perquè és 
capaç d’adaptar-se als requeriments de cada moment. Amb la dansa passa 
molt clarament: n’hi ha que tenen una funció honorífica -les que es ballen en 
honor a un determinat fet, efemèride o personatge-, n’hi ha que serveixen per 
relacionar-se, per fer amistats, per trobar parella... Les danses “serveixen” per 
coses diferents. N’hi ha que únicament es vinculen al calendari festiu, que 
són actes de participació. Potser cal posar en valor el contingut que amaguen 
cadascun dels balls. Participar de la dansa és alguna cosa més que passar-ho 
bé des d’un principi, és exercir la col·lectivitat, el dret a reunió, a la participa-

ENTREVISTA AMB LLUÍS PUIG, CONSELLER DE CULTURA CESSAT PEL 155 I COFUNDADOR DEL DANSÀNEU

A MI M’AGRADA 
PARLAR DE
FINESTRES: 

AQUEST FESTIVAL 
ÉS UNA FINESTRA 
OBERTA AL MÓN

D
AV

ID
 P

RA
D

A
S 

RU
IZ



FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU DANSÀNEU · Del 30 de juny al 8 de juliol del 2018

5

ció. És compartir des del coneixement. Hi ha alguna cosa un punt atàvica, en 
tot plegat. I sobretot, és divertit! 

RM: El valor d’ús de la cultura, per tant?
LLP: N’hi podem dir així, sí. La cultura és usada tant per als qui la recepcio-
nen com per als qui la practiquen. Encara que parlem d’usos diferents. I en-
cara que aquests usos canviïn. Recomano molt i molt les reflexions en aquest 
sentit de Josefina Roma qui ens recorda que balls com L’esquerrana d’Esterri 
d’Àneu han exercit com a autèntiques “portes d’entrada” a la societat aneu-
enca. És a dir, un dels fets que cal posar en valor de les danses tradicionals 
és que la majoria d’elles són balls oberts: quan un nouvingut s’incorpora a la 
dansa, és acceptat per la comunitat.

RM: I feta aquesta retrospectiva, en quin punt ens trobem?
LLP: En un d’esplèndid des del punt de vista de la creativitat i l’ambició ar-
tística ben enteses. Hem aconseguit acostar artistes de l’àmbit contemporani 
a la dansa d’arrel, li hem tret la càrrega feixuga, l’olor de naftalina, de cosa 
rància... No ha estat fàcil. Ara és habitual trobar gent jove que vol revisar la 
tradició des del seu propi llenguatge: ja sigui contemporani, clàssic, multi-
disciplinar. Em refereixo a artistes que d’entrada es consideren “en contacte” 
amb el territori, que se senten hereus d’una determinada tradició i que volen 
conèixer-la d’una manera més profunda. No parlem d’un boom i crec que 
tampoc seria bo que hi fos però sí de bona salut, d’un múscul que s’enforteix 
gràcies, en bona part, al treball en xarxa. La importància, el valor, la reper-
cussió que l’actual Dansàneu té no només per a les Valls d’Àneu sinó per a tot 
el país, en el seu conjunt. El treball dels grups ultrapassa el que és estricta-
ment la feina feta en el territori i en un moment determinat. A mi m’agrada 
parlar de finestres: aquest festival és una finestra oberta al món que serveix 
d’oxigen per a la gent del propi territori. El Dansàneu aporta a la cultura 
del país un gra de sorra importantíssim, sobretot si pensem en el poc nom-
bre de festivals de dansa que hi ha a Catalunya en comparació amb els seus 
homòlegs musicals.

RM: El Dansàneu actual articula la seva tercera pota (la primera és la dansa, 
la segona la música -que s’explica en directe, balladors i músics treballant 
junts-) en el patrimoni. Era l’assignatura pendent?
LLP: La relació amb el patrimoni és clau i crec sincerament que ha estat un 
encert posar-lo al mateix nivell que la resta de vectors. Les comunitats que no 
han preservat el seu patrimoni són comunitats coixes, no referencials. Només 
cal veure la maduresa de la nostra societat en relació a la tragèdia de Sixena: 

com ha viscut la ciutadania, com ha patit la gent la usurpació de les obres 
del Museu de Lleida. S’ha viscut en primera persona. En serem més o menys 
conscients però estimem el nostre patrimoni, forma part de nosaltres, explica 
aspectes clau de qui som, de com som. Des d’una ermita amagada rere un 
rierol a la catedral més sumptuosa; des de la porxada d’un mas als frescos 
més espectaculars. No importa la dimensió del patrimoni: quan l’ataquen, la 
societat reacciona. 

RM: Anem acabant... Han estat mesos molt difícils, i ho són encara. Com ha 
respost, el sector cultural?
LLP: El sector cultural ha aguantat amb una heroïcitat que, francament, es-
pero que no calgui repetir. El 155 ha arribat després d’uns anys de retallades 
tremendes. En els últims 10 anys, el pressupost de la Generalitat ha crescut 
un 34%; per contra, el pressupost del Departament de Cultura és avui un 
20% inferior al de fa una dècada. Estem molt lluny de la mitjana europea en 
inversió per habitant: 33€/habitant/any en el cas català quan hauríem d’arri-
bar als 100€/habitant/any. El cultural és un sector molt resilient, els qui ens 
hi dediquem ens ho estimem molt però està perillosament tocat a nivell pro-
fessional. Igualment el sector amateur, que ha fet molta feina i molt bona, 
rep unes ajudes molt minses. Sens dubte, és un deute que tenim amb el món 
de la cultura, amb els “militants” culturals. Hi ha molts exemples d’aquesta 
mancança: des de Política lingüística mateix, es poden destinar 3€/habitant/
any per a la llengua catalana. Això no ho hem fet bé, després hi ha gent que 
no s’estima el país. I jo dic: és que potser no el coneixen! 

