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Déu està en el detall.

n la seua magistral lliçó sobre La idea d’Europa el 
filòsof George Steiner, recentment traspassat, afirmava 
amb claredat que no hi ha llengües petites car cadascu-
na conté, expressa i transmet no solament una càrrega 
de memòria singular d’allò viscut, sinó també una ener-
gia evolutiva del seu futur, una potencialitat per demà. 
Ho exemplificava en les llengües però parlava d’un uni-
vers cultural tendent a uniformitzar-se i a desaparèixer 
que fa minvar deia les possibilitats del gènere humà. 
Europa, sens dubte, morirà si no lluita per les seues 
llengües, les seues tradicions locals i les seues autono-
mies socials. Si oblida reblava que Déu està en el detall. 

 
El Dansàneu és el detall, participa d’aquesta mirada 

fecunda i amplia, contribueix a universalitzar des del 
Pirineu i ho fa reflexivament, pausadament harmonit-
zant amb projecció de present i vocació indispensable 
de futur música, dansa i patrimoni. N’és la puja fina que 
assaona la terra. Formes que ens parlen dels valors. La 
fortalesa acumulada durant aquestes tres dècades 
explicita una evolució sui generis capaç de reinventar-
se sense cedir a les seues essències, tenyeix el festival 
de referents ètics, depura tot el que és superflu i s’allu-
nya així de la immediatesa d’interessos primaris. 
Parlem de senzillesa i efectivitat, regulada fins al detall 
amb una intervenció complementària a l’obra de la natu-
ralesa. Simplicitat com la d’aquella baldufa giradora, 
que tant admirava Kafka, perquè creia que amb el 
coneixement sobre qualsevol cosa petita n’hi havia més 
que suficient per arribar al coneixement sobre el tot. 
L’experiència del Dansàneu demana, doncs, respecte, 
pulcritud, neteja d’esperit i, sobretot, saber conservar la 
facultat de veure la bellesa per no envellir.

Formes i valors, tres dècades de dansa, 
música i patrimoni en el cor del Pirineu

E

Ferran Rella. 
President del Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu 
Foto: Joan Blanco
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Déu està en el detall. Formes i valors, tres dècades de dansa, música i patrimoni 
en el cor del Pirineu. Per Ferran Rella 

La cultura, transitar en l'ara i en l'aquí. Discurs breu d'agraïment pronunciat en 
l'acte de proclamació i lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2021 de la 
Generalitat de Catalunya. Per Rut Martínez 

El territori i el públic decidiran el futur del Dansàneu. Entrevista a Rut Martínez. 
Directora del Dansàneu. Per CCVÀ via Xarxanet 

Apunt sobre el patrimoni i el Dansàneu vinculat a les activitats desenvolupades a 
l'església de Santa Maria d'Àneu (Escalarre – La Guingueta d'Àneu). 

El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert en el gest i la paraula a Santa Maria d’Àneu 
(25 de juliol de 2021). 

La Tirotitaina del Pallars i el ball dels fallaires. Manuel Cubeles, danses tradicio-
nals i cinema d’animació. Per Maria Pagès 

Sota el cel d’Hug Roger. Itinerari nocturn de natura.
Per Montse Ballbé / Francesc Rodríguez 

Els focs de Sant Joan de Robert Gerhard. Llibre i actuació (22 de juny de 2021). 

Costa temps aconseguir que emergeixi allò que ha estat esborrat. Per Ferran Rella 

Acumulació lumínica. Reportatge fotogràfic del Dansàneu 2021. Per Joan Blanco 

El Dansàneu des de 2015, en els seus cartells.
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Ferran Rella, dalt del clos del 
castell de València d'Àneu, espai 
patrimonial emblemàtic.

El ballarí Cesc 
Gelabert va versionar 
L'esquerrana en l'ac-

tuació inaugural del 
30 Dansàneu. 

Foto: Joan Blanco
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Discurs breu d’agraïment

ixí començava l'escriptora Maria Barbal el seu pregó d'obertura del 
26è Dansàneu, celebrat l'estiu de 2017, un any convuls també per a la nostra 
trobada que encara maldava per falcar les arrels del seu nou format basat en 
l'exhibició i en l'acompanyament als artistes del país.  

Fundat el 1992 per l'incansable Lluís Puig de bracet del Consell Cultural 
de les Valls d'Àneu, el Dansàneu ha estat durant més dues dècades pioner en 
l'ensenyament de les danses d'arrel gràcies a la personalitat única, seductora -
i enyorada- de l'estimat Joan Serra.  

La seua mort ens va empènyer a una refundació que avui cristal·litza en un 
model de festival que es vertebra a partir del concepte de “laboratori”, en la 
línia de sumar talents i sensibilitats durant uns pocs dies d'estiu a les Valls 
d'Àneu.  

Dansàneu és avui mescla d'experimentació, punt de trobada, suma d'es-
tètiques, de ganes de jugar, de formats. Un festival que s'articula a partir de la 
dansa, la música i el patrimoni que entenem com a monumental i arquitectònic 
(les esglésies de les Valls d'Àneu) però també natural i immaterial.  

Ens agrada pensar-nos com aquesta pluja fina que fa saó, que alimenta la 
terra i aquells qui la treballen i l'habiten. Saba que cristal·litza en l'estima i, final-
ment, en la fidelització del públic envers un projecte cultural com el nostre.  

Gràcies al plenari del CoNCA per aquest Premi Nacional que tant ens 
honora; gràcies al territori que ens ha vist néixer i créixer i gràcies a l'equip del 
festival -el Dansàneu és, sobretot, el seu equip, la seua gent, els seus artistes, 
el seu públic.  

Us esperem a finals de juliol, a les Valls d'Àneu, amb el convenciment que 
només amb la cultura i per a la cultura val la pena transitar en l'ara i en l'aquí.  

Moltes gràcies.

   ... Per la meua feina, la major part d’hores en solitari, 
admiro les qualitats dels qui tiren un projecte cultural 
endavant. Cal preparació, voluntat, diplomàcia, formar 
un equip i dedicar-hi moltes hores. Penso que aquestes 
capacitats no es posen en joc si no hi ha un amor profund 
a la terra, a l’herència que ens han deixat les genera-
cions d’abans, sobretot la dels pares

“

”

pronunciat en l’acte de proclamació i lliurament 
dels Premis Nacionals de Cultura 2021 
de la Generalitat de Catalunya

 
* Acte celebrat a la Sala Pau Gil 
del Recinte Modernista de Sant 
Pau, Barcelona, el dijous, 27 de 
maig de 2021, a les 11 hores i 
retransmès en directe pel canal 
324 de Televisió de Catalunya. 

Rut Martínez. 
Directora del Dansàneu 

Foto: Joan Blanco

 recer de la celebració del 30 
aniversari del Dansàneu i de l'ob-
tenció del Premi Nacional de 
Cultura, la distinció major que ator-
ga el Govern de Catalunya en matè-
ria cultural, compartim les impres-
sions de la seua directora, la 
periodista i gestora cultural Rut 
Martínez (Calella, 1977), que es va 
unir al projecte l'any 2011 treballant 

El territori i el públic decidiran
el futur del Dansàneu“ ”

Entrevista a Rut Martínez. Directora del Dansàneu

CCVÀ i Xarxanet
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▼

Rut Martínez i Ferran Rella reco-
llint el Premi Nacional de Cultura 
2021 atorgat pel CoNCA.

