
 

 
 

 
 

29è DANSÀNEU 
#dansa #música #patrimoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PREMSA 



 

Llençar l’escut. Educació, ètica i fecunditat en el Dansàneu 
 
Certament, hem estat la vora de llençar l’escut. Vull fer servir aquesta expressió tradicional de 
l’època arcaica grega típica de la covardia perquè ens remet al moment en què el guerrer per 
salvar la vida llença l’escut i fuig corrent. Després de tants anys de Dansàneu, vint-i-nou, es 
podia tornar a casa sobre l’escut (cedint a la força dels esdeveniments) o amb l’escut 
(realitzant-ne una nova edició). És així, la pandèmia ha estat a punt de capgirar- ho tot i 
d’aconduir el Festival cap a l’inexcusable celebració del 30è aniversari l’any vinent. 
 
Tenim, no obstant, un triple compromís amb la dansa, la música i el patrimoni, aquell fil 
invisible d’admirable potència que ens estira rabiüdament des del territori que aquest any 
veurà minvades les capacitats de seducció cap al visitant habitual però també cap aquells que 
reflexivament escolten el cants de sirena d’un esdeveniment esperançador, diferent, nou. 
Espectadors implicats en el seu significat, agraïts en el comportament i l’actitud d’un esforç 
educatiu. També des del coratge dels artistes que ja havien emparaulat la seua necessària i 
imprescindible presència. Hi ha en tot plegat, en aquesta engranatge continuador un punt 
d’atreviment que pretén superar, amb tota la modèstia del món, conseqüències cultural 
devastadores de dimensions còsmiques tal com apuntava l’exconseller Carles Mundó que 
afecten llibreries, teatres, museus, als creadors, a les indústries culturals, però també als 
espectadors que tant valora i aprecia el Dansàneu. 
 
Dansàneu és cultura de proximitat en context singular i determinat. Cultura no massificada 
que orienta l’espectador crític, el respon, transforma i li sol·licita, tal com argumentava 
l’escriptor d’Antioquia Libani, d’estar a l’aguait perquè a través dels ulls penetri en l’ànima 
alguna cosa plaent. Tot allò que és nou, distint, trenca la nostra monotonia, és fecund. Llarga 
vida al Dansàneu. 

 
 
 
Ferran Rella i Foro 
President del Consell Cultural de les Valls d’Àneu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compromís en temps de pandèmia 
 
Serveixi aquesta salutació per compartir il·lusions i neguits d’aquests darrers mesos en què 
hem vist perillar la celebració d’aquest 29è Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu que 
converteix la tríada que conformen dansa, música i patrimoni (entès des d’un punt de vista 
artístic però també natural) en el millor dels pretextos per viure intensament i feliç 
l’experiència d’un temps i d’un país únics: agost de 2020, Àneu. 
 
Tot i la commoció inicial, els mesos de confinament, els projectes estroncats, des del Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu vam fer-nos la pregunta clau: té sentit, en aquest context, un estiu 
amb Dansàneu? Vam concloure decididament que sí, que calia tirar endavant cercant noves 
fórmules, fins i tot explorant noves dates, esforçant-nos més que mai per arribar més lluny, 
que vol dir també fer-nos més pròxims.  
 
Hem decidit tirar endavant per compromís i per responsabilitat amb el territori i amb la seva 
gent, amb els artistes i coproductors d’espectacles que difonen les bondats d’aquestes valls 
més enllà de les dates de celebració del nostre Festival. Hem entès, en definitiva, que aquest 
és més que mai el nostre moment i també el nostre deure amb la societat, els creadors i els 
festivals multitudinaris que aquest 2020, malauradament, no podran realitzar-se. Però 
igualment fer el Dansàneu enguany, celebrar-lo, viure’l, és per damunt de tot la nostra il·lusió. 
I així mateix us la servim, amb estrenes absolutes, treballant en xarxa amb festivals amics que 
ens ajuden a créixer, a fer-ho cada any millor, amb la mirada posada en allò més local que ens 
fa universals, al costat de referents de la dansa, de la música i de les lletres del país, sumant-
nos a commemoracions oficials com l’Any Palmira Jaquetti i convidant figures que ens inspiren 
com Artur Blasco, Roberto Olivan o Clara Peya, guardonats amb el Premi Nacional de Cultura. 
 
