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EL	DANSÀNEU	PRESENTA	LA	IMATGE	I	LES	PRIMERES
ACTUACIONS	DE	L'EDICIÓ	DE	2022	

• Ha	 estat	 en	 el	 marc	 d'un	 acte	 cultural	 celebrat	 aquest	 vespre	 a
l'Ecomuseu	de	les	Valls	d'Àneu,	a	Esterri	d'Àneu	(Pallars	Sobirà)

• El	FesNval	de	Cultures	del	Pirineu,	Premi	Nacional	de	Cultura	2021,	Nndrà
lloc	del	24	al	31	de	juliol	de	2022,	a	les	Valls	d'Àneu

• El	ballarí	basc	Jon	Maya,	una	autènNca	referència	en	la	dansa	tradicional
actual,	 el	 folk	 de	 les	 Tarta	 Relena	 i	 l'actuació	 de	 l'OMAC,	 l'Orquestra	 de
Músiques	 d'Arrel	 de	 Catalunya,	 primeres	 confirmacions	 per	 a	 l'edició	 de
l'any	vinent		

Valls	 d'Àneu,	 a	 28	de	desembre	de	 2021.- La	31a	edició	del	 Fes1val	de	Cultures	del
Pirineu,	 el Dansàneu,	fa	les	seves	primeres	passes	malgrat	les	incerteses	que	planteja
la	pandèmia.	Aquest	dimarts,	a	les	vuit	del	vespre	i	al	Paller	de	l'Ecomuseu	de	les	Valls
d'Àneu,	 al	 nucli	 urbà	 d'Esterri	 d'Àneu,	 el	 Consell	 Cultural	 de	 les	 Valls	 d'Àneu	 ha
presentat	 la	 imatge	 de	 l'edició	 de	 2022,	 la	 31a	 del	 fes1val	 que	 aquest	 any	 ha	 estat
guardonat	amb	el	Premi	Nacional	de	Cultural.	Es	tracta d'una	fotografia	original	d'Ana
Amorós	 i	 Lewis	 Blakely realitzada	 per	 al	 projecte	 pirinenc L'Arbre	 Humà	 de
l'acordionista	de	Ribera	de	Cardós	Roser	Gabriel	 i	Pla,	una	proposta	que	ha	comptat
amb	el	suport	del	Dansàneu	en	la	seva	fase	de	producció	i	edició	discogràfica	i	que	ha
format	part	de	la	programació	de	la	darrera	edició	del	fes1val.

A	 l'acte	 de	 presentació	 hi	 ha	 assis1t	 la	 pròpia	 Roser	 Gabriel	 que	 ha	 destacat	 la
importància	 de	 comptar	 amb	 el	 suport	 d'un	 fes1val	 com	 el	 Dansàneu	 a	 l'hora
d'ar1cular	projectes	d'una	envergadura	notable	com	és	el	cas	de L'Arbre	Humà,	gestat
a	mig	 camí	 entre	 el	 Pirineu	 i	 Finlàndia,	 on	Gabriel	 finalitza	 el	 seu	màster	 en	música
tradicional	a	la	pres1giosa	Sibelius	Academy.	

La	 presentació	 del	 cartell	 s'ha	 acompanyat	 de	 l'avançament	 d'algunes	 primeres
actuacions	 ja	 confirmades	 per	 a	 l'edició	 de	 l'es1u	 de	 2022.	 En	 aquest	 sen1t,	 la
directora	 del	 Dansàneu,	 Rut	MarYnez,	 ha	 donat	 a	 conèixer	 tres	 primeres	 propostes
com	són	l'espectacle	inaugural	previst	per	al	diumenge	24	de	juliol	a	dos	quarts	de	vuit
del	vespre	al	Prat	de	Rinau,	un	espai	natural	magnífic	situat	a	Esterri	d'Àneu.	Obrirà	el
fes1val	 l'actuació	 de	 l'OMAC,	 l'Orquestra	 de	 músiques	 d'arrel	 de	 Catalunya,	 amb
l'espectacle Trencadís	 que	 ja	 va	 obrir	 la	 darrera	 edició	 de	 la	 Fira	 Mediterrània	 de