Fotos: CCVÀ/Joan Blanco

Maria Barbal

Foto: Noemí Elias Bascuñana



en col·laboració estreta amb el ballarí Joan 
Serra, i que és la responsable del disseny i con-
solidació de l'actual Festival de Cultures del 
Pirineu des de 2015. La seua tasca s'expressa 
també en tant que responsable de la secció 
d'Arts Escèniques i Música del propi Consell 
Cultural de les Valls d'Àneu. Hi parlem des de la 
Segarra, on viu des de l'any 2017, i desenvolu-
pant l'entrevista realitzada per Xarxanet, la xarxa 
d'entitats i voluntariat de Catalunya. 
 
 Com definiries el Dansàneu?  
 
M'agrada pensar el Dansàneu com un punt de 
trobada entre persones diverses, avui públics i en 
els inicis de la trobada molt clarament dansaires 
pel seu format de curs d'estiu vinculat al projecte 
de la Fescat, les escoles de la festa impulsades 
per la Generalitat, amb artistes porosos que 
estan disposats a compartir la riquesa patrimo-
nial, tant material com immaterial, d’un territori 
tan singular com són les Valls d’Àneu. En aquest 
sentit, des del Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu busquem afavorir allò que significa viure 
una experiència artística única que maridi la dan-
sa i la música, contemporània en tant que hereva 
del seu temps però igualment ben falcada en les 
seues arrels, i que hi sumi una mirada reflexiva i 
respectuosa en relació a aspectes clau per a 
nosaltres com són la natura -i la nostra relació 
amb ella- i la memòria històrica, entre d'altres i 
per enumerar-ne dos d'especialment rellevants. 
 
Com creieu que el Dansàneu posa en valor la 
riquesa patrimonial i natural de les Valls 
d’Àneu?  
 
Per començar, posant-lo a l’abast, fent-lo acces-
sible. Això vol dir incorporar una mirada fins a 
cert punt pedagògica respecte al patrimoni cultu-
ral que té a veure tant amb els seus valors com 
també amb la divulgació del propi concepte patri-
monial que és molt més que allò que podem 
associar a la bellesa monumental i el que n'expli-
ca, al nostre entendre, l'autèntic potencial. D'aquí 
el nostre esforç per treballar en paral·lel el que 
són la incorporació progressiva d'espais relle-
vants des del punt de vista monumental com 
també la introducció d'aspectes que tenen a veu-
re amb el patrimoni immaterial -això és la tradició 
oral, els costums i les tradicions, la memòria his-
tòrica, el patrimoni musical... Hi ha en relació al 
patrimoni que podríem entendre com a “arquitec-
tònic” i monumental (per entendre’ns, les esglé-
sies de les Valls d’Àneu) sovint una dificultat d’ac-
cés. Els espais o estan tancats o bé només es 
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poden veure en uns determinats moments de l’any 
i en unes condicions també molt estereotipades. 
El Dansàneu reivindica una funció -que és una 
vocació- de divulgació d'aquesta riquesa patrimo-
nial facilitant-ne el vincle amb el visitant que deixa 
de ser només un simple espectador per, de fet, 
passar a viure una experiència artística única que 
el converteix en part activa de l'acció cultural. És 
una qüestió que afecta també d’una manera simi-
lar el patrimoni natural, al qual probablement 
podem tenir un accés més directe però que el 
Dansàneu presenta amb valor afegit, amb una 
experiència creativa addicional que, n’estem con-
vençudes, aporta coneixement i difusió de les sin-
gularitats de la zona. En aquest sentit, cal apuntar 
que per a nosaltres és igualment important a l’hora 
de difondre el patrimoni, sumar-hi l’aspecte de la 
dignificació, de donar-li el valor i la importància 
que té. No per tenir-lo a tocar, des de sempre, vol 
dir que se’l conegui i se'l valori (el patrimoni). El fet 
de facilitar que el públic tingui una experiència úni-
ca i satisfactòria amb el patrimoni en crea el vincle 
i és a partir d’aquest vincle que se’n genera l'esti-
ma. I, és clar, d'aquí en neix també, a mitjà termini, 
la fidelització.  
 
Quina ha estat l'evolució del festival des de la 
seua creació? 
 
 El Dansàneu va néixer com a curs de formació en 
dansa tradicional en un moment en què era molt 
difícil a Catalunya aprendre les danses d’arrel. 
Com comentava anteriorment, va ser en el marc 
d’un paraigua major i molt potent com era la 
Fescat, que en el cas pirinenc van tenir dos epi-
centres principals com eren Llívia (escola de la 

festa) i Esterri d’Àneu (escola de la dansa). Trenta 
anys després, afortunadament el mapa formatiu a 
Catalunya, també en relació a la cultura popular, 
ha crescut i és molt ampli, tant territorialment com 
en relació al calendari: és possible aprendre les 
músiques i les danses d’arrel en marcs molt diver-
sos i hi ha, en aquest sentit, programes específics 
impulsats per la pròpia administració com són el 
programa "Danses vives” del Departament de 
Cultura -que hem implementat des del seu inici 
gràcies al Dansàneu en els municipis d'Esterri 
d'Àneu, Llavorsí i Sort- i que ja fan aquesta funció 
formativa. També penso, precisament per haver 
tingut la sort de treballar els darrers anys al costat 
del ballarí i coreògraf Joan Serra, ànima del 
Dansàneu juntament amb el seu fundador Lluís 
Puig, que hi ha projectes que són molt clarament 
deutors de les ànimes que els impulsen. I, en 
aquest sentit, quan el Dansàneu original va perdre 
l’alè d’en Joan (Serra), ens vam sentir molt orfes. 
Va ser després de l’edició de 2014 que els alcal-
des de les Valls d’Àneu van demanar revisar el for-
mat inicial i, juntament amb la Generalitat i la 
Diputació de Lleida, en van consensuar l’actual: el 
d’un festival que, sense renunciar a l’exhibició, tin-
gués una dimensió supralocal (com de fet ja passa 
amb la pròpia Mancomunitat de Municipis de les 
Valls d’Àneu) i treballés a favor de la creació i el 
posicionament del territori en base a aquesta tría-
da que formen la dansa, la música i el patrimoni, 
riquíssim, d’Àneu. Va ser llavors quan se'm va pro-
posar de liderar aquest canvi... I fins avui. 
 
Com ha afectat la pandèmia, al Dansàneu?  
 
