
FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU

DANSA . MÚSICA . PATRIMONI

DEL 23 AL 30 D’AGOST DE 2020
A LES VALLS D’ÀNEU
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Llençar l’escut. 
Educació, ètica i  
fecunditat en el  
Dansàneu

Certament, hem estat a la vora de llen-
çar l’escut. Vull fer servir aquesta expres-
sió 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. Des-
prés 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 edi-
ció). És així, la pandèmia ha estat a punt 
de capgirar-ho tot i d’aconduir el Festival 
cap a la inexcusable celebració del 30è 
àniversari 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 ter-
ritori que aquest any veurà minvades les 
capacitats de seducció cap al visitant 
habitual, però també cap a aquells que 
reflexivament escolten els cants de si-
rena d’un esdeveniment esperançador, 
diferent, nou. Espectadors implicats en 
el seu significat, agraïts en el compor-
tament 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 aquest engranatge continu-
ador, un punt d’atreviment que pretén 
superar, amb tota la modèstia del món, 
conseqüències culturals devastadores 

de dimensions còsmiques tal com apun-
tava l’exconseller Carles Mundó que 
afecten llibreries, teatres, museus, els 
creadors, les indústries culturals, però 
també els 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, 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, tren-
ca la nostra monotonia, és fecund. Llar-
ga vida al Dansàneu.

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

www.dansaneu.cat

FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU

DANSA . MÚSICA . PATRIMONI
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Programació

Compromís 
en temps de 
pandèmia

Serveixi aquesta salutació per compartir 
il·lusions i neguits d’aquests darrers me-
sos en què hem vist perillar la celebra-
ció 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 decidida-
ment que sí, que calia tirar endavant cer-
cant 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 compro-
mís i per responsabilitat amb el territo-
ri 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 Festi-
val. Hem entès, en definitiva, que aquest 
és més que mai el nostre moment i tam-
bé 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 fes-
tivals amics que ens ajuden a créixer, 
a fer-ho cada any millor, amb la mirada 
posada en allò més local que ens fa uni-
versals, al costat de referents de la dan-
sa, 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 Blas-
co, Roberto Olivan o Clara Peya, guardo-
nats amb el Premi Nacional de Cultura.

Cultura en temps de pandèmia que es-
devé també denúncia de tot allò que no 
ens agrada de l’avui i de l’aquí. Compro-
mís amb l’altre, respecte per allò que 
som i volem ser. Mirada al passat amb 
projecció de futur. Tot això és el Dansà-
neu: les persones que el viviu, les que sa-
beu 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
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ESPECTACLE INAUGURAL
ROBERTO OLIVAN · INFERNO V.I.P.
ESTRENA

19 h
Església de Santa Maria d’Àneu 
(Escalarre)

El prestigiós ballarí, coreògraf i creador 
internacional Roberto Olivan obrirà el 
Dansàneu amb un solo ad hoc de ca-
ràcter reflexiu i bellesa inqüestionable. 
Escriu Olivan sobre la proposta: “La sor-
tida (del moment actual) és cap a dins, 
cap a l’interior. Mudem la pell per conti-
nuar en la recerca d’una millor versió de 
nosaltres mateixos. Els ideals que en un 
temps passat ens identificaven, ara ens 
contradiuen”.

Una oportunitat d’or per veure actuar al 
Pirineu un dels noms propis de la dansa 
al nostre país: Premi EFFE 2019-2020 a 
la creació del Festival Deltebre Dansa i 
Premi Nacional de Cultura 2014.

Inclòs dins el programa Parelles de Ball.

8€ anticipada / 12€ taquilla. 
Inclou tast.

PALMIRA

19 h
Església de Sant Pere 
(Sorpe)

Recordarem la musicòloga i poetessa 
Palmira Jaquetti (1895-1963) a través de 
la dramatització dels seus dietaris i d’un 
recull de les cançons que va escriure en 
la dècada de 1930. La veu i presència 
d’Elisenda Rué i la guitarra d’Izan Rubio 
ens ajudaran a recuperar aquest patri-
moni literari i musical que es commemo-
ra aquest any, en el 125è aniversari del 
naixement de Jaquetti.