RM: I a l’horitzó? Farà tàndem amb la consellera Laura Borràs?
LLP: Se’m demana que col·labori amb la consellera des de l’exili i és el que 
faré però també és veritat que el Departament ha de fer la seva feina i nosal-
tres, des de Waterloo, la nostra. A banda que nosaltres només podem no-
drir-nos a través de recursos privats. La Generalitat no podrà destinar ni un 
cèntim d’euro a construir la República des de l’exili, en som conscients. Però 
els catalans estem acostumats a pagar-nos-ho tot, per tant, caldrà més acció 
cultural en col·laboració amb agents privats i fórmules imaginatives, seduir 
i convèncer, explicar i divulgar la potència cultural d’un país com el nostre. 
La cultura és la nostra millor ambaixadora, els nostres artistes, l’excel·lència 
de les seves propostes són la nostra millor carta de presentació al món. No la 
malmetrem. 

SI VOLEU LLEGIR L’ENTREVISTA SENCERA, 
VISITEU EL WEB dansaneu.cat

D’ESQUERRA A DRETA, JOSEP BORRELL, 
M. ÀNGELS BLASCO, ROSA PUJOL, FERRAN RELLA I 

RUT MARTÍNEZ; DALT EL CONSELLER PUIG



PROGRAMACIÓ DANSÀNEU 2018

8 DE JULIOL

Ds.

Dg.

Dl.

Dt.

Dc.

Dj.
30 DE JUNY

1 DE JULIOL

2 DE JULIOL

3 DE JULIOL

4 DE JULIOL

5 DE JULIOL
20.00 H
València d’Àneu

Actuació del conjunt TÀNTALS 
amb ROSER GABRIEL (dir.) 

Proposta musical catalana i del 
Pirineu

12.00 H 
Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
Esterri d’Àneu

Inauguració de l’exposició PERET 
BLANC DE BEGET (1917-1993)

Exposició
Amb vermut popular i ball partici-
patiu. En col·laboració amb els festi-
vals Ésdansa de Les Preses i Càntut 
de Cassà de la Selva, productors de 
l’exposició 

20.00 H  

Planes de Son. Món Natura Pirineus
(Fundació Catalunya – La Pedrera) 

Doble programa · Concert 
del conjunt IALMA i actuació del 
ballarí QUIM BIGAS

Música i dansa
IALMA és un dels grups de world 

Dv.
6 DE JULIOL

music més potents de l’escena inter-
nacional i suma les veus de les seves 
solistes amb músics de gran prestigi 
com l’acordionista Didier Laloy. En 
aquest doble programa, el ballarí 
i coreògraf QUIM BIGAS presenta 
una de les seves peces més premia-
des, MOLAR: ningú no es quedarà 
sense ballar! Gratuït

21.00 H 
Espot 
(Cal reserva prèvia per al sopar)

SOPAR I ESPECTACLE

Gastronomia, dansa, música
i maridatge
Sopar al Cafè Bistro é Bo amb pro-
ductes KM0 i maridatge artístic amb 
l’actuació d’INXA IMPRO QUINTET. 
Presentació del disc Out of trad. Ac-
ció participativa de tancament amb 
el ballarí QUIM BIGAS
Gratuït

20.00 H 
Església de Sant Pere. Sorpe

NUÀ · Encàrrec del Dansàneu 2018
Dansa

Actuació de RAQUEL GUALTERO, 
dansa, ESTRENA NUÀ 
Direcció i dansa: Raquel Gualtero 
Soprano: Anaïs Oliveras 
Assessorament musical: Mercè 
Aranda
5€ (anticipada) / 10€ (taquilla). Per 
als menors de 8 anys, gratuït

21.00 H 
Safareig patrimonial. Sorpe

TASTÀNEU i actuació de DUETU

Gastronomia i música
A zona del safareig, segona edició 
del TASTÀNEU amb la participació 
de productors del Pallars Sobirà. 
Actuació del conjunt de Marc del 
Pino, DUETU, que presenten el seu 
disc L’era sense pols
L’entrada a l’actuació NUÀ inclou 
la participació al Tastàneu. Per als 
menors de 8 anys, gratuït

20.30 H 
Església de Sant Vicenç. Esterri 
d’Àneu

DOBLE PROGRAMA
GALEJAR de la companyia UNAiU-
NA i CARLES DÉNIA, en concert

Dansa i música
La companyia mallorquina UNAiU-
NA de Marina Fullana i Laura Llite-
ras presenta GALEJAR (en col·labo-
ració amb l’Ajuntament de Palma i 
L’Illenc). A continuació, el cantautor 
valencià CARLES DÉNIA, amb 
l’acompanyament de PAU FIGUERES 
a la guitarra, actuaran per cloure 
aquest doble programa
8€ (anticipada) / 12€ (taquilla) 
Per als menors de 8 anys, gratuït

24.00 H 
Pub de l’Era

Les Nits del Dansàneu

Jam participativa
Coordinació: Adrià Grandia i Manu 
Sabaté 
Gratuït

20.00 H 
Església de Sant Just i Sant Pastor 
Son

JOEL BARDOLET, violí. Amb la 
col·laboració de MAL PELO, María 
Muñoz i Pep Ramis