Honestament, crec que fins a cert punt la pandè-
mia ha estat una oportunitat per als festivals que 
escapen a la massificació, sobretot l'any passat, el 
2020. Enguany principalment hem consolidat els 
canvis que vam haver d’implementar l’any passat, 
en un context amb moltes incerteses i en què sor-
tíem dels mesos més durs de confinament. 
Recordem que llavors no comptàvem amb mesu-
res tan clau com han estat les vacunes o la capa-
citat de testar -tant l'equip com els propis artistes. 
Us diria que en molt poques coses ha distat el 
Dansàneu de 2021 del de l’any anterior, en què 
vam lluitar des del minut 0 per fer el Dansàneu en 
un context que encara contenia moltes més dificul-
tats -canvis de dates, xifres de context prou adver-
ses, etc. El que sí hem fet és prioritzar els espais a 
l’aire lliure, treballant en la “reconversió” d’un 
espai d’entrada poc atractiu com pot ser el recinte 
firal d’Esterri d’Àneu però en el qual fem un esforç 
de “tematització” important perquè llueixi ben con-
dicionat. Els aforaments, les mesures de segure-
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▼

Presentació del primer volum 
Dansàneu. Els balls populars 
del Pallars. L’autora Rosa Mas 
acompanyada de Ferran Rella, 
Josep Bargalló i Lluís Puig. 
Esterri d’Àneu, 1992

El ballarí Joan Serra, ànima del 
Dansàneu, durant l’entrevista 

realitzada per a la revista Àrnica 
del Consell Cultural de les Valls 

d’Àneu. Esterri d’Àneu, 1992



tat, el reajustament d’activitats que per a nosaltres 
són importants com els tastos (l’any passat 
anul·lats en la seua totalitat, anteriorment realitzats 
a Escaló, Espot i Sorpe, i enguany només preser-
vats en relació a l’activitat del Tastàneu, celebrada 
a Borén i amb molt seguiment), etc. I, no ens enga-
nyem, la pandèmia també ha afectat el perfil dels 
grups convidats: hem prioritzat el KM0 també en 
relació als artistes participants (portàvem unes 
quantes edicions convidant artistes de fora del 
Principat) i també els grups reduïts, tot i que aquest 
2021 ja ens hem atrevit amb grups més grans, 
com un esbart complet -el Marboleny de Les 
Preses en aquesta edició de 2021- o una formació 
XL com la Rufaca Folk Jazz Orchestra. Entenc que 
de manera progressiva anirem reprenent, sobretot 
en el format de coproducció, la invitació a artistes 
de fora de Catalunya, començant per l'arc pirinenc 
i anant més enllà. 
 
Quin balanç feu de l'edició d’enguany?  
 
Positiva perquè el més important en aquests 
moments és fer l’activitat i garantir que sigui una 
experiència segura. Hem fet Dansàneu, l’hem fet 
sense renunciar al seu format de setmana com-
pleta de programació i, per tant, considerem que 
això sol ja és una bona notícia. Les xifres també 
ho recolzen: més de 2.500 entrades de pagament 
venudes (com sabeu, el format actual mescla les 
propostes de pagament i els espectacles gratuïts) 
i un impacte econòmic en inversió directa al terri-
tori (és a dir, assumit directament pel Consell 
Cultural de les Valls d'Àneu i vinculat al pagament 
d'allotjaments i dietes d'artistes i equips) de més 
de 20.000€. I igualment important, hem pogut 
blindar les coproduccions amb tercers com la pro-
posta de Laia Santanach que coproduïm amb el 
Mercat de les Flors, la Fira Mediterrània i el Ballet 
Nacional de Marsella, “Tradere”, i que vam poder 
gaudir en l'estrena de la seua versió de carrer a 
manera de prèvia de la fusió de la mateixa com-
panyia de la Laia amb Mishima. Des d’un punt de 
vista més personal, he de dir que vaig sentir una 
gran emoció –i un agraïment immens– en veure 

Cesc Gelabert, que va fer-nos un regal increïble 
obrint l’edició d’aquest 30 aniversari amb un 
recull de solos antològics i una mostra no només 
de la seua intel·ligència i sensibilitat artístiques 
sinó de la seua enorme expertesa en relació al 
rol del folklore en l’actualitat en un espectacle 
inaugural que va emocionar-nos des del minut 
zero. Aquesta proposta, juntament amb l’acte de 
record a les víctimes dels afusellaments de l’any 
1938 a Prat de Fuster, a Sorpe, amb la participa-
ció de Sílvia Bel i Roger Mas han estat moments 
increïbles que molt especialment la gent d’Àneu 
ens ha agraït. Però n’hi hauria més, és clar… 
Núria Guiu ballant les tres cançons de treball que 
va cantar-nos Maria del Mar Bonet a Santa Maria 
d'Àneu; la presentació del ballet inèdit de Robert 
Gerhard inspirat en les festes de foc d’Isil; l’ale-
gria del públic -que intentava no bellugar-se de la 
cadira- al concert de Joan Garriga… Malgrat el 
context i les dificultats que per a una entitat com 
el Consell Cultural de les Valls d’Àneu significa 
tirar endavant un projecte com el Dansàneu, 
estem contentes d’haver arribat a aquest aniver-
sari en una forma prou notable. En volem més, i 
treballarem per millorar, aquest és el nostre com-
promís.  
 
Per acabar, com t'imagines el Dansàneu a mit-
jà termini?  
 
El territori, del qual és deutor el Dansàneu, i el 
propi públic del festival acabaran no només con-
dicionant sinó decidint amb la seua interacció 
com serà el Dansàneu del futur. Això sí, perquè 
tingui sentit per a nosaltres aconduir el 
Dansàneu, en tant que Consell Cultural de les 
Valls d'Àneu (és a dir, una entitat cultural sense 
ànim de lucre), caldrà que la base del projecte 
mantingui una dimensió concreta, no massifica-
da, pensada des de la proximitat i amb voluntat 
de transformar tant el territori com la mirada d’a-
quell qui s’hi aproxima, sigui o no coneixedor 
d’Àneu. Establertes aquestes bases, entenem 
que aquest camí present però sobretot de futur 
ha de ser recorregut en comú. 
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    a interrelació entre la música, la dansa i el patrimoni consti-
tueix l’objectiu fonamental del Dansàneu. Inspiració i coneixement 
que emana de cadascun dels llocs històrics i que es transforma en 
una fèrtil seducció. Demana i requereix de l’espectador una mirada 
silenciosa i de respecte per a fixar-se en els detalls, capaç de con-
vertir l’espai artístic en una geografia, en una topografia íntima 
imprescindible per a sobreviure. Es tracta d’absorbir l’esperit 
d’Àneu, allò que els llatins en deien el genius loci, la gramàtica inter-
na del territori que emergeix en cadascuna de les actuacions del 
Dansàneu. 

Sant Pere de Sorpe, Sant Just i Sant Pastor de Son, Sant Joan 
d’Isil, Sant Pere del Burgal, Santa Maria d’Àneu, el castell de 
València d’Àneu, el Prat de Fuster de Sorpe, la Salanca de Rinau, 
esdevenen,  entre molt d’altres possibles, epicentres d’aquesta 
memòria històrica, un murmuri permanent i captivador. 

Santa Maria d’Àneu, el centre espiritual de les Valls d’Àneu, 
conté tots els requisits d’una topografia íntima. Cap del deganat 
d’Àneu en època medieval, indret de pelegrinatge cada primer de 
maig, espai de singularitat arquitectònica i artística a tocar de la 
pausada i reflexiva cantarella de la Noguera Pallaresa.  