Abans de començar l’actuació, la comis-
sària de l’Any Jaquetti (commemoració 
oficial de la Generalitat de Catalunya), 
Carme Oriol, i el músic i investigador, 
Artur Blasco, recordaran la figura de 
Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.

6€ anticipada / 10€ taquilla. 
Inclou tast.

DES-ESPERA DE LES IMPUXIBLES 
CLARA PEYA I ARIADNA PEYA 
ESTRENA

23 h
Recinte firal 
(Esterri d’Àneu) 

Dos cossos ballen a través de cinc peces 
musicals dibuixades amb el gest i amb la 
paraula. Ariadna Peya i Marc Soler hi po-
sen el moviment mentre que la pianista 
i Premi Nacional de Cultura 2019, Clara 
Peya, hi suma en directe la música d’au-
toria pròpia.

El seu disc AA (Analogia de l’A-mort, 
Satélite K, 2019) és la banda sonora d’un 
espectacle que parla de viure en contra-
dicció i d’acceptar-ho com a camí per 
créixer en una adaptació feta especial-
ment per al Dansàneu.

8€ anticipada / 12€ taquilla. 
Servei de barra i venda de productes 
KM0.

MANU SABATÉ, GRALLA & 
ROMAIN BAUDOIN, VIOLA DE RODA

Seguidament...

El grallista fora de sèrie Manu Sabaté 
tancarà la sessió inaugural al costat del 
violista Romain Baudoin. Comprovarem 
com sona aquest duet, sempre en re-
cerca constant de les possibilitats tím-
briques i expressives dels instruments 
d’arrel.

Per acabar la vetllada, se servirà una 
copa de vi gentilesa del celler Castell 
d’Encús.

Diumenge 23 Dilluns 24 Dimarts 25
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CRIATURES

Doble sessió: 17 i 19 h
Església de Sant Víctor 
(Saurí - Sort)

Amb delicadesa i naturalitat, la gralla i 
l’acordió diatònic -dues criatures que  
Ivó Jordà i Marçal Ramon, respecti-
vament, dominen a la perfecció- ens 
transportaran fins al seu Praxinoscopi 
(Microscopi, 2019), Premi Enderrock al 
millor disc de folk.

Cambra d’arrel que inclou, entre altres, 
tonades ben populars de l’univers cata-
là i mediterrani i que ressonaran, noves, 
en un entorn excepcional de la Vall d’Às-
sua que s’incorpora enguany a manera 
de subseu del Festival de Cultures del 
Pirineu.

6€ anticipada / 10€ taquilla. 
Inclou tast.

EL PETIT DE CAL ERIL & 
MONTSERRAT SELMA . ESTRENA

23 h
Recinte firal 
(Esterri d’Àneu) 

En una fusió totalment inèdita, el 
Dansàneu s’alia amb un dels grups més 
porosos de l’escena catalana actual,  
El Petit de Cal Eril, que sumarà a la mú-
sica principalment del seu últim àlbum, 
Energia fosca, la proposta de la ballarina 
Montserrat Selma, que ha format part 
de les companyies de Joaquín Cortés, 
Color Dansa, Aita i Increpación Danza, 
entre altres, i que ja va participar anteri-
orment en el Festival en la producció del 
25è aniversari Esvorell.

De manera prèvia al concert, Selma ba-
llarà breument a duet amb la violinista 
Marie Perera.

Inclòs dins el programa Parelles de Ball.

8€ anticipada / 12€ taquilla. 
Servei de barra i venda de productes 
KM0.

EXCURSIÓ NATURALISTA

Doble sessió: 10:30 i 12 h
MónNatura Pirineus 
(Les Planes de Son)

La vall de Son és una vall amb un encant 
especial. En ella tot és bellesa. A redós 
dels cims s’estén una plana on es barre-
gen el natural i l’antròpic. L’itinerari pro-
posat és amè, sense gaires desnivells i 
ens permetrà caminar a pleret, gaudint 
d’un meravellós paratge aneuenc.