Cultura en temps de pandèmia que esdevé també denúncia de tot allò que no ens agrada de 
l’avui i de l’aquí. Compromís amb l’altre, respecte per allò que som i volem ser. Mirada al 
passat amb projecció de futur. Tot això és el Dansàneu: les persones que el viviu, les que sabeu 
d’on venim i les que voleu caminar al nostre costat. Cuideu-vos, cuidem-nos i fem de la cultura, 
com deia Montserrat Roig, “ l’opció política més revolucionària a llarg termini”. 

 
 
 
Rut Martínez i Ribot 
Directora del Dansàneu 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Espectacle inaugural · ESTRENA  
Roberto Olivan INFERNO V.I.P.   
Diumenge 23 d'agost a les 19 hores 
Església de Santa Maria d'Àneu · Escalarre - La Guingueta d'Àneu 
Preu: 8€ anticipada / 12€ taquilla 
Dins el programa PARELLES DE BALL 
 
“La dansa és la forma de comunicació més flexible que puguem articular. Un diàleg sense 
paraules capaç de dir-ho tot”                                   Roberto Olivan 
 
Creador internacional, inicia la seva formació a l’Institut del Teatre de Barcelona i a l’escola 
P.A.R.T.S. de Brussel·les. Serà la capital belga el punt clau en la solidificació de la seva 
trajectòria artística. Dona els seus primers passos com a ballarí professional treballant a la 
prestigiosa companyia Rosas, dirigida per Anne Teresa De Keersmaeker. També ha ballat sota 
la direcció dels reconeguts creadors Robert Wilson, Tom Jansen i Josse de Pauw. 
 
Actualment, Olivan és el director de ROPA / Roberto Olivan Performing Arts, companyia de 
dansa que neix a Brussel·les l’any 2001. Així mateix, dirigeix el Festival Deltebre Dansa, 
esdeveniment internacional celebrat anualment des del 2004 i del qual també n’és el 
fundador. Olivan també crea encàrrecs per a companyies de dansa, universitats, escoles, 
conservatoris i centres de dansa de tot el món. La seva carrera ha sigut molt versàtil. En els 
darrers anys, ha estat impartint classes i tallers per tot el món, a més de desenvolupar la seva 
carrera com a coreògraf i ballarí al sector cinematogràfic. 
 
Ha sigut el director artístic d’importants esdeveniments culturals i membre del jurat en 
diversos concursos de dansa. Ha participat en trobades sectorials del Departament de Cultura 



 

de la Generalitat de Catalunya i forma part del Consell Assessor de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya a l’àrea de les Terres de l’Ebre. 
 
Carrera intensa reconeguda mundialment: Premi EFFE 2019-2020 a la creació del Festival 
Deltebre Dansa, Premi Nacional de Cultura 2014 (Catalunya), Premi Ciutat de Barcelona 2013 
(Catalunya), Premi FAD Sebastià Gasch de les Arts Parateatrals 2012 (Catalunya) i Premi a la 
Creació Contemporània SACD 2001 (Bèlgica) de la Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques, a més de diverses nominacions. 
 
Més sobre ROBERTO OLIVAN: 
https://www.robertoolivan.com/ca/roberto-olivan/  

SEGUIDAMENT (esplanada Santa Maria d’Àneu)... 

 

MANU SABATÉ, gralla 
& ROMAIN BAUDOIN, viola de roda 
 
MANU SABATÉ, bio CAT 
Entrevista gener 2020: 
http://www.enderrock.cat/noticia/20427/sol/grup/escenari/al/mercat 
 
Barcelona 1989. L’any 2012 finalitza els estudis de Grau Superior de Música a l’ESMUC (l’Escola 
Superior de Música de Catalunya) amb la gralla com a instrument principal, i el mateix any 

https://www.robertoolivan.com/ca/roberto-olivan/


 

comença el “Glomas” un màster en Músiques del Món a la Sibèlius Akademy (Hèlsinki, 
Finlàndia) i el màster de Gestió Cultural de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). 
Manu Sabaté és un dels primers músics catalans que ha portat la gralla fora del seu context 
habitual, la música tradicional, i ha experimentat amb nous gèneres i llenguatges com ara la 
improvisació. A més de la gralla, Manu Sabaté també toca el Clarinet, el Clarinet Baix i la 
Tarota. 
 