Les mossegades del temps hi són evidents, absis laterals des-
apareguts, espadanya transformada, acreixement de l’espai interior 
a partir del segle XV per emmarcar les bellíssimes i suggeridores 
pintures murals del cercle de Pedret les originals de les quals es 
poden veure en el Museu Nacional d’Art de Catalunya que el 
Dansàneu ha visitat sovint per a fer-hi la presentació a Barcelona. 

Formes, conceptes, superfícies, línies, color, llum, composició i 
espai esdevenen substantius de referència per copsar la bellesa i la 
utilitat d’aquesta obra d’art. Els serafins alats de Santa Maria repre-
senten el súmmum d’aquest afany de bellesa sensorial, el límit, tal 
com apunten els professors Alcolea i Sureda, de l’harmonia divina. 
Símbols i al·legories del macrocosmos eclesiàstic que atorguen al 
fidel, al visitant la idea del sublim i, sobretot, las comprensió i impor-
tància sobre el patrimoni. 

Gaudiu-ne, gaudim-ne, festejant el trenta aniversari del 
Dansàneu, ja sigui embolcallats pel  gest savi, introspectiu i elegant 
de Cesc Gelabert; la calidesa de la veu de Maria del Mar Bonet 
acompanyada de Borja Penalba i reblada per la sinuositat de la 
ballarina Núria Guiu o a través de la descoberta del ballet inèdit del 
gegant Robert Gerhard amb Els focs de Sant Joan interpretats pel 
pianista Miquel Villalba i el Ballet Contemporani de Catalunya. 

Dans neuà

Solament recordem

per sobreviure

Apunt sobre el patrimoni i el Dansàneu vinculat a 
les activitats desenvolupades a l'església de Santa 
Maria d'Àneu (Escalarre – La Guingueta d’Àneu)

H. Bergson

allò que necessitem

L
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Tastàneu davant la 
portalada  de l’esglé-
sia parroquial de Sant 
Pere de Sorpe. 2017



El ballarí i coreògraf Cesc 
Gelabert, entre el gest i la 
paraula a Santa Maria d’Àneu
(25 de juliol de 2021)

Dans neuà

Ballar és habitar el cos amb l'emoció i la ment. 
 
Em sento contemporani pel sol fet de ser viu. 
 
Som el resultat de tots els moviments que hem fet 
al llarg de la vida. 
 
L'art és com un somni compartit (entre qui el fa i 
qui el rep) en estat de vigília: si l'espectador no 
veu art, l'art no existeix. 
 
Una coreografia és un pacte secret i intangible, un 
acord privat i subjectiu entre un grup de persones 
que permeten realitzar-la. 
 
Per a mi, la dansa popular, tradicional o folklòri-
ca és la millor, insuperable. En els seus diferents 
graus de sofisticació i complexitat, adquireix for-
mes o coreografies que cap creador individual no 
pot superar. 
 
El folklore o la dansa popular, les entenc com les 
danses que poden ballar, presenciar i utilitzar 
totes les persones en general. 
 
Perquè els moviments es puguin compartir i fer 
populars, es necessita el pas del temps o mitjans 
de comunicació molt ràpids i globals. 
 
No hi ha res etern o inamovible, intocable, vàlid 
per si mateix. Que sigui útil i eficaç depèn de les 
persones que ho ballen o s'ho miren.

* Frases extretes de les seues explicacions durant l'espectacle inaugural del 30è 
Dansàneu i del llibre El que m'agradaria que la dansa fos (edició a cura de Joaquim 
Noguero, Ed. Comanegra – Mercat de les Flors – Institut del Teatre, 2020)
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Maria Pagès. 
Investigadora del 
cinema d’animació

Dans neuà

La Tirotitaina del Pallars

Manuel Cubeles,  
danses tradicionals 

i cinema d’animació

i el ball dels fallaires

      l 29 de juliol del 2021 es va estrenar al 
Festival Dansàneu l’espectacle Hi havia una 
vegada..., una conferència ballada amb l’Esbart 
Marboleny i jo mateixa, autora d’aquestes línies. 
Aquest espectacle va combinar danses executa-
des per aquest esbart amb la meua xerrada sobre 
el procés per recuperar el film d’animació del 
1950 Érase una vez...: un film basat en el conte 
de la Ventafocs i que va ser dirigit per Alexandre 
Cirici, amb Josep Benet a la producció i Josep 
Escobar com a cap d’animació. Per aquesta 
revista, em centraré en dues de les danses que 
es contextualitzen a la zona on cada any té lloc 
aquest festival: la Tirotitaina del Pallars i el ball 
dels fallaires. 

Manuel Cubeles durant l’assaig de la Tirotitaina per al 
film Érase una vez... als estudis Orphea (ca. 1948). 

Fons Xavier Cubeles

Manuel Cubeles treballant l’expressió dels ballarins de la 
Tirotitaina per al film Érase una vez... als estudis Orphea 
(ca. 1948). Fons Xavier Cubeles)

Manuel Cubeles va participar en el film en 
encarregar-se-li la direcció coreogràfica dels balls 
populars que hi van aparèixer. Tenint en compte 
que la dansa va ser una de les poques manifesta-
cions culturals catalanes permeses durant el fran-
quisme, introduint-les en el film es donaven a 
conèixer a la canalla per tal de perpetuar un ima-
ginari nacional sense que això fos excessivament 
explícit.

La Tirotitaina del Pallars
La Tirotitaina és la primera dansa que apareix 

al llargmetratge. En aquesta escena protagonit-
zada per una Ventafocs adolescent, un dels seus 
patges, per tal de distreure-la, acciona una petita 
manovella d’una caixa de música. Sonen les pri-
meres notes de la Tirotitaina mentre veiem la 
Ventafocs i els seus companys de joc observant 
l’interior de la caixa, on uns autòmats executen la 
dansa originària del Pallars. Quan la càmera 
entra dins la caixa, ens adonem que els dansaires 
són els membres de l’Esbart Verdaguer. Els deco-
rats i el vestuari d’aquesta escena segueixen la 
plàstica que Alexandre Cirici i Montserrat Mainar 
van dissenyar pels espectacles de l’Esbart 
Verdaguer i que trobem reproduïts en el fons 
Alexandre Cirici de la Filmoteca de Catalunya 

La Tirotitaina és un ball de pastors que va 
ser recollit el 1907 en una obra de Vicenç Bosch 
que duia per títol Balls antics del Pallars. 
L’origen humil d’aquesta dansa fa que sigui 
executada amb esclops. Té reminiscències d’al-
tres danses que es ballaven a ambdues ves-
sants del Pirineu: la seua proximitat geogràfica 
apropa la Tirotitaina a la Bourrée de l’Auvèrnia 
francesa, i fins i tots se l’ha arribada a emparen-
tar amb danses de regions com el Tirol. Pompili 
Massa afirma que es tracta d’un xotis o schot-
tish, una dansa que va aparèixer a París el 1870 
i que arriba de forma massiva a Catalunya a par-
tir del 1870. 