Al llarg d’una passejada d’una hora i mit-
ja, descobrirem els orígens d’aquesta 
plana, com el glaç va treballar el relleu, 
quins en són els principals éssers vius i 
com l’ésser humà ha tret profit al llarg 
de la història d’uns recursos que van fer 
d’aquesta vall un indret actualment ric 
en biodiversitat on natura i cultura s’har-
monitzen formant un equilibri perfecte.

El guiatge anirà a càrrec de Francesc 
Rodríguez, cap de la secció de natura 
del Consell Cultural de les Valls d’Àneu.

6€ (preu únic).
Grups petits. Imprescindible inscriure’s 
de manera prèvia i signar el formulari de 
responsabilitat civil que l’organització fa-
cilitarà als participants.

NILAK & ARNAU OBIOLS . ESTRENA

19 h
Recinte firal 
(Esterri d’Àneu) 

El cabaret de Nilak s’adapta a cada es-
pai que visita en la seva ruta itinerant. Al 
Dansàneu, el seu circ contemporani ani-
rà de bracet de la música d’arrel del per-
cussionista 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.

6€ anticipada / 10€ taquilla. 

Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 
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MARALA TRIO

23 h
Jardí de Gallimó 
(Esterri d’Àneu)

Cants de tradició en veu de dona. El trio 
integrat per la catalana Selma Bruna, 
la mallorquina Clara Fiol i la valenciana 
Sandra Monfort recull una proposta mu-
sical lluminosa basada en composicions 
pròpies. A través de veus, guitarra i per-
cussions ens presentaran les cançons 
del seu disc de debut, A trenc d’alba 
(2020), de marcat accent d’arrel.

6€ anticipada / 10€ taquilla.

DUET DAURA

12 h
Jardí de l’Hostal Vall d’Àneu 
(Esterri d’Àneu)

L’acordionista i compositora Pilar 
Planavila i el músic folk Ivan Caro ens 
presentaran El bagul de la música tra-
dicional. Una ocasió per conèixer els 
instruments tradicionals de manera 
propera i recuperar o descobrir tonades 
occitanes i catalanes. Una proposta per-
fecta per gaudir en família.

Gratuït.

BIRAKA

23 h
Església dels sants Just i Pastor 
(Son)

La ballarina Nerea Martínez reflexio-
na 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.

6€ anticipada / 10€ taquilla. 

OVIDI 25 & FACTORIA MASCARÓ

19 h
Recinte firal 
(Esterri d’Àneu) 

“Mai se’n va, sempre és qui torna”. El 
cantautor Ovidi Montllor és sempre pre-
sent als concerts d’aquest grup d’artis-
tes revolucionaris, que es van unir en 
aquest espectacle per homenatjar els 
25 anys de la mort del poeta amb la mú-
sica i la paraula. Una coproducció amb 
Barnasants, en l’any del 25è aniversari 
del festival.

*La cantant Mireia Vives, part del projec-
te, probablement no podrà participar al 
concert amb motiu del seu embaràs.

8€ anticipada / 12€ taquilla. 
Servei de barra i venda de productes 
KM0.

Dissabte 29 Divendres 28 
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CATERINA VETLLA 
RUTA POÈTICA AMB JORDI LARA

12 h
Castell i entorns
(València d’Àneu)

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

Gratuït.

ORQUESTRINA TRAMA

Seguidament...

Ball folk amb l’Orquestrina Trama un 
cop arribats a l’espalanda del castell 
de València d’Àneu. Nascuda entre la 
Cerdanya i l’Alt Urgell, la Trama va néixer 
per fer reviure melodies amagades entre 
muntanyes i músiques de ball que sona-
ven temps enrere a les places del pobles 
pirinencs.

Gratuït.

FACTORIA MASCARÓ & 
LA NOVA EUTERPE . ESTRENA

19 h
Església de Santa Maria d’Àneu 
(Escalarre)

L’espectacle de la companyia de dansa 
Factoria Mascaró, fundada pel ballarí 
i coreògraf Joan Serra, parteix de l’Art 
Romànic com a font d’inspiració. Fugint 
de lectures convencionals, exploraran 
el llenguatge de la veu i de la dansa 
per destacar la riquesa simbòlica del 
Romànic i el seu món singular.