El 2015 comença a liderar el grup NewCatalan_Ètnic amb qui publica el disc Ruralisme Il·lustrat 
i participa a l’homenatge que el CAT organitza a l’Auditori de Barcelona al grup l’Harmònica 
Brava compartint escenari amb Carles Benavent i Joan –Albert Amargòs. A l’estiu fa una gira 
per la Bretanya amb el grup de folk bretó Spontus. 
 
L’any 2014 publica amb Inxa Impro Quartet el segon disc de la formació “Kind of Trad” i Buurr 
amb el FolkMus, un projecte de la Unió Europea. Engega una nova formació: Morena un trio 
de tradipatxanga que fa versions dels clàssics de la patxanga amb una estètica pròpia de la 
música tradicional. El 2013 publica el primer disc del grup Inxa Impro Quartet All that trad i el 
disc de la Sibelius Folk Big Band 
 
Ha estat docent de l’Aula de Sons de Reus, al CAT de Gràcia, a l’Escola de música municipal de 
la Garriga, de l’escola barcelonina MúsicActiva i de l’Associació Cultural La Tarota de 
Vilafranca, és també professor de les colònies per a joves intèrprets folk d’Arsèguel i ha fet 
màsterclass de música tradicional catalana a Helsinki. 
 
ROMAIN BAUDOIN, bio FR 
 
Romain Baudoin (Artús, Feiz Noz Moc’h, Bal Brut, OURS…) s’exprime depuis maintenant 6 ans 
avec le Torrom Borrom, instrument hybride vielle à roue et guitare électrique qu’il a imaginé. 
Un drone noise, proche du «désert rock», mystique et chamanique, est né de ce projet. 
 
Didier Petit, via son célèbre label européen de musique improvisée In Situ, passe commande à 
Romain Baudoin pour un nouvel opus. Après le premier album qui faisait l’inventaire des 
possibilités du Torrom Borrom, ce second disque est l’occasion de pousser plus loin 
l’expérimentation et la recherche. 
 
Second album à paraître fin 2018 chez In Situ (CD) et Pagans (digital). 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANY PALMIRA JAQUETTI 
PALMIRA 
Dilluns 24 d'agost a les 19 hores 
Església de Sant Pere · Sorpe 
Preu: 6€ anticipada / 10€ taquilla 

PALMIRA és un espectacle de petit format que recull el testimoni escrit i algunes cançons 
cantades de les missions de recerca que la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti (1895-1963) 
va fer a la dècada de 1930 per terres gironines, en especial, al poble de Pardines. La prosa dels 
seus dietaris de missions de recerca va ser considerada una de les millors proses poètiques 
dels anys trenta, i tanmateix la seva dimensió etnomusicològica n’ha eclipsat el seu relleu 
literari.  



 

El jove guitarrista Izan Rubio ha fet uns bellíssims arranjaments per a guitarra. Tot plegat, 
traslladat per la veu i la presència d’Elisenda Rué. PALMIRA és l'oportunitat de descobrir un 
patrimoni literari i musical vinculat a l'arrel en un format teatral emocionant. 

A més dels textos dramatitzats i una selecció de cançons, l'espectacle ofereix un regal molt 
especial, gentilesa del Pare Josep Massot de Publicacions de l’Abadia de Montserrat: la 
projecció en video de les fotografies inèdites dels cantaires que van ser preses per Mercè Porta 
el 1934 i que han restat arxivades durant vuitanta anys, a Suïssa i després a Montserrat, amb 
els materials de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. 