Esbossos per al vestuari 
de la Tirotitaina del film 
d’animació.  
Fons Alexandre Cirici 
(Filmoteca de Catalunya) 

Els fallaires
Dues danses més havien d’aparèixer al film, 

però van ser extirpades del metratge final a causa 
de, probablement, a l’excessiva duració del film. 
Es tracta del ball de nans d’Olot i el ball dels falla-
ires. Segons el testimoni d’un dels antics compo-
nents de l’Esbart Verdaguer, en Joan Mendizábal, 
la dansa dels fallaires es va introduir com una 
mena d’assaig, ja que posteriorment seria incor-
porada al repertori habitual de l’esbart. En ella 
apareixien els ballarins amb el pit descobert i 
unes malles ajustades, fet que podia haver condi-
cionat la seua supressió avançant-se a les tisores 
de la censura. En el folklore tradicional, els falla-
ires executen un ball que es repeteix cada solstici 
d’estiu, durant el qual els dansaires reparteixen el 
foc d’una foguera mitjançant teies enceses. Entre 
les seues representacions més conegudes tro-
bem la de les falles del Pirineu, que van ser decla-
rades Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat l’1 de desembre de 2015. 

L’escena dels fallaires no apareix en la versió 
final del film, i no ha quedat cap altre document que 
ens pugui orientar sobre els moviments que impli-
cava aquesta dansa. Com ja s’apunta al programa 
de mà de l’espectacle que l’Esbart Verdaguer va fer 
el 28 l’octubre del 1950, Manuel Cubeles va tenir la 
idea de crear aquesta dansa a partir de dos versos 
del poema Canigó de Verdaguer: “Del bosc del 
Canigó són els fa llaires.../ De bruixes i dimonis com 
estrafent un joc”. 

Esbós del vestuari del 
Ball dels Fallaires per al 

film d’animació. 
 Fons Alexandre Cirici 

(Filmoteca de Catalunya) 

E
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El rodatge del film Érase una vez... va perme-
tre assajar una primera versió d’aquesta dansa, 
que posteriorment Manuel Cubeles i el mestre 
Lluis Moreno anirien perfilant en successives posa-
des en escena.  Malgrat no conservar una versió 
de la coreografia que es devia ballar pel film, han 
arribat fins a nosaltres vàries proves documentals 
del ball dels fallaires: el testimoni d’un dels dan-
saires que va participar al f i lm, en Joan 
Mendizábal, els figurins de les danses que aparei-
xen en el llargmetratge del fons de la Filmoteca de 
Catalunya i algunes fotografies aparegudes a la 
premsa de l’època, com és el cas de la revista 
Fotogramas del 3 de març del 1950.  

Els dansaires del ball dels fallaires eren exclu-
sivament masculins i dansaven amb el pit desco-
bert i una torxa a cada mà. Aquest ball i el dels 
nans d'Olot es van excloure del muntatge final 
segurament degut a un excés de parts dansades 
dins el metratge i, segons el restaurador Luciano 
Berriatúa, per una crítica de l’època apareguda a 
l’ABC que incidia en l’excés de balls del film.

Candel, J. M. (1993) Historia del dibujo animado español. 
Murcia: Editora Regional de Murcia. 

Martínez, T.; Cubeles, X; Pagès, M. (2016) “Pioners de l’anima-
ció audiovisual de la postguerra a Catalunya”. Comunicació. 
Revista de Recerca i d’Anàlisi de l’IEC, 33 (1), p. 53-74. 

Martínez, T., Pagès, M. (2018) “Els pioners de la indústria de la 
comunicació de masses. Manuel Cubeles: In Memoriam”, 
Gráfica, 6 (12), p. 91-98. 

Pagès, M. (2018) “Érase una vez... (1950) i Manuel Cubeles”, 
Canemàs, 16, p. 70-89. 

Pagès, M. (2019) ”Els pioners de l'animació a Catalunya: la 
consolidació de la indústria de comunicació de masses a partir 
del film Érase una vez... (1950)”. Tesi doctoral.  

Pagès, M. (2020) “Vet aquí que una vegada… el cinema d’ani-
mació a Catalunya”, Serra d'Or, 732, p. 59-62.

Gràcies a la pel·lícula, s’han conservat els 
únics enregistraments audiovisuals que existeixen 
de l’Esbart Verdaguer. Tot i que tenim constància 
que s’havien rodat als estudis Orphea Films, el ball 
dels fallaires i el dels nans foren descartats del 
muntatge final perquè probablement l’allargaven 
excessivament.  

L’any 2021, aquestes danses recuperades grà-
cies al film d’animació ens han permès gaudir d’a-
questa conferència ballada que ha barrejat alterna-
tivament la meua xerrada sobre el film amb les 
danses interpretades en directe per l’Esbart 
Marboleny. L’èxit de públic i l’interès despertat per 
la proposta ha demostrat la capacitat d’atracció 
d’una peça de cinema d’animació capaç de combi-
nar els referents elitistes del Renaixement que 
Alexandre Cirici va introduir en els fons i en el ves-
tuari amb la cultura popular dels personatges dis-
senyats per Josep Escobar i les danses tradicio-
nals coreografiades per Manuel Cubeles. Es tracta 
d’un document cinematogràfic en què l’alta cultura 
i la cultura popular aconsegueixen un assemblatge 
que trenca la jerarquia que acostuma a separar 
ambdues formes culturals, i és aquest assemblat-
ge el que ens ha permès parlar-ne en el marc del 
Festival Dansàneu d’enguany.

Interès del film

Fotografia del ball dels fallaires executat per l’Esbart 
Verdaguer (ca. 1950). Fons Joan Mendizábal

Fotografia d’un espectacle de l’Esbart Verdaguer 
al Liceu on es poden veure ballarins vestits de 

fallaires. Sense data. Fons Joan Mendizábal

BIBLIOGRAFIA

Dans neuà
Francesc Rodríguez/Montse Ballbè 
Obaga Activitats

Dans neuà
I T I N E R A R I S

El pleniluni de juliol coincidia amb el preludi de 
les dues sortides naturalistes nocturnes proposa-
des dins de la programació d'enguany. 
Sota la dansa dels núvols que anaven i venien, 
les petites llums dels frontals s'enfilaven carrer 
del castell de València cap amunt, amb l'espe-
rança que el vent de port obrís el teló de l'espec-
tacle del cel nocturn pirinenc.

ota el cel d’Hug Roger IIIS
Els itineraris del Dansàneu mos-
tren la qualitat del cel pirinenc.  
Els excursionistes nocturns van 
poder contemplar diàfanament la 
vía làctia o carrer de St. Jaume.

Foto: www.obagaactivitats.cat
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La vintena de participants diaris esperava amb 
delit l'observació del firmament, amb el pensament 
d'aquells temps ancestrals de l'època antiga on no 
hi havia llum, on la llum de les torxes del castell i 
fogueres d'altres torres de guaita i alguna petita llàn-
tia casolana il·luminaven la nit, on la pol·lució de la 
industrialització encara no existia, on la gent no 
acostumava a saber-ne de lletra i on el desconeixe-
ment científic permetia als savis a crear un imaginari 
extens que segles després encara ens perdura com 
a mitologia popular nostrada. 