Música, dansa i maridatge
Actuació de Joel Bardolet, violí, amb 
la col·laboració de Mal Pelo i mari-
datge en col·laboració amb el celler 
Castell d’Encús 
Obres de J. S. Bach, J. Magrané,                  
G. Kurtág i G. F. Telemman
5€ (anticipada) / 10€ (taquilla). Per 
als menors de 8 anys, gratuït
S’inclou copa de vi a la sortida, afo-
rament limitat

24.00 H 
Pub de l’Era

Les Nits del Dansàneu

Jam participativa
Coordinació: Adrià Grandia i Manu 
Sabaté
Gratuït

11.00 H 
Escaló

 
Excursió i visita comentada a Sant 
Pere del Burgal amb acció artística

Excursió amb visita comentada i dansa
final al monestir del Burgal
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Presentació de GALEUSCAT, pro-
ducció del Dansàneu 2018

Espectacle
Actuació completa de Galeuscat
Projecte en residència amb Iñaki 
Plaza (Euskadi), Marisol Palomo 
(Galícia/Bèlgica) i Manu Sabaté 
(Catalunya). Gratuït
Producció en residència al DANSÀ-
NEU 2018

20.00 H 
Església de Santa Maria d’Àneu
Escalarre

DOBLE PROGRAMA
PILAR DE DOS & EL PONT D’AR-
CALÍS – ESBART LAURÈDIA

Dansa i música
Actuació breu de Pilar de Dos, 
projecte guanyador del Premi Delfí 
Colomé de dansa  
Actuació d’El Pont d’Arcalís amb 
l’Esbart Dansaire Laurèdia de Sant Julià
de Lòria 
8€ (anticipada) / 12€ (taquilla) 
Per als menors de 8 anys, gratuït 

DURANT TOT EL DIA

Alós d’ISIL – FALLES
Programa: www.aloscultural.cat

Ds.

Dg.

7 DE JULIOL

8 DE JULIOL

DILLUNS 2 JULIOL

11.00 H a 13.30 H
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Esterri d’Àneu
MASTERCLASS D’ACORDIÓ A 
CÀRREC DE DIDIER LALOY
Formació. Música

El reconegut músic belga està consi-
derat un dels principals renovadors de 
l’acordió diatònic a nivell europeu
Vegeu: http://didierlaloy.be/
Els tallers tenen un cost únic de 5€

DIMARTS 3 JULIOL

10.30 H a 13.30 H
Ecomuseu de les Valls d'Àneu
TALLER: MÚSICA PIRINENCA DES DE 
LA PERCUSSIÓ I EL CANT A CÀRREC 
D’ARNAU OBIOLS
Formació. Música
 
LA MÚSICA PIRINENCA DES DE LA 
PERCUSSIÓ I EL CANT. 
Arrels, paisatge i creativitat en la músi-
ca pirinenca actual 
Arnau Obiols Campi 
La veu i la percussió són dues de les 
fonts sonores amb les quals els hu-
mans ens hem expressat des de temps 
remots. Avui, quan fem música d’arrel 
de manera sincera i entregada, encara 
podem sentir el seu ressò primitiu entre 
les muntanyes. Aquesta sessió vol ser un
tast de música pirinenca amb el cant i
la percussió com a protagonistes. Els
instruments tradicionals com la canya
esquerdada, la pandereta o el pandero 
quadrat fins a la bateria actual, però
també antigues eines del camp dels 
nostres pagesos o elements de la natura,
que al fer-los vibrar ens fan ressonar els
paisatges pirinencs a les orelles, són
elements meravellosos per a fer velles
i noves músiques. 
No serà un taller convencional. Serà 
una mostra de música d’arrel pirinenca 
acompanyada de comentaris relacio-
nats amb la manera d’entendre la mú-
sica, tècniques i usos dels instruments i 
sobretot, serà allò que els participants 
inscrits vulguin. Les inquietuds i curio-
sitats dels assistents faran que sigui un 
taller/intercanvi a la carta 

Els tallers tenen un cost únic de 5€.
IMPORTANT: les persones que s’ins-
criguin als cursos de formació tindran 
l’entrada gratuïta als espectacles de 
pagament programats el mateix dia del 
taller

DIMECRES 4 JULIOL

10.30 H a 13.30 H
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
TALLER: COM FER-SE UNA MAQUETA 
A CÀRREC DE MANU SABATÉ I ADRIÀ 
GRANDIA
Formació. Música

Sabaté i Grandia, dos dels músics més 
actius de l’escena actual de la música 
tradicional catalana, tenen una llarga 
trajectòria amb múltiples treballs disco-
gràfics. En aquest taller donaran pistes 
als assistents sobre què cal tenir en 
compte a l’hora de crear una primera 
maqueta, entesa com a prototip de 
qualsevol projecte discogràfic

Els tallers tenen un cost únic de 5€.
IMPORTANT: les persones que s’ins-
criguin als cursos de formació tindran 
l’entrada gratuïta als espectacles de 
pagament programats el mateix dia del 
taller 

10.30 H a 13.30 H
Pavelló Municipal d’Esterri d’Àneu
TALLER SOBRE COREOGRAFIA I DAN-
SA A CÀRREC DE RAQUEL GUALTERO
Formació. Dansa