Amb la participació de la comissària de l'Any Jaquetti, CARME ORIOL, i el musicòleg ARTUR 
BLASCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DES-ESPERA de Les Impuxibles 
Dimarts 25 d'agost a les 23 hores 
Recinte firal · Esterri d'Àneu 
Preu: 8€ anticipada / 12€ taquilla 
Inclou barra amb producte KM0 (tast i venda) 
 
Una creació d’Ariadna Peya i Marc Soler a partir de l’últim disc de Clara Peya, AA (Analogia de 
l’A-mort, 2019. Satelite K©). 
 
Des-espera parla de viure en contradicció i de la acceptació d’aquesta contradicció com a camí 
per créixer. Dos intèrprets enfrontats viatgen a través de cinc peces musicals dibuixant escenes 
amb el cos, el gest i la paraula. Una proposta intensa que ens mostra la fragilitat i la fortalesa a 
través d’una poètica despullada, enèrgica i personal. Des-espera parla d’encendre i apagar, 
d’agitar i de calmar, de ferir i de curar, d’esperar i de des-esperar. 
 
FITXA TÈCNICA 
Espectacle | Des-espera 
Gènere | Dansa - Teatre físic 
Públic | Tots els públics 
Durada | 45 minuts 
Intèrprets i coreografia | Ariadna Peya i Marc Soler 
Música en directe i text: Clara Peya 
Acompanyament artístic: Jorge Velasco i Silvia Capell 
Escenografia i vestuari: Les Impuxibles 
Fotografia: Willy Ormaetxea 



 

 
 

CRIATURES 
Dimecres 26 d'agost a les 17 hores i a les 19 hores (doble passi) 
Església de Sant Víctor · Saurí / Sort 
Preu: 6€ anticipada / 10€ taquilla 
 
Premi Enderrock al Millor Disc de Folk 2019 
 
CRIATURES són Marçal Ramon - acordió diatònic & Ivó Jordà - gralla 
 
CRIATURES és un duet íntim que viatja pel món de la senzillesa, la naturalitat i la delicadesa. El 
so transformat de la gralla i l’acordió diatònic ens transporta a un món imaginari on tot gira al 
voltant de la música d’arrel. La música que ve de la terra la reinterpretem amb la calidesa, la 
humilitat i la bellesa amb què ens ha arribat. Les melodies que flueixen dels nostres 
instruments ens converteixen en dues criatures que, amb la tendresa i la innocència que les 
caracteritza, juguen a buscar un so cambrístic a les sonoritats mediterrànies tan pròpies de la 
nostra terra. 
 
Veure: https://youtu.be/_z69tCIbptE 
 
 
 
  

 

https://youtu.be/_z69tCIbptE


 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 
ESTRENA  
EL PETIT DE CAL ERIL amb MONTSERRAT SELMA (dansa) 
Dijous 27 d'agost a les 23 hores 
Recinte firal · Esterri d'Àneu 
Preu: 8€ anticipada / 12€ taquilla 
Inclou barra amb producte KM0 (tast i venda) 
Dins el programa PARELLES DE BALL 
 
En una fusió totalment inèdita, el Dansàneu s’alia amb un dels grups més porosos i 
interessants de l’escena catalana actual, El Petit de Cal Eril, i amb la ballarina Montse Selma, 
que ha format part de les companyies de Joaquín Cortés, Color Dansa, Aita i Increpación 
Danza, entre altres. 
 
Selma, coneixedora del festival atès que va participar en la producció del 25è aniversari 
Esvorell, suma el seu talent energètic i singular a les músiques d’El Petit de Cal Eril, 
especialment les que recull el seu disc Energia fosca en el qual els músics entren en íntima 
col·lisió amb els àlbums immediatament precedents La força (2016) i el celebrat Δ (2018). 
 
Energia fosca ve a arrodonir un cicle de creixement forjat des de la base per un grup que 
defensa el seu projecte en primera persona, des de la trinxera i amb la màxima tenacitat. 
 
De manera prèvia al concert, actuació de la ballarina MONTSERRAT SELMA i la violinista 
MARIE PERERA. 

