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EL CIRC CONTEMPORANI DE NILAK MESCLAT AMB LA MÚSICA 

DEL PIRINENC ARNAU OBIOLS I EL CONCERT DE MARALA TRIO, 

PROPOSTES DEL DANSÀNEU PER A DEMÀ DIVENDRES 

 
Graella de programació: https://www.dansaneu.cat/programacio/graella-dactivitats/ 

  

● L’espectacle de música i dansa d’El Petit de Cal Eril i la ballarina Montserrat Selma és                

l’acte central d’aquest dijous a les 23.00 h al Firal d’Esterri d’Àneu (entrades             

exhaurides) 

 

● Prop de 600 persones han seguit els streamings dels dos primers espectacles            

retransmesos en directe per pal·liar l’impacte de la reducció d’aforament  

 

● Les Valls d’Àneu acullen fins el 30 d’agost la 29a edició del festival de cultures del                

Pirineu,  Dansàneu, que potencia espais a l’aire lliure per adaptar-se a la pandèmia 

 

Valls d’Àneu, a 28 d’agost de 2020.- Fomentar la trobada i la mescla entre artistes: aquest és                 

sense cap mena de dubte el comú denominador d’aquest tram final del Dansàneu. Aquesta nit               

(23.00 h, entrades exhaurides) el tàndem format per la ballarina Montserrat Selma i el Petit de                

Cal Eril presenten una de les estrenes centrals del festival i demà divendres serà el torn del circ                  

contemporani de Nilak que se sumarà a la música d’arrel del percussionista pirinenc Arnau              

Obiols, a les 19.00 h al Firal d’Esterri d’Àneu.  

També demà a les 23.00 h la tríada de veus que formen Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra                  

Montfort, Marala Trio, actuaran al Jardí de Gallimó d’Esterri d’Àneu (en cas de pluja, al Firal                

d’Esterri d’Àneu) i posaran la rúbrica a la jornada de divendres compartint un recull de cants                

de la tradició i amb un marcat accent d’arrel. Tot plegat en un dia que, com ja és habitual,                   

s’iniciarà amb la tradicional excursió naturalista a peu a les 10.30 i a les 12.00 h, aquest any a la                    

Vall de Son i dividida en dos grups, per garantir les distàncies de seguretat. 

El cap de setmana final del Dansàneu proposa per a dissabte un concert de música tradicional                

de caire familiar a càrrec del Duet Daura a les 12.00 h al Jardí de l’Hostal Valls d’Àneu d’Esterri                   

 

https://www.dansaneu.cat/programacio/graella-dactivitats/


d’Àneu. L’acordionista i compositora Pilar Planavila i el músic folk Ivan Caro presentaran El              

bagul de la música tradicional, on donen a conèixer els instruments tradicionals de manera              

propera i recuperen o descobreixen al públic tonades occitanes i catalanes.  

Un dels plats forts de dissabte és ‘Ovidi 25’, un espectacle produït pel festival Barnasants en la                 

seva 25a edició per recordar els 25 anys de la mort de l’artista Ovidi Montllor. Els músics Borja                  

Penalba i David Fernàndez i el poeta David Caño en són els protagonistes. Escoltarem cançons               

d’Ovidi, poemes d’Estellés, de Maria Mercè Marçal, de Salvat Papasseit, entre altres. Per a la               

seva actuació en el Dansàneu, ‘Ovidi 25’ suma la col·laboració de la companyia de dansa               

tradicional Factoria Mascaró, que ja ha coreografiat al llarg de la seva trajectòria cançons de               

l’autor d’Alcoi.  

Per últim, l’església dels sants Just i Pastor de Son serà l’escenari triat per a l’actuació també                 

dissabte i a les 23.00 h de l’artista convidada del País Basc, Nerea Martínez, que presenta                

‘Biraka’ una mescla de música tradicional i dansa contemporània en què reflexiona sobre les              

similituds i les diferències entre la dansa tradicional del País Basc i la dansa contemporània.  

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. 

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, s’han recuperat 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), el Jardí de Gallimó (al nucli                 

urbà d’Esterri) o l’excepcional església de Sant Víctor a Saurí (Sort), sumant d’aquesta manera              

una subseu ubicada a la Vall d’Àssua.  

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, entitat organitzadora del              

festival. 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) 
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