Va estudiar a l’escola Hoogeschool voor 
de Kunsten, Modern Theatre Dan-
ce, d’Amsterdam. Va participar en el 
programa de beques DanceWEB 2006 
dins el festival ImPulsTanz (Àustria). Ha 
treballat en companyies com: Magpie 
Music Dance Company (Amsterdam), 
Companyia Zappala Dansa (Itàlia), 
Deixa Donne (Itàlia), Scottish Dance 
Theatre (Escòcia), Àlex Rigola, Fabu-
lous Beast Dance Theater (Irlanda) i 
actualment amb CiaMudances-Àngels 
Margarit. Com a creadora crea la seva 
primera peça Blanc (2005), Persona 
(2010), amb el suport del CoNCA, 
Ramon Llull i del premi Injuve 2011 a 
la creació jove, i Brut (2015). Ha tingut 
l’oportunitat de mostrar el seu treball 
a Espanya, Amsterdam, Praga, Croàcia, 
Moçambic i Colòmbia

Els tallers tenen un cost únic de 5€.
IMPORTANT: les persones que s’ins-
criguin als cursos de formació tindran 
l’entrada gratuïta als espectacles de 
pagament programats el mateix dia del 
taller

DIJOUS 5 JULIOL

10.30 H a 13.30 H
Pavelló Municipal d’Esterri d’Àneu
TALLER DE DANSA GALLEGA
Formació. Dansa
A càrrec de IALMA
Grup resident. IALMA

Les cinc cantants de IALMA (“ànima” 
en gallec) han passat anys localit-
zant les cançons tradicionals dels 
seus avantpassats a Galícia. Amb els 
arranjaments realitzats, han transmès 
a aquestes cançons un estil personal, 
autèntic i modern, i el resultat és una 
música actual, fresca i seductora, que 
representa una nova generació en la 
música tradicional de Galícia. La gent 
gallega és nòmada... i així és la música 
de IALMA! “Descobrir cultures dife-
rents ens permet apreciar, saber i fer la 
nostra cultura més rica”

Els tallers tenen un cost únic de 5€
IMPORTANT: les persones que s’ins-
criguin als cursos de formació tindran 
l’entrada gratuïta als espectacles de 
pagaments programats el mateix dia 
del taller

17.00 H a 18.30 H
Església de Santa Maria d’Àneu
ASSAIG OBERT de PILAR DE DOS
Formació. Dansa
Premi Delfí Colomé de dansa tradicio-
nal

Els tallers tenen un cost únic de 5€
IMPORTANT: les persones que 
s’inscriguin als cursos de formació 
tindran l’entrada gratuïta als espec-
tacles de pagaments programats el 
mateix dia del taller

actuació final (Inclou vermut).
Acció artística a càrrec de la com-
panyia UNAiUNA 
3€ · Places limitades 
Durada aproximada de tota l’activi-
tat: 1h 30m. 
Dificultat del trajecte: baixa 
Punt de trobada: davant de l’hotel 
Castellarnau d’Escaló. Activitat en 
col·laboració amb l’Ecomuseu de les 
Valls d’Àneu 

20.00 H 
Església Santa Maria d’Àneu. Esca-
larre

MAL PELO · INVENCIONS

Dansa i música
Mal Pelo (dansa) + Joel Bardolet 
(violí), Masha Titova (viola) i Daniel 
Claret (violoncel) intepreten una de 
les obres clau de J. S. Bach, les inven-
cions a dos i tres veus. Mal Pelo ha 
estat reconeguda amb el Premi Na-
cional de Dansa i el Premi Ciutat de 
Barcelona i és una de les companyies 
de referència al nostre país
8€ (anticipada) / 12€ (taquilla) 
Per als menors de 8 anys, gratuït 

23.00 H

Creu de terme del Cap de la Vila

Nit de Glosa

Coordinada per Noemí Busquets
Proposta participativa
Gratuït

24.00 H 
Pub de l’Era

Les Nits del Dansàneu
Jam participativa
Coordinació: Adrià Grandia i Manu 
Sabaté

12.30 H 
Alós d’Isil * En cas de pluja, a l’esglé-
sia de Sant Joan d’Isil

11.00 H 
Llar d’avis. Esterri d’Àneu

TROBADA DE GRUPS DE
CULTURA POPULAR

Actuació de l’Esbart Dansaire 
Laurèdia, dels Bastoners de les Valls 
d’Àneu i dels Gegants de Sort amb 
els seus grallers, els Xafarrostolls, 
entre altres
Gratuït

FORMACIÓ DANSÀNEU 2018

Usuari
Texto escrito a máquina



Un Dansàneu que atorga 
pes específic a les danses i
les músiques de proximitat
El 27è Dansàneu posa l’accent en diverses propostes d’arrel que manifesten la 
seva voluntat de reivindicar la riquesa del patrimoni pirinenc, entès des d’un punt 
de vista ampli i intergeneracional. En aquest sentit, el festival s’obrirà sumant-se 
novament a la celebració de les falles de València d’Àneu, el proper dissabte, 30 
de juny, i ho farà programant l’últim espectacle de l’acordionista Roser Gabriel al 
capdavant de la seva formació Tàntals.

Gabriel, formada a Catalunya i a Finlàndia (com un altre company seu del festi-
val, el graller Manu Sabaté), és nascuda a la Ribera de Cardós i suma el so del seu 
acordió a les veus i la flauta d’Alba Atcher, el baix elèctric i també la veu de Shola 
Arowoshola i les guitarres de Laia Casanellas. Tàntals és, per a ells, símbol de viatge, 
entès com una actitud de curiositat i obertura al món, de descobrir altres cultures, 
pobles i músiques. Un viatge sonor a través de la música popular en una barreja 
estilística que beu de la música clàssica, el jazz i la improvisació lliure. La recu-
peració de cançons del Pallars Sobirà és un dels seus interessos i forma part del 
repertori que els ha facilitat Artur Blasco a partir dels seus cançoners, ja publicats.