 

 

 

 



 

 

EXCURSIÓ NATURALISTA 
MÓNNATURA PIRINEUS · Les Planes de Son 
Divendres 28 d'agost a les 10.30 hores 
Preu: 6€ (preu únic) 
Excursió: grups de 10 persones (màxim 4 grups) 
 
Itinerari pels voltants de les Planes de Son per descobrir i conèixer aspectes del medi natural 
típics dels Pirineus com la vegetació d’alta muntanya i la fauna d’aquest entorn. 
 
OBJECTIUS 
 
• Conèixer un medi d’alta muntanya i els principals éssers vius que el representen. 
 
• Iniciar-se en la recerca naturalista i capacitar-se en l’experimentació. 
 
• Afavorir una actitud de respecte per la natura i l’entorn. 
 
En col·laboració amb la secció de natura del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.  
Coordina: Francesc Rodríguez, cap de la secció. 
 

 



 

 
ESTRENA  
NILAK & ARNAU OBIOLS: circ contemporani i música d’arrel 
Divendres 28 d'agost a les 19 hores 
MónNatura Pirineus · Exterior 
Preu: 6€ anticipada / 10€ taquilla 



 

NILAK treballa a favor de la creació d’un espai escènic itinerant que doni accés a la cultura a les 
persones que viuen en aquelles comarques catalanes que no tenen cap teatre o equipament 
cultural, atès que segons dades del Departament de Cultura (2019) el 26% de les comarques 
catalanes (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Conca de Barberà, Lluçanès, Moianès, Montsià, 
Pallars Sobirà, Priorat, Terra Alta i Vall d’Aran) no en tenen cap. 

El cabaret de Nilak s’adapta a cada espai que visita en la seva ruta itinerant. Al Dansàneu, el 
seu circ contemporani anirà de bracet de la música d’arrel del percussionista Arnau Obiols. 
Una proposta que convertirà MónNatura Pirineus en un espai escènic orgànic i efímer. 

Nilak és una proposta inclosa dins el Pla d’Impuls del Circ. 

Artistes: Arnau Obiols, cia Hotel Locandi, Jose Luis Redondo, Les Sistars, Ntalades, Quim Girón i 
Sílvia Capell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARALA TRIO 
CANTS DE TRADICIÓ EN VEU DE DONA  
Divendres 28 d'agost a les 23 hores 
Jardí de Gallimó · Esterri d'Àneu 
Preu: 6€ anticipada / 10€ taquilla 
 
Integrat per la catalana Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra Monfort, 
Marala Trio ens porta un recull de la cants de la tradició i amb un marcat accent d’arrel. 
 
Marala és un trio de veus extraordinàries que de vegades canten soles i d’altres acompanyades 
de guitarres i instruments de percussió tradicionals que van canviant de mans. 
 
Una proposta d’arrel, lluminosa i trencadora. 
 
 
 
 

 

 



 

 
DUET DAURA 
EL BAGUL DE LA MÚSICA TRADICIONAL  
Dissabte 29 d'agost a les 12 hores 
Pati de la Llar d'avis · Esterri d'Àneu 
Gratuït – Públic familiar 
 
 Amb El bagul de la música tradicional, el Duet Daura dona a conèixer al públic familiar alguns 
dels instruments tradicionals més coneguts del territori pirinenc i de la resta de Catalunya. A 
més, els participants en aquest espectacle/taller tenen l’oportunitat de cantar algunes tonades 
occitanes i catalanes i a aprendre a tocar la caixa de ressonància i a ballar algunes danses del 
territori. 
 
PILAR PLANAVILA ACORDIONISTA, COMPOSITORA DE CANÇONS INFANTILS I 
MUSICOTERAPEUTA 
IVAN CARO DINAMITZADOR SOCIAL I CULTURAL, MÚSIC FOLK, PROFESSOR DE GRALLA I 
FLABIOL I MESTRE DE DANSES 
 
+ info: https://firamediterrania.cat/mediterrania2019/espectacles/duet-daura-el-bagul-de-la-
musica-tradicional  

 

https://firamediterrania.cat/mediterrania2019/espectacles/duet-daura-el-bagul-de-la-musica-tradicional
https://firamediterrania.cat/mediterrania2019/espectacles/duet-daura-el-bagul-de-la-musica-tradicional


 

 

