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Premsa escrita

Publicació

Edició

Data

Títol

Audiència

Difusió

Valor (€)

Territori

Mitjà

Tipus

Enderrock

GENERAL

52 g u i a d e l s f e st i va l s d' e st i u 2 0 2 0
DAnsàneu El festival Dansàneu, que vertebra dansa,
01/07/20 música i patrimoni, s'ha traslladat a final

Enderrock

GENERAL

01/07/20 MúsIcs En

El Punt Avui

GENERAL

28/06/20 Els petits festivals suren en el xàfec de la Covid-19

106.000

22.037

1.051 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Punt Avui

Gironines

28/06/20 Els petits festivals suren en el xàfec de la Covid-19

106.000

22.037

1.051 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La Vanguardia en
català

Quefem

26/06/20 Dansa, música i patrimoni

243.000

40.412

7.668 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Ara

General

25/06/20 Roberto Olivan inaugurarà el 29è Festival Dansàneu

98.000

16.110

583 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

23/06/20 Pere Ticó

52.000

4.412

34 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

23/06/20 Pere Ticó

75.000

8.126

37 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

23/06/20 Esbaiola't y Dansàneu de emergencia

75.000

8.126

909 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

23/06/20 Esbaiola't i Dansàneu d'emergència

52.000

4.412

913 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La Mañana

General

El 20 montajes de 18 compañías entre el 16 y el 19 de
23/06/20 julio ofrecerá

2.000

1.788

450 Catalunya

Suplements

Pagament

La Mañana

General

23/06/20 Roberto Olivan abre un Dansanèu al aire libre

2.000

1.788

151 Catalunya

Suplements

Pagament

El Punt Avui

GENERAL

22/06/20 MISCELANEA Apunts

106.000

22.037

3.581 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La Mañana

General

22/06/20 #0 disney Channel Clan dMax

2.000

1.788

1.154 Catalunya

Suplements

Pagament

-

-

- Catalunya

Revistes

Pagament

-

-

- Catalunya

Revistes

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

22/06/20 CULTURA TELEVISIÓ

52.000

4.412

2.751 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

22/06/20 CULTURA TELEVISIÓN

75.000

8.126

2.777 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre en Català Lectura

21/06/20 Un destí turístic per gaudir de la natura

52.000

4.412

653 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Punt Avui

15/05/20 Canet Rock també anuncia que es retarda

112.000

22.037

686 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

General

GENERAL

Segre
El Segre en Català Català

el festival de música i dansa Dansàneu retarda del juny
15/05/20 a l'agost la 29a edició

52.000

4.412

345 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

El festival de música y danza Dansàneu retrasa de
15/05/20 junio a agosto su 29 edición

75.000

8.126

346 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La Mañana

General

El cambia de fecha por la crisis y pasa de junio a
15/05/20 finales de agosto

2.000

1.788

632 Catalunya

Suplements

Pagament

El Punt Avui

Gironines

15/05/20 Canet Rock també anuncia que es retarda

112.000

22.037

686 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Ara

General

15/05/20 en

129.000

16.110

688 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

52.000

4.412

2.815 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

5.087 Catalunya

Premsa escrita

Gratuït

Segre
El Segre en Català Català
20 minutos

14/03/20 CULTURA TELEVISIÓ

BARCELON
A
06/03/20 EMOCIÓ I PENSAMENT EN EL DIA DE LA DONA
25 impactes

651.000

72.928

2.283.000

321.873

35.048

Audiència

Difusió

Valor (€)

Mitjans digitals

Publicació

Edició

Data

Títol

ccma.cat

Digital

05/07/20 Sense perdre el ritme: Dansàneu i Càntut

elpuntavui.cat

Digital

04/07/20 Altres festivals

Digital

El Dansàneu torna a les Valls d'Àneu amb grans noms
02/07/20 com Roberto Olivan

Digital

Txarango i la Guia dels Festivals d'Estiu 2020
01/07/20 encapçalen l'edició doble de l'Enderrock de juliol

Digital

BRUT D'IMATGES (1'15). Vdeo promocional de la 29a
01/07/20 edici del festival Dansneu.

