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SAURÍ LLUEIX COM A NOU ESCENARI DEL DANSÀNEU, 
QUE DEMÀ MESCLA LA MÚSICA DEL PETIT DE CAL ERIL 
AMB LA DANSA FLAMENCA DE MONTSERRAT SELMA

● El folk de cambra del duet Criatures es presenta a l’església de Sant Víctor de Saurí
(Sort) amb un doble passi que exhaureix les localitats

● L’estrena del  documental  ‘Camí d’Àrreu’  i  la presentació d’un llibre sobre danses
pallareses completen el programa d’aquest dimecres

● La fusió de la música d’autor del Petit de Cal Eril i la dansa flamenca de Montserrat
Selma centraran la jornada d’aquest dijous, al firal d’Esterri d’Àneu

Valls d’Àneu, a 26 d’agost de 2020.- El festival Dansàneu ha incorporat aquest dimecres una
nova subseu a la Vall d’Àssua: es tracta de la singular església de Sant Víctor situada al nucli de
Saurí  (Sort),  un  espai  emblemàtic  recentment  intervingut  per  l’artista  Santi  Moix.  El  seu
projecte  pictòric  ha  posat  en  valor  el  patrimoni  arquitectònic  de  la  vila  gràcies  a  l’art
contemporani i el Dansàneu hi ha programat un doble passi del duet folk de gralla i acordió
diatònic que formen Ivó Jordà i Marçal Ramon, Criatures. La proposta, que presenta tonades
ben populars de l’univers català i mediterrani, ha ressonat en un entorn excepcional on s’ha
pogut gaudir en dos passis (a les 17.00 h i a les 19.00 h) de les diferents peces de Praxinoscopi
(Microscopi, 2019), Premi Enderrock al millor disc de folk d’aquest duet. 

També  aquest  dimecres  s’ha  posat  en  valor  la  figura  del  folklorista  pallarès  Enric  Vigo,
fundador de l'Orfeó Canigó i una de les persones clau en la divulgació de les danses de l'Alt
Pirineu  a  Catalunya  a  principis  del  segle  XX.  L’Ecomuseu de  les  Valls  d’Àneu ha  acollit  la
presentació del llibre ‘Records de les danses antigues de la meva terra d’Enric Vigo’ a càrrec de
l’historiador Ignasi Ros, que ha glossat la figura de qui fou “un ambaixador de les danses del
Pirineu lleidatà a Barcelona en un moment d'efervescència cultural amb el naixement de les
sardanes  i  els  esbarts  dansaires”.  El  llibre  ha  estat  editat  per  l’editorial  Garsineu  i  en  la
presentació promoguda pel Dansàneu també hi ha participat l’etnomusicòloga Anaís Falcó.

El fenomen de la gentrificació també s’ha tractat en el marc del Dansàneu gràcies a l’estrena
que ha tingut lloc a les 22.30 h del documental ‘Camí d’Àrreu’ que narra el despoblament
d’aquest nucli pallarès (el poble d’Àrreu) i que ha estat produït pel Consell Cultural de les Valls
d’Àneu.  Es tracta d’un documental  d’Aleix  Gallardet amb quió de Raquel Picolo en el  qual



també han col·laborat  l’Ajuntament de l’Alt  Àneu,  la  Diputació  de Lleida (IEI,  Ara  Lleida) i
l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). 

UNA DE LES ESTRENES MÉS ESPERADES, DEMÀ, A L’EQUADOR DEL FESTIVAL

Demà dijous, i a l’equador del festival, es presentarà una fusió totalment inèdita. El Dansàneu
s’alia amb un dels grups musicals més porosos i interessants de l’escena catalana actual, El
Petit de Cal Eril, i hi suma la dansa flamenca de la ballarina Montserrat Selma, que ha format
part de les companyies de Joaquín Cortés, Color Dansa, Aita i Increpación Danza, entre altres.

Selma,  coneixedora  del  festival  Dansàneu  atès  que  va  participar  en  la  producció  del  25è
aniversari  Esvorell, suma el seu talent energètic i singular a les músiques del 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).

La  proposta  es  presentarà  aquest  dijous  a  les  onze  de  la  nit  al  recinte  firal  d’Esterri
d‘Àneu ,amb totes les entrades venudes.

PROPOSTES SINGULARS PER DONAR SUPORT ALS ARTISTES I CREADORS DEL PAÍS

Tot i el context actual, el Dansàneu presenta propostes úniques i singularitzades amb l’objectiu
de donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni
artístic i natural d’Àneu. Moltes de les propostes que s’hi podran veure seran estrenes i han
estat creades específicament per al Dansàneu, com és el cas de l’espectacle inaugural INFERNO
V.I.P.  de  Roberto  Olivan,  l’estrena  de  DES-ESPERA  de  Les  Impuxibles  o  la  proposta  de  la
companyia de circ contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols -aquest divendres, a
les set de la tarda al recinte firal d’Esterri d’Àneu.

A causa de la Covid-19, el festival d’aquest 2020 potencia els espectacles programats a l’aire
lliure i que contemplin aforaments amplis per facilitar l’accés del públic a les propostes. En
aquest sentit, es recuperen espais de gran format com el recinte firal d’Esterri  d’Àneu i  se
n’incorporen de nous com el  Castell de València d’Àneu (Alt Àneu) o el  Jardí de Gallimó (al
nucli urbà d’Esterri). També destaca en aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de
natura que enllacen amb la pròpia activitat del Consell Cultural de les Valls d’Àneu. D’entre
elles, cal destacar la ruta poètica que generarà material audiovisual d’ús per al Consell Cultural
i  que  s’ha  encarregat  a  l’escriptor  Jordi  Lara,  inspirant-se  en  el  seu  programa  de  Tv3
Il·luminats.  Per  últim,  el  festival  de  les  Valls  d’Àneu ha  entrat  per  primera  vegada  en  el
programa Parelles de ball de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya gràcies a
un acord de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu.

SOBRE EL DANSÀNEU, FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU



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  i  Direcció General  de Creació,  Acció Territorial  i  Biblioteques),  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) i el suport de l’Ajuntament de Sort. Hi col·labora l’Obra Social ‘la Caixa’.  

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
 
CONTACTE PREMSA
COMUNICANT | BONA PREMSA
Berta Palau - berta.palau@comunicantbp.cat (T. 676 638 598)
Mireia Tena - mireia.tena@comunicantbp.cat (T. 638 049 855)
 

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