Amb la col·laboració de FACTORIA MASCARÓ (dansa) 
OVIDI 25 

Dissabte 29 d'agost a les 19 hores 
Recinte firal · Esterri d'Àneu 
Preu: 8€ anticipada / 12€ taquilla 
Inclou barra amb producte KM0 (tast i venda) 
 
Sí. Això, sense saber-ho, va arrencar el dia que l’Ovidi va marxar de vacances i vam quedar 
muts. Érem vailets desconcertats en un món injust i capitalisme i patriarcat, desbocats, 
trinxaven el món. Precaris a la deriva, ja ocupàvem carrers contra tanta intempèrie. Avui, 
marges i tangents, continuem més perduts que l’Ovidi a la transició del 78. Però de sobte, tan 
lluny i tan a prop, ens plou aquest 2020 zapatista –el foc i la paraula–, per xiuxiuejar que, des 
del 1995 i allà on anem, portem posat l'Ovidi. Xops de memòria, per dins i per fora. I encara 
dempeus perquè encara volem. I tu sempre allà: en els moments bons i, sobretot, contra tants 
moments dolents. Ja veus: amb tu, tot continua sent possible. La vida, per exemple... 
Coproducció amb Barnasants. 
 
Amb: 
Mireia Vives*, Borja Penalba, David Fernández i David Caño 
Concert d’homenatge als 25 anys de la mort d’Ovidi Montllor  
"Mai se’n va, sempre és qui torna" 
 
*Vives possiblement serà de baixa per embaràs. 
 
 

 

 



 

 

Artista convidada del País Basc 
BIRAKA de NEREA MARTÍNEZ 
Dissabte 29 d'agost a les 23 hores 
Església dels sants Just i Pastor · Son 
Preu: 6€ anticipada / 10€ taquilla 
 
Veure el vídeo: https://vimeo.com/257157178   

La ballarina Nerea Martínez reflexiona sobre les similituds i les diferències entre la dansa 
tradicional del País Basc i la dansa contemporània. El resultat d’aquest procés és Biraka, en què 
el moviment es guia per la txalaparta, un instrument que farà d’aquesta peça de dansa un 
espai des d’on ressorgiran les arrels de la cultura basca. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/257157178


 

 

RUTA POÈTICA I PERFORMATIVA a l'entorn del CASTELL DE VALÈNCIA 
CATERINA VETLLA 
JORDI LARA, escriptor 
Diumenge 30 d'agost a les 12 hores 
Gratuït 

529 anys després que Caterina Albert, esposa d’Hug Roger III i comtessa de Pallars, rendís el 
castell al setge dels Cardona, l’escriptor Jordi Lara passarà una nit a la fortalesa conversant 
amb la comtessa i escrivint-li una lletra de reparació. 

Una meditació sobre els viaranys de la història i una indagació sobre les dreceres de la ficció 
literària. L’endemà ens ho contarà tot. 

SEGUIDAMENT (a l’esplanada del Castell)... 

ORQUESTRINA TRAMA (ball folk) 
 
Nascuda entre la Cerdanya i l’Alt Urgell, la Trama va néixer per fer reviure melodies amagades 
entre muntanyes i músiques de ball que sonaven temps enrere a les places del pobles 
pirinencs. 

 

 

 



 

 

ESTRENA  
FACTORIA MASCARÓ amb LA NOVA EUTERPE  
Diumenge 30 d'agost a les 19 hores 
Església de Santa Maria d'Àneu · La Guingueta d'Àneu 
Preu: 6€ anticipada / 10€ taquilla 
Dins el programa PARELLES DE BALL 
 
PROGRAMA (selecció): 
Los set goigs (Llibre Vermell Montserrat) 
Els Goigs del Roser (Catalunya) 
De set espases ferida (Goigs dels Dolors - Olost de Lluçanès) 
Magníficat de la Vall d’Àssua 
 
Factoria Mascaró és la companyia de dansa fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra, de les 
poques de caràcter professional que treballen a partir de materials d'arrel. Quim Serra, 
director de Factoria, diu sobre aquest espectacle: “L’Art Romànic ens ha servit com a punt de 
partida i font d’inspiració a l’hora de crear l’espectacle. El nostre objectiu no és fer una lectura 
historicista d'aquest període, de l’època, ans al contrari. Volem fugir de la mera erudició per 
poder traspassar aquesta pell fina de dades, noms i llocs i descobrir la riquesa que conté la 
simbologia d'un món singular i propi tot utilitzant el llenguatge de la veu i el de la dansa. La 
nostra intenció és apropar-nos a una visió de l'home del Romànic per tal de comprendre el 
lligam entre ell i nosaltres”. 
 