gencat.cat

Digital

El 29è Dansàneu canvia les dates i potencia els espais
29/06/20 a l'aire lliure

elpuntavui.cat

Digital

27/06/20 Els petits festivals suren en el xàfec de la Covid-19

La Llança
Enderrock
Agència Catalana
de Notícies

Audiència

Difusió

Valor (€)

Territori

Mitjà

Tipus

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

71.312

-

428 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

34 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Pagament

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

71.312

-

428 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
27/06/20 Dansàneu

317

-

24 Internacional

Mitjans digitals

Gratuït

Revista Musical
Catalana

Digital

El festival Dansàneu canvia les dates i potencia els
26/06/20 escenaris a l'aire lliure

1.189

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Deltacat.cat ~
Deltacat

Digital

25/06/20 Notícies Delta.cat (25/06/20)

40

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El coreògraf Roberto Olivan inaugurarà el 29è
24/06/20 Dansàneu

198

-

24 Illes Balears

Mitjans digitals

Gratuït

ara.cat

Digital

El coreògraf Roberto Olivan inaugurarà el 29è
24/06/20 Dansàneu

104.574

-

837 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

ccma.cat

Digital

23/06/20 Passat, present i màgia pirinenca al Dansàneu 2020

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Nació Berguedà

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
23/06/20 Dansàneu

2.069

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Lleida.com

Digital

23/06/20 Esbaiola't i Dansàneu d'emergència

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
23/06/20 Dansàneu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Roberto Olivan és el cap de cartell de l'edició
23/06/20 d'enguany del festival Dansàneu

396

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Més de 160.000 euros a les Terres de l'Ebre en ajudes
23/06/20 a la millora de la competitivitat agrària

396

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Dansàneu 2020: dansa, música i patrimoni a les Valls
23/06/20 dÀneu

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
23/06/20 Dansàneu

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

tornaveu.cat

Digital

Més espais a laire lliure i noves dates, en el Dansàneu
23/06/20 2020

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

segre.com

Digital

23/06/20 Esbaiola't i Dansàneu d'emergència

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

nuvol.com

Digital

Dansàneu 2020: dansa, música i patrimoni a les Valls
23/06/20 d'Àneu

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Lleida TV

Digital

22/06/20 Presentació Dansaneu 2020

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Esbaiola't i Dansàneu, adaptats a la pandèmia però
22/06/20 satisfets amb les programacions

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

forum.ad

ARA Balears

Pallarsdigital.cat
Imagina Ràdio
Imagina Ràdio
catzona.cat
Lleida Diari

ccma.cat

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
22/06/20 Dansàneu

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Viurealspirineus.
cat

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
22/06/20 Dansàneu

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Pirineus TV

Digital

22/06/20 El 29è dansÀneu aposta pels espais a l'aire lliure

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
22/06/20 Dansàneu

5.943

-

98 Andorra

Mitjans digitals

Gratuït

Ebredigital.cat

Digital

El ballarí Roberto Olivan, cap de cartell de la 29a edició
22/06/20 del festival Dansàneu

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Alacarta.cat Badalona

Digital

22/06/20 Paluzie reelegida presidenta de l'ANC Ben trobats

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Alacarta.cat Badalona

Digital

22/06/20 Capítol 847 Ben trobats

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Setmanari l'Ebre

Digital

El ballarí tortosí Roberto Olivan inaugurarà el 29è
22/06/20 festival Dansàneu

357

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Mataró
Audiovisual A la
carta

Digital

22/06/20 Paluzie reelegida presidenta de l'ANC

rac1.org

Digital

22/06/20 MINUT A MINUT

EFE Servicios

Digital

Roberto Olivan abre un Dansàneu que potencia los
22/06/20 espacios al aire libre

Enderrock

Digital

22/06/20 Un Dansàneu aferrat i recomençat

Digital

El festival Dansàneu (Lleida) potencia sus escenarios al
22/06/20 aire libre

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è Dansàneu
22/06/20 amb lespectacle Inferno V.I.P

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
22/06/20 Dansàneu

europapress.es

Digital

Coronavirus.- El festival Dansàneu (Lleida) potencia
22/06/20 sus escenarios al aire libre