Destaquem igualment en l’apartat de formació el taller que impartirà el dimarts 3 
de juliol, de les 10.30 i fins les 13.30 hores el percussionista i membre d’Inxa Impro 
Quintet (que haurà actuat el dia abans, a Espot) Arnau Obiols. Obiols, que farà el 
taller a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (a Esterri), proposa un taller titulat Arrels, 
paisatge i creativitat en la música pirinenca actual. Per al percussionista de l’Alt Urgell, 
la veu i la percussió són dues de les fonts sonores amb les quals els humans s’han 
expressat des de temps remots i planteja la sessió com un tast de música pirinenca. 
En aquest sentit, usarà instruments tradicionals com la canya esquerdada, la pan-
dereta o el pandero quadrat fins a la bateria actual però també “antigues eines del 
camp dels nostres pagesos o elements de la natura, que al fer-los vibrar ens fan res-
sonar els paisatges pirinencs a les orelles, són elements meravellosos per a fer velles 
i noves músiques. No serà un taller convencional. Serà una mostra de música d’ar-
rel pirinenca acompanyada de comentaris relacionats amb la manera d’entendre la 
música, tècniques i usos dels instruments i sobretot, serà allò que els participants 
inscrits vulguin”, assegura. Us recordem que tots els tallers del Dansàneu tenen un 
preu únic de 5€ i permeten l’accés gratuït als espectacles programats el mateix dia 
de la seva realització. Si voleu formalitzar les inscripcions cal contactar amb l’Eco-
museu -a través d’Ignasi Ros, ros@ecomuseu.com / T. 973 626 436

Encara volem destacar dues propostes més clarament en sintonia amb el territori 
al qual es vinculen. L’església de Santa Maria d’Àneu, seu principal del festival i on 
es programen tradicionalment els dobles programes, es vestirà de gala el proper 
dissabte, 7 de juliol, a partir de les vuit del vespre per acollir l’actuació del Pont 
d’Arcalís i de l’esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria, al principat d’Andorra. 
L’espectacle Pujant des d’Arsèguel, baixant a la Seu, Sant Julià de Lòria i allà ens trobarem 
es presenta com un recull de danses andorranes i d’altres indrets pirinencs i apro-
fundeix en la col·laboració ja existent entre ambdues formacions i que s’havia ex-
plicitat en l’espectacle precedent Les danses del temps que no torna.  Més d’una trentena 
d’artistes a l’escenari en un dels muntatges més ambiciosos que el cos de dansa ha 
elaborat fins al moment i que serà enregistrat per Lleida Tv, en col·laboració amb 
la Xarxa de Televisions Locals.

Acabem les recomanacions centrades en el territori fent esment a l’exposició pro-
duïda pels festivals Ésdansa i Càntut, Peret Blanc de Beget (1917-1993) que es podrà 
veure a la Quadra de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu fins el 5 d’agost i que s’inau-
gurarà amb un ball participatiu i vermut popular el diumenge 1 de juliol, a les dotze 
del migdia. La figura d’en Peret Blanc, considerat un dels últims músics tradicionals 
del país, és el fil conductor que ens apropa a aquella societat rural que s’extingia 
a mesura que els seus habitants marxaven a les viles i les ciutats, mentre les noves 
tecnologies de difusió musical anaven guanyant espais.

LA MOSTRA ES 
PODRÀ VEURE 

FINS AL 5 D’AGOST

TERRITORI & GASTRONOMIA DANSÀNEU 2018

EL PROJECTE DE ROSER GABRIEL, TÀNTALS,
EL TALLER DEL PERCUSSIONISTA ARNAU OBIOLS,

L’ESPECTACLE DEL PONT D’ARCALÍS I L’ESBART 
LAURÈDIA I L’EXPOSICIÓ SOBRE PERET BLANC DE 

BEGET SE SITUEN AL CENTRE DE LA PROGRAMACIÓ

EL QUARTET DE 
ROSER GABRIEL 

OBRE EL FESTIVAL
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El Dansàneu 
consolida 
l’aposta pels 
maridatges

IMATGE DEL TASTÀNEU 2017 A L’EXTERIOR 
DE SANT PERE, A SORPE COL·LABORACIÓ AMB 

EL CELLER CASTELL 
D’ENCÚS

Enguany el festival obre una via 
de col·laboració amb l’enòleg 
Raül Bobet de Castell d’Encús i 
ho fa maridant diversos productes 
pallaresos amb vins d’aquest pres-
tigiós celler que, recordem-ho, ha 
estat el primer en utilitzar en tots 
els seus processos la transferència 
calor-fred de l’energia geotèrmica 
en un esforç per minvar la despesa 
energètica i per tant l’impacte me-
diambiental.

En aquest sentit, Castell d’Encús 
va col·laborar juntament amb el 
Patronat de Promoció Econòmi-
ca de la Diputació de Lleida en la 
presentació del Dansàneu al Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya 
(un acte que va comptar amb for-
matges de La Roseta de Gavàs i 
de Girola de València d’Àneu així 
com amb productes de Casa Tei-
xidor i L’Aneuenca, ambdós d’Es-
terri) i  ho farà de nou el proper 
dijous, 5 de juliol, com a rúbrica 
de l’actuació del violinista Joel 
Bardolet a l’església de Sant Just i 
Sant Pastor a Son. Bardolet con-
vidarà en alguns moments de la 
seva actuació els ballarins María 
Muñoz i Pep Ramis (Mal Pelo) i 
en acabar el concert se servirà una 
copa de vi d’aquest celler, a mane-
ra de fermall de l’acte.