Sobre La Nova Euterpe: http://lanovaeuterpe.blogspot.com/  
Amb: Sebastià Bardolet, tenor · Xavier Solà, tenor · Jaume Ayats, baríton · Manel Marsó, baix 

http://lanovaeuterpe.blogspot.com/


 

 
 
CLOENDA 
TEIA de JÚLIA FARRERO 
Diumenge 30 d'agost a les 23 hores 
Plaça de l'església · Esterri d'Àneu 
Gratuït 
 
Després d'un primer tast programat en l'edició de 2019, enguany el Dansàneu programa 
l'espectacle de JÚLIA FARRERO ja finalitzat i amb el qual aquesta artista ha passat per marcs 
com la Fira Tàrrega i la Fira Mediterrània de Manresa, entre molts d'altres. 
 
Solo de circ íntim, fusta i cos. En un context rústic, i amb la tradició pirinenca de les falles com 
a font d’inspiració, sorgeix una peça entre el moviment i el trapezi gràcies a 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’entreveuen les contradiccions de l’ésser humà.  
 
 
 
 
 

 



 

ALTRES... 

CICLE CINEMA A LA FRESCA: documentals sobre etnografia i cultura popular 

 

Dilluns 24 d'agost a les 22.30 hores  
Prendre-se’n, les bitlles de l'Alt Pallars al segle XXI (estrena absoluta) 
Un documental de Ramon Alaró 
 
Els orcs fan bitlles i la metàfora de l’encert 
 
Diu la saviesa popular que els orcs fan bitlles per explicar que no cal ni tècnica ni coneixements 
per encertar-la ja que, sovint, amb la imaginació i la sort ni ha prou tal com deia Einstein. I 
sabem per experiència que quan el poble s’expressa a través d’una parèmia aquesta conté un 
pòsit  untat amb la realitat. No obstant això, el joc de les bitlles precisa de tècnica, de força, de 
sort i d’encert. És la perfecta metàfora de la vida! 
 
El documental del realitzador Ramon Alaró Prendre-se’n, les bitlles de l'Alt Pallars al segle XXI, 
produït per la Mancomunitat i el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, difon a través del joc una 
part del riquíssim patrimoni cultural aneuenc que ha sabut reinventar-se de nou, transformar-
se i adaptar-se en un món globalitzat, industrialitzat, farcit de canvis en les formes de vida, en 
l’àmbit familiar, en els oficis, en la literatura oral, en les festivitats i tradicions, però també en 
el jocs. 

 



 

El joc de les bitlles a les Valls d’Àneu, com qualsevol altra activitat cultural, contribueix amb 
fermesa i claredat, per la seua càrrega simbòlica, a proporcionar identitat i cohesió a l’espai 
geogràfic on es practica. Jugue-m’hi, doncs, llencem el truc i encertem-la! 

 

Dimecres 26 d'agost a les 22.30 hores  
Camí d'Àrreu (estrena absoluta) 
Un documental d'Aleix Gallardet 
 
És costerut traçar la línia del temps després de gairebé quaranta anys. No obstant, el 
documental que produeix el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de l’Alt Àneu, de la Diputació de Lleida (IEI, Ara Lleida) i l’institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), realitzat per Aleix Gallardet i 
amb el guió de Raquel Picolo, es presenta de manera exclusiva al Dansàneu 2020. 
 
Aconsegueix meritòriament instal·lar de nou la memòria del poble, un record erosionat per 
l’oblit, en el temps i en la història. És una necessària i imprescindible ètica de la memòria. És, a 
més, un exercici brillant de reconstrucció de la identitat humana, de fecunda imaginació, d’una 
ficció en el sentit de viure una realitat explicada pel seus protagonistes que ens col·loca a 
través de la narració en el camí de la interrogació, de la reflexió de futur. 
 