Manresa,	 amb	 la	 qual	 el	 Dansàneu	 manté	 una	 relació	 de	 treball	 en	 xarxa	 estable.
Recordem	 que	 l’OMAC	 és	 una	 formació	 orquestral	 integrada	 per	 trenta-un	 músics
joves,	 amb	 una	 Ymbrica	 atrac1va	 i	 sorprenent,	 nascuda	 amb	 esperit	 d’innovació	 i
experimentació	 i	 amb	 la	voluntat	de	 fer	arribar	a	nous	públics	 creacions	originals	de
qualitat	de	l’àmbit	de	la	música	d’arrel	dels	Països	Catalans. Trencadís	és	un	espectacle
de	nova	creació	signat	pel	jove	compositor	oloY	Daniel	López	a	par1r	de	poesia	post-
contemporània	en	llengua	catalana.	Els	autors	musicats	són	Enric	Casasses,	Clara	Fiol,
Anna	Gual,	 Sònia	Moya,	Mireia	Calafell,	 Josep	Pedrals,	 Juana	Dolores	Romero	 i	 Rosa
Vilanova.

“Després	de	dos	anys	molt	centrades	en	el	pe1t	format	a	causa	de	la	pandèmia,	volem
obrir	el	31	Dansàneu	a	grups	més	nombrosos,	amb	cura	i	amb	responsabilitat.	D'aquí
que	programem	la	inauguració	en	un	espai	excepcional	com	és	Prat	de	Rinau,	a	l'aire
lliure,	i	amb	una	proposta	que	suma	música	i	poesia	i	que	té	una	dimensió	clarament
de	país	com	és	l'OMAC”,	explica	MarYnez.	

A	 banda	 d'aquesta	 actuació,	 també	 s'ha	 presentat	 el	 concert	 de	 les Tarta	Relena,	 el
grup	de	folk	i	electrònica	que	integren	Marta	Torrella	i	Helena	Ros	i	que	està	tenint	un
èxit	molt	notable	a	recer	de	la	gira	de	presentació	del	seu	darrer	disc, Fiat	Lux.	El	duet
vocal,	 que	 també	 par1cipa	 en	 la	 gira	 de	 concerts	 de	 Maria	 Arnal	 i	 Marcel	 Bagés,
portarà	els	1mbres	de	les	seves	veus,	buscant	sempre	la	complexitat	en	la	senzillesa	i
la	màxima	expressió	amb	l’ús	del	mínim	d’elements	possibles,	a	Sant	Maria	d'Àneu,	a
Escalarre	(La	Guingueta	d'Àneu)	el	dimarts	26	de	juliol	a	dos	quarts	d'onze	de	la	nit.

La	 tercera	 proposta	 avançada	 pels	 responsables	 del	 Dansàneu	 és	 precisament
l'espectacle	 de	 cloenda	 que	 s'ha	 encarregat al	ballarí	 i	 coreògraf	basc	 Jon	Maya,	un
dels	 noms	 propis	 de	 la	 dansa	 tradicional	 del	 moment	 i	 que	 ha	 conver1t	 la	 seva
mul1premiada	 companyia, Kukai	Dantza,	en	una	referència	a	nivell	europeu.	Per	a	la
seva	 par1cipació	 al	 Dansàneu,	 Jon	 Maya	 dialogarà	 amb	 la	 tradició	 i	 la
contemporaneïtat	a	través	d'un	solo	ballat	i	ocasionalment	en	conversa	amb	un	músic
en	 directe.	 L'actuació	 1ndrà	 lloc	 el	 diumenge	 31	 de	 juliol	 a	 dos	 quarts	 de	 vuit	 del
vespre,	de	nou	al	 centre	espiritual	de	 les	Valls	d'Àneu,	a	Santa	Maria,	 i	 serà	 seguida
durant	el	seu	procés	de	gestació	(Maya	assajarà	durant	el	cap	de	setmana	a	 les	Valls
d'Àneu)	per	una	dotzena	de	becats	pel Pla	d'impuls	de	la	dansa	tradicional,	del	qual	el
Dansàneu	n'és	un	dels	impulsors.	