Dalt del castell i sota el cel que de ben segur 
van gaudir Caterina Albert i el seu home, el públic 
pacient i entusiasta es va deixar dur per la imagi-
nació, deixant de banda la ciència exacta per un 
moment i endinsant-se a la pell dels nostres 
avantpassats. L'estelada del cel nocturn dels 
Pirineus, s'entreveia entre la llum de la Lluna i els 
núvols que enteranyinaven els astres. L'estel del 
pastor tentinejava feblement indicant el nord, 
mentre la tarongeta del nen Jesús mostrava el 
seu to groguenc, i recordàvem els vells tractes, 
jurant per la Creu del cel que es portarien a terme.  
La Lluna enterbolia el gra d'ordi, mentre el carrer 
de St. Jaume indicava la direcció de les carrera-
des del bestiar transhumant. De tant en tant els 
satèl·lits artificials dibuixaven petits punts que es 
movien en línia recta, fins i tot l’estació espacial 
ISS ens recordava que dins d’aquella llum amb 
moviment hi anaven uns tripulants. 

La volta celeste es desplaçava pel moviment 
de la Terra, i això permetia conèixer la cadireta de 
la Mare de Déu que s'enlairava pel damunt del 
sequer d'Esterri. De lluny, l'esgarip planyívol del 
balagueu (Strix aluco) amenitzava la simfonia 
nocturna de l'espectacle, on el públic comprensiu  
finalment s'endugué el record d'una sortida que 
entreveiem sota la llum de la celístia, que en-   
guany va quedar eclipsada per la bellesa sensual i 
seductora de la nostra Lluna. 

Prop del carro gros, entre l'escaler i el carre-
ter, enmig d'un espai buit es comentava la desco-
berta de més d'un miler de galàxies llunyanes 
mentre es recitava el magnífic poema “Plus ultra” 
de Mn. Cinto , amb el seu meravellós paràgraf 
final: 

... i allà on tu veus lo desert 
eixams de mons formiguegen. 
 
De moment, el nostre retorn cap als llums arti-

ficials de València d’Àneu, ens feia pensar en un 
món on de tant en tant paga la pena deixar-se 
seduir per l'encant del firmament Pirinenc.

    es del Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu i el festival Dansàneu us presentem 
aquest opuscle sobre el ballet inèdit del 
compositor Robert Gerhard (1896, Valls – 
1970, Cambridge) inspirat en les falles 
d’Isil. Els focs de Sant Joan de Robert 
Gerhard és el primer volum de la col·lecció 
Dansàneu Publicacions. La iniciativa 
reflecteix i dimensiona l’activitat de la sec-
ció d’arts escèniques i música del Consell 
Cultural, que s’expressa anualment a 
través de la celebració del Dansàneu · 
Festival de Cultures del Pirineu. 

El llibre és un recull de cinc articles 
especialitzats a càrrec de diversos autors. 
L’encapçala un pròleg de Ferran Rella, 
president del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu i un text de contextualització titulat 
El laboratori de les Valls d’Àneu de la direc-
tora de la col·lecció i del festival, Rut 
Martínez. Signen la resta d’articles el folk-
lorista i fallaire Jan Grau -ELS FOCS PER 
SANT JOAN, PATRIMONI ATÀVIC DELS 
PIRINEUS-, el musicòleg Oriol Pérez 
Treviño -ROBERT GERHARD: UN 
QUIXOT AMB NOBLESA D’ESPERIT-, el 
cofundador de FICTA Edicions, Martí Ferrer 
-LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI 
MUSICAL CATALÀ: ELS FOCS DE SANT 
JOAN DE ROBERT GERHARD, UN CAS-, 
el pianista Miquel Villalba -EL PIANISME 
DE ROBERT GERHARD EN RELACIÓ A 
LA DANSA- i  la directora del Ballet 

Dans neuà Dans neuà

Els focs  de Sant Joan
Presentació

de Robert Gerhard

Llibre i actuació a la sala de 
Llevant de la Biblioteca de 

Catalunya, a Barcelona -  
Patrimoni Musical.  

(22 de juny de 2021)

Contemporani de Catalunya, companyia que n'ha 
presentat l'estrena al festival, amb coreografia de 
Miquel G. Font, Marina Quera -ELS FOCS DE 
SANT JOAN L’ESTRENA D’UN BALLET PER A 
L’ANY GERHARD (2020-2021). El volum es clou 
amb un recull de patrimoni fotogràfic sobre les fall-
es, centrat principalment en l’arxiu Català Roca 
cedit al Consell Cultural així com fotografies de 
Robert Gerhard i el seu univers creatiu cedides 
per l’Institut d’Estudis Vallencs. 

Pel que fa al disseny d’aquest opuscle i de la 
nova col·lecció Dansàneu Publicacions, ha estat 
encarregada a l ’estudi de disseny Toormix 
(autors, entre d’altres, de projectes com el de  
l’editorial :Rata_), que ha creat “un marc que prior-
itza la lectura però que alhora permet al públic lec-
tor ubicar-se mentalment en un entorn i en un 
instant: la baixada de les falles al Pirineu català”. I 
afegeixen: “Per tal de referenciar el foc caracterís-
tic de les falles amb la nit de Sant Joan, s’ha 
imprès la portada a una sola tinta sobre un paper 
vermell que s’estripa individualment per visibilitzar 
el material cru i tintat en massa, referenciant-lo a 
l’aleatorietat de la forma d’una “flama”. D’aquesta 

manera, cada exemplar mostra un estrip diferent a la 
portada que permet veure’n les guardes impreses amb 
la fotografia d’un tronc, que és l’element clau en l’origen 
de les falles”. 

El passat 22 de juny, a tocar de la revetlla de Sant 
Joan, el Consell Cultural va presentar el llibre a la 
Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. L'acte celebrat a 
la sala de Llevant va comptar amb la presència 
d'Eugènia Serra, directora de la Biblioteca; de Ferran 
Rella, president del Consell, i també amb les interven-
cions dels col·laboradors del llibre. Per culminar la pre-
sentació vam gaudir de l'avançament breu de l’especta-
cle Els focs de Sant Joan a càrrec de la companyia 
Ballet Contemporani de Catalunya i el pianista Miquel 
Villalba que, íntegrament, es va estrenar el 29 de juliol a 
les set de la tarda a Santa Maria d’Àneu (Escalarre) en 
el marc del 30 Dansàneu i que l'endemà, 30 de juliol, es 
va poder veure també a Torroella de Montgrí, a l'Espai 
Ter, en el marc del Festival Internacional de Música de 
Torroella de Montgrí.