Textos sobre els documentals de Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu 



 

EXPOSICIÓ 
 
CALENDARI DELS PAGESOS. 150 ANYS MESURANT EL TEMPS 
CASA DEL PARC NACIONAL A ESPOT 
carrer de Sant Maurici 5 - ESPOT 
Horari d'estiu (del 1/07 al 31/08): de 9 a 14 hores i de 15.30 a 17.45 hores 
Gratuït 
 

L’exposició és una producció del Museu Etnològic de Barcelona i d’Edicions Tomàs SCP. La 

mostra recorre diferents localitats del país amb motiu dels 150 anys de la primera edició del 

Calendari dels Pagesos, que ha reflectit durant segle i mig que ‘Per a tot hi ha el seu moment, i 

un temps per a cada cosa sota el sol’. 

 

A banda del calendari, també hi ha pronòstics sobre dades astronòmiques, les llunes, els 

eclipsis o altres com el santoral, les festes movibles i les fires. 

 

Actualment el contingut és pràcticament el mateix que fa segle i mig, en blanc i negre, sense 

fotos i sobre paper antic. No gaudeix ni de publicitat ni de subvencions; malgrat això, la seva 

tirada és de 76.000 exemplars.  

 
ENTRADES ANTICIPADES 
 

La compra d’entrades anticipades per als espectacles del Dansàneu es pot realitzar físicament 

a la seu del Consell Cultural de les Valls d’Àneu els matins de dilluns a divendres, de 9 a 14 

hores, i durant tot el dia per internet a través dels webs www.dansaneu.cat i www.aneu.cat  

 

La venda anticipada es tancarà 24 hores abans de l’inici de cada espectacle. 

 

En cas que hi hagi entrades disponibles, també tindrà lloc la venda física d’entrades des d’una 

hora abans que comenci l’espectacle en cadascun dels espais/recintes del festival. 

 

Els menors de 8 anys tenen entrada gratuïta a tots els espectacles però cal sol·licitar-la en cada 

cas. 

 

Si teniu dubtes sobre la venda d’entrades podeu adreçar-vos a reserves@dansaneu.cat 

 
NOTES 
 

En cas de pluja, els espectacles programats a l’aire lliure (Marala Trio, Duet Daura i Orquestrina 
Trama) se celebraran al recinte firal d’Esterri d’Àneu. 
 

 

http://www.dansaneu.cat/
http://www.aneu.cat/


 

EQUIP DEL FESTIVAL 
 

Organitza 

Consell Cultural de les Valls d’Àneu 

Ferran Rella, president 

 

Direcció 

Rut Martínez i Ribot 

 

Difusió i xarxes 

Núria Maynou . Seed Music 

 

Premsa 

Berta Palau i Mireia Tena 

Comunicant Bona Premsa 

 

Fotògraf 

Joan Blanco 

 

Equip tècnic 

Susanna Jové, cap de producció 

David Casamitjana, cap tècnic 

Noemí Busquets, Adrià Grandia, Albert Surià i Marc Sangés 

 

Disseny d’espais 

Imma Ortiz 

 

Coordinació tastos 

Carme Mestre 

 

Entrades 

Marina Cabanis i Laura Estévez . online 

 

Administració 

Laura Grimau 

 

Imatge original 

Paula Bonet 

 

Disseny i web 

Latipo Estudi 



 

MÉS INFORMACIÓ al web oficial del festival, 

https://www.dansaneu.cat 

 

i a les nostres xarxes socials 

https://twitter.com/dansaneu 

https://www.instagram.com/dansaneu/ 

https://www.facebook.com/dansaneu 

https://www.youtube.com/user/Festcat2011 

 

 

Valls d’Àneu, estiu de 2020 

 

 

http://www.embarrat.cat/
https://twitter.com/dansaneu
https://www.instagram.com/dansaneu/
https://www.facebook.com/dansaneu
https://www.youtube.com/user/Festcat2011