De	nou,	la	memòria	històrica

Per	la	seva	banda,	el	president	del	Consell	Cultural	de	les	Valls	d'Àneu,	Ferran	Rella,	ha
explicat	 que es	 conNnuarà	 aprofundint	 en	 el	 treball	 d'invesNgació	 i	 divulgació
d'aspectes	relacionats	amb	la	memòria	històrica	i	democràNca.	D'aquesta	manera,	si
bé	l'any	passat	el	Dansàneu	servia	de	paraigua	per	a	la	presentació	d'un	llibre	i	un	acte
cultural	sobre	els	assassinats	ocorreguts	l'any	1938	a	Prat	de	Fuster	(Sorpe	–	Alt	Àneu),



enguany	la	temà1ca	que	estudiarà	el	Consell	i	que	cristal·litzarà	en	la	presentació	d'un
llibre	 i	una	acció	arYs1ca	dissenyada ad	hoc	en	el	marc	del	fes1val	és el	seguiment	a
les	 set	 persones	 deportades	 de	 les	 Valls	 d'Àneu	 que	 l'historiador	 Josep	 Calvet	 està
estudiant	per	encàrrec	del	propi	Consell	Cultural.	

“És	la	nostra	vocació	però	també	la	nostra	obligació	vers	les	persones	d'Àneu	posar	el
focus	en	aquestes	qües1ons,	en	tant	que	en1tat	cultural	que	treballa	pel	territori	amb
l'objec1u	 de	 preservar	 una	 memòria	 històrica	 explicada	 sovint	 des	 d'un	 prisma
interessat”,	recorda	Rella.

Entrades	a	la	venda	i	estrena	d'un	monòleg	sobre	Josep	Carner

Les	entrades	per	als	tres	espectacles	ja	confirmats	es	posaran	a	la	venda	aquest	mateix
dimecres,	29	de	desembre,	amb	preus	que	van	dels	18	als	20	euros	 i	descomptes	de
més	del	 30%	per	 a	 la	 compra	 an1cipada	 (i	 del	 50%	per	 als	 socis	 i	 sòcies	 del	 Consell
Cultural	 de	 les	Valls	 d'Àneu).	 Els	 responsables	 del	Dansàneu	 recorden	que	més	d'un
80%	 de	 les	 entrades	 d'aquestes	 darreres	 dues	 edicions	 s'han	 comprat	 de	 manera
an1cipada,	 i	 recorden	 en	 aquest	 sen1t	 que	 els	 aforaments	 del	 fes1val	 con1nuaran
essent	mitjans	 i	 pe1ts	 per	 defugir	 la	massificació	 i	 garan1r	 una	 experiència	 cultural
pròxima	i	de	qualitat.		

Per	 finalitzar	 l'acte	 d'aquest	 dimarts,	 ha	 1ngut	 lloc	 l'estrena	 del	 monòleg	 teatral La
fulla,	original	de	l'escriptor	Jordi	Lara	i	creat	a	par1r	de	textos	del	poeta	Josep	Carner.
Aquesta	peça	breu,	 interpretada	per	 l'actor	Eduard	Mauri	 i	amb	direcció	escènica	de
Leo	 Vicente,	 és	 un	 encàrrec	 del	 Dansàneu	 i	 té	 voluntat	 de	 rodatge	 a	 par1r	 de	 la
primavera	de	2022.

MÉS	INFORMACIÓ	al	web	oficial	del	fes1val,
htps://		 www.dansaneu.cat
htps://twiter.com/dansaneu	
htps://www.facebook.com/dansaneu
htps://www.instagram.com/dansaneu/
htps://www.youtube.com/user/Festcat2011	
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