D’ençà de l’etapa iniciada l’any 2015 de reformulació del Dansàneu, l’actual festival 
de Cultures del Pirineu ha refermat de manera sostinguda i creixent la seva col·la-
boració amb els productors del territori, en especial del Pallars Sobirà. En aquest 
sentit, després de programar les dues primeres edicions del sopar - espectacle a 
l’hotel Castellarnau d’Escaló, enguany el festival proposa un sopar de tapes a Es-
pot, amb doble espectacle (dansa i música) a càrrec del ballarí i coreògraf  Quim Bi-
gas, que presentarà el seu projecte Molar, i del grup Inxa Impro Quintet, que lidera 
el graller Manu Sabaté. La proposta tindrà lloc el dilluns 2 de juliol, a partir de les 
nou del vespre, i les tapes aniran a càrrec del Cafè Bistro é Bo. Per a més informació 
i reserves: T. 635 488 443

No serà, però, l’única acció gastronòmica que tindrà lloc durant el festival: després 
de l’èxit de la primera edició, enguany el Tastàneu de dimarts 3 de juliol a les nou 
del vespre es reubica i passa a celebrar-se al safareig patrimonial de Sorpe (veure 
contraportada d’aquest suplement), amb més productors convidats i ampliació de 
format, atès que també inclou una actuació musical pròpia. Es tracta de la presen-
tació de l’àlbum L’era sense pols del conjunt Duetu que formen l’acordionista Marc 
del Pino i la violinista Sílvia Murillo.

Us recordem que per accedir al Tastàneu ho podeu fer sense cost extra presentant 
l’entrada a l’espectacle Nuà (que tindrà lloc de manera prèvia a l’església de Sant 
Pere, a Sorpe, a les vuit del vespre). Els qui optin per anar directament al tast, hi 
podran accedir pagant 5€ (preu únic). Compte, però: les entrades són limitades! 
El Tastàneu s’organitza en col·laboració amb els productors del Pallars Sobirà i el 
coordina Ramon Aytés (Sort).

Per últim, el 27è Dansàneu repeteix col·laboració amb Licors Portet de La Pobla 
de Segur, i se servirà en acabar diversos dels espectacles un petit tast als assistents 
de Ratafia dels Raiers, un licor elaborat amb la maceració de nous tendres i la des-
til·lació de 22 plantes aromàtiques, arrels i espècies, amb una graduació alcohòlica 
de 29% vol.
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Un festival de Països Catalans: 
l’obertura a una marca amb 
present i de futur

Carles Dénia, 
en concert 
(València)

La companyia UNAiUNA 
presenta Galejar

El 27è Dansàneu continua apostant 
de manera clara per les Cultures del 
Pirineu en l’esquelet central de la seva 
programació (la producció Galeuscat, 
en aquest sentit, incorpora una nova 
picada d’ullet a Euskal Herria convi-
dant en aquesta ocasió el músic Iñaki 
Plaza). Però no només: aquest 2018 el 
festival obre la mirada a l’espai geo-
gràfic tradicionalment associat als Paï-
sos Catalans i volgudament incorpora 
en la seva programació artistes bale-
ars i valencians. Us els presentem tot 
seguit i us recordem que el Dansàneu 
mostrarà   els  espectacles  d’aquests 
artistes a manera de doble programa 
el dimecres 4 de juliol, a partir de les 
20.30 hores i a l’església de Sant Vi-
cenç, a Esterri d’Àneu.

CARLES DÉNIA EN DIRECTE

PAÏSOS CATALANS I MÚSCUL PRODUCTOR DANSÀNEU 2018

EN COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT 
DE PALMA I L’ILLENC

Ho afirmem amb contundència: el 
músic de Gandia és un referent. Car-
les Dénia ha convertit la seua carrera 
en un repte permanent de superació 
i experimentació, transitant amb na-
turalitat pel jazz, el flamenc, el cant 
tradicional valencià, la música sufí 
o la cançó d’autor, i rescatant lletres 
del patrimoni popular, musicant les 
seues pròpies o posant en solfa els 
poetes aràbigovalencians del segle 
XI.

Un luxe per a l’espectador gaudir-lo 
en petit format, acompanyat única-
ment per la guitarra dúctil i virtuo-
sa de Pau Figueres. Serà a l’església 
parroquial ubicada al carrer Major 
d’Esterri i que, recordem-ho, es va 
començar a construir l’any 1744 so-
bre un col·legi d’agustins que depe-
nia de Santa Maria d’Àneu.

La relació amb Palma ha resultat 
especialment intensa en aquesta 
edició i s’ha explicitat en format 
d’intercanvi atès que la produc-
ció pròpia Nuà, encàrrec del 
Dansàneu 2018 a la ballarina 
Raquel Gualtero i a la soprano 
Anaïs Oliveras, s’ha preestrenat a 
Mallorca recentment. A manera 
de torna, el Dansàneu acull amb 
molt interès el projecte de les 
ballarines Laura Lliteras i Marina 
Fullana, Galejar.  

Segar, espigolar, exsecallar, tondre, 
esterrossar, emblanquinar, munyir, 
ventar o batre són feines que no 
formen part del nostre món, del 
nostre sistema de coneixement 
i de creences. Feines d’un món 
agrícola que, en el seu origen, no 

varen conèixer la mecanització ni 
els horaris.