D
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2 0 2 1
Les imatges del  Dansàneu

osta temps acon-
seguir que emergeixi allò 
que ha estat esborrat!, deia 
el Premi Nobel de Literatura 
Patrick Modiano en la no-
vel·la Dora Bruder. Si bé la 
reflexió és encertada en 
general, ho és encara més 
per aquests dissortats 
homes innocents assassi-
nats pels soldats fran-
quistes l’abril del 1938 aquí 
mateix al Prat de Fuster on 
fem, justament aquest acte 
commemoratiu. Un oceà de temps irrecuperable, 
insalvable per a una completa dignificació. No 
obstant, tal com diem en el pròleg del llibre que pre-
sentem avui “la terra no ho colga tot. Des del fons de 
les fosses, des de la memòria soterrada i silenciada, 
sempre, gairebé sempre, s’escola un gemec que 
reverbera i s’escampa”. Sigui perquè la veu dels tes-
timonis es recullen en els llibres, sigue perquè els 
municipis volen fitar-ne el record i assenyalar la bar-
bàrie humana, sigue perquè els governs en una 
lloable i meritòria acció de recuperació de la 
memòria democràtica n’obren les fosses on la sang 
embrutà les idees i la violència humilià el pensa-
ment. 

Aquest Prat de Fuster és un paradigma sobre la 
condició humana, sobre les actituds descarnades i 
comportaments deshumanitzats. En aquest espai 
de memòria, en aquest lloc de memòria, més enllà 
de les virtuts naturals, resulta balsàmic el pensa-
ment del filòsof Lluís Duch quan ens indica com n’és 
de clara, necessària i important la pedagogia narra-
tiva i testimonialment significativa. Aquest monòlit 
del 2004 que ens acompanya, l’obertura de la fossa 
el 2020 i, aquest mateix llibre pretenen contribuir a la 
vital i emotiva antropologia de l’aproximació i el 
record. 

Ferran Rella. CCVÀ

Dans neuà

Costa temps aconseguir que

Presentació Prat de Fuster. 
Llibre i acte memòria democràtica. 

Sorpe.  (26 de juliol de 2021)

emergeixi allò que ha estat esborrat

Prat de Fuster, el lli-
bre que us presentem, 
és un llibre coral en què 
hi ha participat els histo-
riadors Manel Gimeno, 
Josep Calvet i Noemí 
Riudor, l ’arqueologa 
Anna Camats i les 
antropòlogues Antònia 
Díaz-Carvajal, Bibiana 
Agustí, Eulàlia Subirà de 
Galdàcano, Marta Riba i 
de l ’escriptor Jaume 
Cabré. Té per objectiu 

transcendent el compromís personal i institucional 
del Consell Cultural de les Valls d’Àneu i del 
Dansàneu respecte a la societat en què vivim. 
Difondre per conèixer, i conèixer per estimar. En 
aquesta empresa volem agrair la col·laboració 
d’I l t irta arqueologia, In situ Arqueologia, 
Universitat Autònoma de Barcelona, L’Institut per 
al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i 
Aran i el patrocini del Departament de Justícia i 
del Memorial democràtic de la Generalitat de 
Catalunya.  

Recentment Europa, no tota és clar 
(Alemanya i França) han reconegut per primera 
vegada la seua responsabilitat històrica i moral en 
els genocidis perpetrats). I si ja és difícil fer-ho 
entre fronteres, encara més en l’interior mateix. 
En l’article, la periodista Carme Coromines deia: 
Demanar perdó sense desaprendre la idea d’un 
món de línies divisòries, d’unes potències i uns 
models que es perpetuen, és un gest incomplet.  

Per això, permeteu-me finalitzar tal com he 
començat, amb una reflexió, ara de l’eminent pen-
sador Stefan Zweig extreta dels seus dietaris aca-
bats de publicar: la vida ho és tot, l ’únic bé 
suprem, l’únic pecat suprem contra l’esperit és 
atemptar-hi.

C

Joan Blanco. CCVÀ

Dans neuà

La presentació de les dates i de la imatge del Dansàneu va tenir 
lloc el 4 de gener a l’església de Sant Vicenç, a Esterri d’Àneu, 
amb l’actuació del poeta Txema Martínez i el quartet Atenea. 
L’acte es va retransmetre en directe per Lleida Tv.

La roda de premsa del festival a Lleida va tenir lloc a la seu de 
l’IEI, amb la participació de la vicepresidenta segona de la 
Diputació de Lleida, Estefania Rufach.

A Barcelona, l’acte adreçat als periodistes va tenir lloc a la sala 
de Romànic del MNAC i va incloure una actuació breu vinculada 
a la producció Tradere a càrrec del ballarí Mario G. Sáez. 

La vigília de la revetlla de Sant Joan es va presentar l’opuscle Els 
focs de Sant Joan de Robert Gerhard (Dansàneu Publicacions 
001) a la sala  de Llevant de la Biblioteca de Catalunya. Hi va 
participar la seua directora, Eugènia Serra.

▼
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A la seu del Consell, la consellera, els alcaldes i diversos diputats 
van poder compartir breument les qüestions principals que 
afecten el dia a dia de l’entitat. 

Abans d’assistir a la inauguració, les autoritats van visitar el 
Castell de València d’Àneu acompanyats per l’alcalde de l’Alt 
Àneu, Xavier Llena.

El ballarí, coreògraf i Premi Nacional de Cultura Cesc Gelabert va 
inaugurar el 30è Dansàneu amb un solo únic i creat ad hoc per al 
festival. Amb ell, va omplir fins on era possible l’església de Santa 
Maria d’Àneu. L’espectacle es va retransmetre en directe a tot 
Catalunya a través de la Xarxa de Televisions Locals - Lleida Tv. 

L’exposició commemorativa a recer del 125è aniversari del 
naixement del Mestre Joan Tomàs es va poder veure fins a finals 
d’agost als baixos de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu. Es va 
inaugurar el 26 de juliol, al matí, en el marc del Dansàneu.

L’acte celebrat a Prat de Fuster obre el conjunt d’accions 
vinculades a la memòria democràtica que impulsa el Consell 
Cultural de bracet del Dansàneu. La presentació del llibre sobre 
els assassinats de 1938 va sumar les intervencions 
d’historiadors i arqueòlegs i va comptar amb el suport de la 
Direcció General de Memòria Democràtica.

L’actriu Sílvia Bel i el cantautor Roger Mas van reblar la 
presentació amb un recital que va commoure i emocionar els 
assistents. Part dels textos llegits per Bel s’inclouen en el volum 
Giranto publicat pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu.

Tot i la pluja, més de 150 persones van assistir a l’acte en 
memòria de les víctimes de Prat de Fuster que va tenir lloc 
el 26 de juliol a les set de la tarda a Sorpe. 

L’actor lleidatà Ivan Caelles va representar a la plaça d’Isavarre el 
monòleg Poldo, original de l’escriptor Jaume Cabré i encàrrec del 
Consell Cultural. Va ser la nit del 26 de juliol, per tancar la jornada 
dedicada a la memòria democràtica.

Dimarts 27 de juliol part de la jornada va estar dedicada a la 
figura del Mestre Joan Tomàs. L’expertesa de l’imprescindible 
Artur Blasco va servir per acostar-nos les missions del músic i 
estudiós al Pallars. Va ser en el marc d’una conferència matinal a 
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

Ja a la tarda, i a l’església de Sant Joan a Isil, Artur Blasco 
juntament amb els també músics Arnau Obiols i Marien de 
Casimiro van trenar un repertori de cançons populars del Mestre 
Tomàs que va seduir el nombrós públic assistent.