La veu la posarà La Nova Euterpe, cor de 
quartet d’homes amb harmonitzacions 
de Jaume Ayats.

Inclòs dins el programa Parelles de Ball.

6€ anticipada / 10€ taquilla. 

TEIA . CLOENDA

23 h
Plaça de l’església 
(Esterri d’Àneu)

Després d’un primer tast programat en 
l’edició de 2019, Júlia Farrero torna al 
Dansàneu amb l’espectacle acabat. Un 
solo de circ íntim, entre la fusta i el cos, 
amb les falles pirinenques com a ànima 
del projecte. Farrero convida l’especta-
dor a formar part d’un ritual en què tot 
es construeix i es transforma.

Gratuït. 

Diumenge 30 
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Activitats a l’Ecomuseu 
de les Valls d’Àneu

DIMARTS 25 D’AGOST, A LES 19 h 
Gratuït. 
Artur Blasco recorda Palmira Jaquetti 
en el 125 aniversari del seu naixement 
L’acte inclourà comentaris dels llocs, 
cases i famílies on el musicòleg ha de-
senvolupat els seus treballs de camp 
(1965-2019) a la recerca de la cançó de 
tradicional oral, coincidents amb els de 
Palmira Jaquetti (1925-1940), així com la 
projecció d’imatges dels seus treballs.

DIMECRES 26 D’AGOST, A LES 19 h
Gratuït. 
Presentació del llibre Records de 
les danses antigues de la meva terra  
d’Enric Vigo
Amb la participació de l’historiador Ignasi 
Ros i de l’etnomusicòloga i intèrpret de 
música tradicional en diferents camps, 
Anaís Falcó. Editat per l’editorial Garsineu.

Cinema a la fresca
Al batedor. Gratuït. 
El Dansàneu us convida a dues estrenes 
documentals sobre cultura popular i pa-
trimoni immaterial.

DILLUNS 24 D’AGOST, 22:30 h
Prendre-se’n, les bitlles de l’Alt Pallars al 
segle XXI  
Documental de Ramon Alaró. 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 i farcit de 
canvis en les formes de vida.

DIMECRES 26 D’AGOST, 22:30 h
Camí d’Àrreu
Documental d’Aleix Gallardet. El do-
cumental 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), amb guió de Raquel Picolo, 
instal·la meritòriament de nou la memò-
ria del poble, un record erosionat per 
l’oblit, en el temps i en la història. És una 
necessària i imprescindible ètica de la 
memòria.

Exposició
Ajuntament d’Esterri d’Àneu.
Plaça de la Closa, 1.
Horari: a partir del 24 d’agost, de 10 a 14 h. 
Calendari dels pagesos. 150 anys mesu-
rant el temps
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 pri-
mera 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’.

Informa’t sobre totes les activitats a 
www.dansaneu.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
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
Marc Sangés

Disseny d’espais
Imma Ortiz

Coordinació tastos
Carme Mestre

Entrades
Marina Cabanis
Laura Estévez . online

Administració
Laura Grimau

Disseny i web
Latipo Estudi

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 h, i du-
rant tot el dia per internet a través del 
web www.dansaneu.cat
La venda anticipada es tancarà 24 h 
abans de la celebració de cada espec-
tacle.
En cas que hi hagi entrades disponibles, 
també tindrà lloc la venda física d’entra-
des 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 prèviament per 
preveure l’ocupació dels espais.

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

Notes
El recinte firal oferirà servei de beguda i 
venda de productes KM0 durant els es-
pectacles que s’hi celebrin (dies 25, 27 i 
29 d’agost).
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.
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AGRAÏMENTS

Parròquies 
de les Valls 
d’Àneu

MITJANS COL·LABORADORS

ORGANITZA

ORGANITZA

HI COL·LABORA

MITJANS OFICIALSFESTIVALS AMICS

AMB EL SUPORT DE

Ajuntament
d’Esterri d’Àneu

Ajuntament
d’Alt Àneu

Ajuntament de
la Guingueta d’Àneu

Ajuntament
d’Espot

Última actualització: 21.08.20