La veu, el cos, la feina: Galejar bus-
ca una associació de tres elements 
tradicionament vinculats però 
que per motius diferents s’han 
anat dissociant. A partir de les to-
nades de feina mallorquines, de 
les quals se n’ha conservat una pe-
tita part, la compayia mallorquina 
UNAiUNA intenta tornar a enten-
dre la necessitat de coordinar cos 
i veu per a dur a terme una acció 
determinada.

A través del moviment articulen 
les veus d’una societat preindus-
trial que ressonen avui com les 
veus de la saviesa. Ens preguntem: 
com hem arribat fins aquí?

GALEJAR, PROJECTE D’UNAiUNA
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Múscul productor: l’aposta 
del Dansàneu per incentivar
la creació i el treball en xarxa
NUÀ: ESPECTACLE
I TALLER ÚNICS

Direcció i dansa: Raquel Gualtero
Soprano: Anaïs Oliveras
Assessorament musical: Mercè 
Aranda

NUÀ vol enredar-vos: una veu, Ana-
ïs Oliveras, i un cos, Raquel Gualtero. 
A partir de peces musicals dels se-
gles XI i XII, descobrirem les seves 
compositores més invisibles per re-
trobar-nos amb els seus moviments i 
inventar-nos-en de nous.

NUÀ us enredarà: i vosaltres matei-
xos en sortireu embolicats.

Gualtero també realitzarà un taller al 
festival: serà l’endemà de la seva ac-
tuació, el dimecres 4 de juliol, a partir 
de les 10.30 hores. El fil conductor 
del taller és posar en comú les mo-

Laboratori. Aquest és el repte, és la 
voluntat i és la premissa. El Dansàneu 
aposta per posar en contacte balla-
dors, músics, artistes plàstics, d’altres 
provinents de les arts escèniques en 
un sentit ampli del terme... Fomentar 
l’encontre. Facilitar el treball en comú. 
I buscar socis, aliats que vulguin su-
mar, amb la voluntat d’articular una 
xarxa d’exhibició (que sigui també de 
creixement dels projectes) prou sòli-
da, prou estable, que permeti un tre-
ball rigorós i en profunditat.

Després d’un primer encàrrec l’any 
2016 vinculat al 25è aniversari del 
festival, Esvorell, amb els fills del fun-
dador del Dansàneu Joan Serra (Magí 
i Joana Serra) i l’acordionista Marçal 
Ramon com a protagonistes, el Dan-
sàneu aposta de nou per la producció 
i ho fa sumant esforços amb pesos 
pesants de l’escena actual.

Trobem l’element d’incentiu a la pro-
ducció en un total de fins a tres pro-
jectes programats aquest 2018: són
Nuà,  Invencions  i  Galeuscat.  Us  en
descobrim els detalls a continuació.

tivacions del treball presentat en el fes-
tival, NUÀ. La ballarina i coreògrafa 
compartirà algunes de les eines que ha 
desenvolupat donant, a posteriori, lliber-
tat perquè cada participant les porti al 
seu territori/cos.
 
Posarà èmfasi en els elements següents: 
pes del crani (fluïdesa), columna verte-
bral (articulació) i pelvis (potència). I els 
posarà en pràctica tot integrant el silen-
ci, l’emoció, la precisió i el joc.

MAL PELO PRESENTA 
INVENCIONS
En aquesta edició del Dansàneu, Mal 
Pelo (María Muñoz i Pep Ramis) pre-
senta una proposta específica i inèdita 
que s’emmarca en el procés de recerca 
Bach Project, un projecte adaptable que 
s’estendrà al llarg de dos anys i que té 
com a eix l’estudi de la música barro-
ca contrapuntística i la relació amb el 

moviment, l’espai i la dramatúrgia core-
ogràfica. Després de presentar l’espec-
tacle Bach arreu del món, i de la seva 
transmissió a la ballarina Federica Pore-
llo, Mal Pelo continua a la recerca d’un 
llenguatge profund i dinàmic per dialo-
gar entre un grup de ballarins i músics 
en torn a l’obra de Johann Sebastian  
Bach.

Mal Pelo proposa una nova col·labora-
ció amb el violinista Joel Bardolet, amb 
qui ja ha treballat en ocasions anteriors, 
i junts ofereixen un espectacle amb pe-
ces de les obres The three part-Inventions 
i les Goldberg Variations per a corda del 
compositor alemany, amb la participa-
ció de:
María Muñoz, Pep Ramis, Jordi Casano-
vas, Leo Castro – dansa
Joel Bardolet (violí), Masha Titova (vi-
ola) i Dani Claret (violoncel) – música

Mal Pelo ha estat reconeguda amb el Pre-

mi Nacional de Dansa i amb el Premi 
Ciutat de Barcelona, entre molts d’al-
tres, i és una companyia de referència 
al país, amb un espai de creació propi, 
L’animal a l’esquena a Celrà.

GALEUSCAT: EL 
NAIXEMENT D’UN 
PROJECTE DE
LLARG RECORREGUT
La primera pedra. Això és el que po-
sarà el Dansàneu en relació al projec-
te liderat per les veus femenines del 
conjunt galaico-belga Ialma, el basc 
Iñaki Plaza i els catalans Manu Saba-
té, Ciscu Cardona i Víctor Solana. Un 
projecte que s’articula en base a tres 
residències artístiques de creixement 
del projecte (la primera, al Dansàneu) 
i amb la voluntat inequívoca d’esde-
venir una producció de referència en 
l’àmbit de la world music. De les Valls 
d’Àneu... al món!