La presentació a 
la BC va incloure 
un avançament 
del ballet inèdit del 
mateix nom a 
càrrec del pianista 
Miquel Villalba i 
de la companyia 
Ballet 
Contemporani de 
Catalunya.

La consellera de cultura, Natàlia Garriga, va presidir la 
inauguració del 30è Dansàneu. De manera prèvia, va visitar la 
seu del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, on va ser rebuda pel 
president de l’entitat i per la directora del Dansàneu.

Les imatges del  Dansàneu 2021

▼
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Convidades pel Dansàneu, la ballarina Núria Guiu i la pròpia 
Maria del Mar Bonet van interpretar tres cançons de treball que 
formen part del repertori popular divulgat per la cantautora des 
dels inicis de la seua trajectòria.

La col·laboració amb la Federació d’Ateneus de Catalunya es va 
traduir en la projecció d’un documental sobre el rol estratègic 
d’aquests equipaments presentat pel president de la Federació, 
Pep Morella.

La solidesa de l’Esbart Marboleny es va concretar enguany en un 
espectacle - homenatge al coreògraf Manuel Cubeles. La difícil 
senzillesa es va preestrenar al Dansàneu, el dimecres 28 de 
juliol, al recinte firal d’Esterri d’Àneu.

L’espectacle de l’Esbart Marboleny ha rodat al llarg de tot l’any 
per festejar el centenari del naixement de Cubeles, també 
estretament vinculat a la formació de la Garrotxa.

La figura de la cantautora i activista Teresa Rebull va ser 
recordada gràcies a una nit temàtica celebrada al Jardí de 
Gallimó, a Esterri d’Àneu. Per començar, va tenir lloc el passi del 
documental Ànima desterrada de Susanna Barranco.

Seguidament, la pròpia Barranco, la cantant Laura Simó i el 
pianista Joan Díaz van interpretar diverses cançons i textos de 
Rebull, en el marc del programa de divulgació Música i exili.

La participació de l’Esbart Marboleny al 30è Dansàneu es va 
cloure amb la conferència ballada Érase una vez… En la foto, 
moment del ball realitzat a l’exterior de l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu, dijous 29 de juliol.

L’estrena del ballet Els focs de Sant Joan de Robert Gerhard va 
omplir Santa Maria d’Àneu. Amb Miquel Villalba al piano, els 
ballarins de la companyia Ballet Contemporani de Catalunya van 
interpretar la coreografia de Miquel G. Font.

El ballet, no estrenat fins ara a causa de l’esclat de la Guerra civil, 
està inspirat en les festes de foc dels Pirineus i, molt 
singularment, en les falles d’Isil.

Després d’un any de pausa a causa de la pandèmia, el Dansàneu 
ha recuperat la celebració del Tastàneu en format reduït i els 
comensals asseguts. La proposta va tenir lloc a Borén (Alt Àneu). 

La mallorquina Maria del Mar Bonet va esgotar les entrades 
gairebé un mes abans de la seua actuació a Santa Maria d’Àneu. 
La nit del 27 de juliol, la seua veu, acompanyada del guitarrista 
Borja Penalba, va emocionar-nos des del primer moment.

Detall de l’actuació celebrada al 
centre espiritual de les Valls d’Àneu.

Les imatges del  Dansàneu 2021

▼
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La primera col·laboració del Dansàneu amb Fira Tàrrega és De 
una en una: versos sobre un tejado errante de la companyia 
Métrica Bárbara que va representar-se a Borén.

El Prat de Rinau a Esterri va ser l’escenari de la presentació del 
projecte L’arbre humà de l’acordionista Roser Gabriel, convertit ja 
en un disc coproduït pel Consell Cultural i el Dansàneu.

Festa grossa al recinte firal d’Esterri d’Àneu gràcies a Joan 
Garriga i el seu Mariatxi galàctic, premi Enderrock al millor 
disc de folk.

La Joana i en Ciscu dansant el Ball d’homenatge acompanyats 
per Jaume Arnella: matí de dissabte impagable, tot i la pluja 
intermitent.

La pluja va obligar a canviar la ubicació del concert de corrandes 
amb Jaume Arnella però el firal d’Esterri va permetre fins i tot 
aplegar més públic del previst.

Al Dansàneu també s’hi fan tallers: concretament, un de sonor 
sobre les eines de treball al camp durant el segle XIX.

En col·laboració amb el CEDPIR (Son), dissabte 31 de juliol va 
tenir lloc una tarda - vespre temàtica sobre dones. Antoni Anyó va 
parlar-nos del rol i representació de la dona en el romànic. 

Seguidament, i a l’església dels sants Just i Pastor, l’escriptora 
Ivet Eroles va presentar el seu llibre Dones al marge (Ed. Fonoll).

El vespre es va cloure amb la presentació de l’espectacle sobre 
Marguerite Porete i les beguines a càrrec de Bubulina Teatre 
(amb Gisela Figueras com a actriu). 

La companyia de Laia Santanach va estrenar la versió de carrer 
de Tradere, una coproducció amb Fira Mediterrània, el Mercat de 
les Flors i el Ballet Nacional de Marseille.

La coordinació del Tastàneu va anar a càrrec de Carme Mestre, 
que també va encarregar-se del tast que va cloure la presentació 
del Dansàneu a la Biblioteca de Catalunya.

Detall del Tastàneu celebrat a Borén la nit del 29 de juliol i que 
s’incorpora d’aquesta manera com a subseu del festival.

Les imatges del  Dansàneu 2021
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La cloenda del 30è Dansàneu va ser un encàrrec a la cantant i 
clarinetista Carola Ortiz i a la companyia Nilak: una proposta 
creada per al festival que es va poder veure al recinte firal 
d’Esterri d’Àneu.  

Sorpresa final, dolça i dels artistes al Dansàneu: pastís 
d’aniversari per festejar una trajectòria de 30 anys. 
Moltes gràcies! 

El ballarí Magí Serra, el músic Arnau Obiols i el realitzador Pepe 
Camps van presentar a manera de fermall un fragment resultant 
de la seua caminada artística de quatre dies pel Pallars. La peça 
audiovisual completa la podeu consultar al web del Dansàneu. 

Al recinte firal, i per primera vegada a Esterri d’Àneu, va actuar el 
conjunt Mishima en un concert que va sumar col·laboracions 
diverses amb la companyia de Laia Santanach. 

Matí esplèndid de primer d’agost rubricat amb l’actuació de la 
Rufaca Folk Jazz Orchestra que dirigeix Sergi Vergés al Castell 
de València d’Àneu.
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El Dansàneu des de 2015, en els seus cartells

2015. Raül Valls 2016. Raül Valls

2017. Latipo Estudi 2018. Latipo Estudi - Iolanda Sebé 2019. Latipo Estudi - Iolanda Sebé

2020. Latipo Estudi - Paula Bonet 2021. Latipo Estudi - Arnal Ballester
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