IALMA, LES VEUS DEL PROJECTE GALEUSCAT
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Nous espais per a
l’experiència artística

Dansa, música, patrimoni, aquesta és la tríada cultural que vertebra la 
nova etapa del Dansàneu i que serveix per incorporar de manera contingu-
da però convençuda nous emplaçaments d’interès històric i patrimonial a 
manera de subseus del festival.

Espais centenaris, amb vida pròpia, dotats d’una força pràcticament tel·lúrica i 
d’una bellesa absoluta. Indrets de memòria que acullen experiències artístiques 
ad hoc.  Us presentem  els dos emplaçaments que el festival d’aquest 2018 incor-
pora en el seu particular mapa vivencial i artístic.

Safareigs i cóms (Sorpe)

L’hàbit de rentar la roba pren importància a partir del segle XIX amb l’empenta 
del moviment higienista que pretenia evitar epidèmies i infeccions. S’inicien així 
polítiques públiques de sanejament entre les quals la construcció de safareigs 
públics i gratuïts. Els safareigs públics esdevenen espais de socialització i solida-
ritat, són font d’informació i recursos. Eren organitzacions col·lectives entorn 
de les quals no només s’hi aplegaven les dones, també els nens i en el cas de 
Sorpe, els homes.

El safareig de Sorpe, dels pocs que queden a la vall, va ser construït a principis 
de segle XX com un element multifuncional, ja que disposava de tres elements 
característics: l’abeurador dels animals, feina reservada als homes, i l’espai reser-
vat al feinejar de les dones que servia per netejar els menuts (tripes de corder i 
porc). La canalla era l’encarregada d’inflar la bufaldella (veixiga) amb un cornàs 
(planta paràsita que conté un canot per on es podia bufar) i omplir-la després 
amb el greix dolç, tan útil en la cuina pallaresa. Finalment, l’espai reservat per  
fer la imprescindible i necessària bugada.

A més d’aquest substantiu patrimoni, Sorpe fou el primer poble de la vall a tenir 
el carrers pavimentats gràcies als recursos fusters extrets dels seus boscos del 
Jardà i el Pinetà. Si s’hi observa a més les cases pairals d’Ermengol i Andreuet 
al llarg del carrer Major i l’església parroquial romànica de Sant Pere amb el seu 
esplèndid retaule renaixentista i la seua situació a l’inici del Port de la Bonaigua 
d’una banda i obert a la vall d’Àrreu i d’Isil de l’altra, es comprèn perfectament 
que el poble sigui un dels més distingits i visitats del Pallars Sobirà.

EL SAFAREIG PATRIMONIAL A SORPE I EL MONESTIR DEL BURGAL, A ESCALÓ
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Sant Pere del Burgal (Escaló)

Escaló, porta d’entrada a les Valls d’Àneu, requereix una obligada aturada per 
diferents raons. D’entrada, per admirar la vila closa coronada per l’esvelta torre 
de guaita (15 m d’alçada) que controla el pas del camí que mena a Escart i per 
visitar també el corresponent centre d’interpretació de les viles closes i, d’altra 
banda i molt especialment, per senderejar, a l’altra banda de pont direcció sud, 
pel camí medieval que costeja fins al singular monestir de Sant Pere del Burgal 
(30’).

És un exercici reconfortant que ens transporta cap a les reculades èpoques del 
segle IX quan la comunitat benedictina edificà l’edifici en un planell elevat. Mi-
randa singular sobre la Noguera Pallaresa, la plana d’Escaló i la vila murallada. 
L’edifici és completaria a l’època de la florida del romànic durant el segle XIII 
i mantindria la singularitat d’absis oposats d’influència bizantina. La seua situa-
ció i especial rellevància, que augmentaria a partir del segle XI fins a esdevenir 
priorat de La Grassa (Carcassona-Occitània), fou cobdícia dels abats de Gerri 
de la Sal que pledejaren àrduament  i estratègica per obtenir-ne la seua possessió 
fins al concordat del 1337.

El segle XV marca l’inici de la seua decadència fins al 1787 en què les funcions 
religioses se celebraren ja a la parroquial església de Santa Helena. La desamor-
tització de Mendizabal, el 1837, significaria no només el final del Burgal sinó 
també la del monestir pallarès per excel·lència de Santa Maria de Gerri del qual 
depenia.

L’any 1979, l’acció empresa pel conegut arquitecte de La Pobla de Segur Xa-
vier Casanoves va permetre recuperar el monestir de l’oblit i retornar el co-
neixement i la memòria de la força aglutinadora que havia exercit en territori 
aneuenc. Lentament, en intervencions successives, la del 1990 i, especialment, 
la realitzada l’any 2013 a l’empara del programa romànic obert han atorgat no-
vament la força i seducció que havia tingut en temps reculats. A més dels absis, 
s’hi poden admirar les estructures de les naus central i laterals i la reproducció 
de les pintures murals romàniques amb la característica presència de la comtes-
sa Llúcia de la Marca, donant i benefactora del monestir. Pintures que es tro-
ben actualment al Museu Nacional d’Art de Catalunya oposades justament als 
mítics serafins de Santa Maria d’Àneu. Ambdues representacions de la brillant 
escola del Mestre de Pedret. El monestir va inspirar l’escriptor Jaume Cabré en 
alguns passatges de la seva obra Jo confesso.

(Font: Les Valls d’Àneu de Ferran Rella.
Editorial El Mèdol)