Mataró
Audiovisual A la
carta

Digital

22/06/20 Capítol 847

Digital

El ballarí Roberto Olivan, cap de cartell de la 29a edició
22/06/20 del festival Dansàneu

Digital

ENTREVISTA Rut Martínez (directora) Torna el Festival
22/06/20 Dansàneu

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
22/06/20 Dansàneu

Digital

El festival Dansàneu (Lleida) potencia sus escenarios al
22/06/20 aire libre

ccma.cat

Ara Andorra

europapress.es
ua1.cat
Ràdio Seu

Deltacat.cat ~
Deltacat
cadenaser.com
La República
20minutos.es

La Mañana Digital Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
22/06/20 Dansàneu

gentedigital.es

El festival Dansàneu (Lleida) potencia sus escenarios al
22/06/20 aire libre

Digital

lavanguardia.com Digital

Roberto Olivan abre un Dansàneu que potencia los
22/06/20 espacios al aire libre

ara.cat

Digital

El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
22/06/20 Dansàneu

ccma.cat

Digital

22/06/20 Telenotícies migdia - 22/06/2020

Lleida TV

Digital

22/06/20 Directe, 22 de maig del 2020 - Dansàneu 2020

19.413

-

223 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

110.930

-

887 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

71.312

-

Mitjans digitals

Gratuït

792

-

Mitjans digitals

Gratuït

344.277

-

Mitjans digitals

Gratuït

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

344.277

-

3.443 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

19.413

-

223 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

40

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

287.969

-

1.872 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

9.508

-

48 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

1.059.588

-

Mitjans digitals

Gratuït

1.189

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

1.189

-

Comunidad
24 de Madrid

Mitjans digitals

Gratuït

2.255.710

-

18.722 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.496 Nacional
24 Catalunya
3.443 Nacional

9.695 Nacional

75.994

-

608 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Enderrock

Digital

15/06/20 La guia definitiva dels festivals d'estiu

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Lleida.com

Digital

09/06/20 DansÀneu 2020

1.585

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

La Mañana Digital Digital

El Pallars Sobirà manté la seva decidida aposta per la
24/05/20 cultura

1.189

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Pirineus TV

Digital

15/05/20 El dansÀneu se celebrarÀ del 23 al 30 d'agost

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu canvia de dates per la Covid19 i passa a
15/05/20 finals d'agost

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

La 29a edició del Dansàneu es posposa per a finals
15/05/20 d'agost

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu canvia de dates per la Covid19 i passa del
15/05/20 mes de juny a finals d'agost

2.069

-

29 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu canvia de dates per la Covid-19 i passa a
15/05/20 finals d'agost

20.018

-

260 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival de música i dansa Dansàneu retarda del juny
15/05/20 a l'agost la 29a edició

1.585

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival de música i dansa Dansàneu retarda del juny
15/05/20 a l'agost la 29a edició

26.544

-

265 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Festival Dansàneu canvia de dates a causa de la
14/05/20 pandèmia de la Covid-19

1.585

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

La Mañana Digital Digital

El Festival Dansàneu canvia de dates arran de la
14/05/20 pandèmia de la Covid-19

1.189

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Ràdio Seu FM

Digital

El Dansàneu canvia de dates i se celebrarà a final
14/05/20 d'agost

40

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu canvia de dates per la covid-19 i passa
14/05/20 del mes de juny a finals d'agost

11.093

-

83 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

lavanguardia.com Digital

El Festival Dansàneu aplaza su edición hasta agosto
14/05/20 por el coronavirus

2.255.710

-

18.722 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Ara Andorra

Digital

El Dansàneu manté l'edició d'enguany però
14/05/20 l'endarrerirà fins a finals d'agost pel coronavirus

5.943

-

98 Andorra

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Festival Dansàneu canvia de dates arran de la
14/05/20 pandèmia

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Festival Dansàneu aplaza su edición hasta agosto
14/05/20 por el coronavirus

71.312

-

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es trasllada a finals d'agost per la covid14/05/20 19

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Festival Dansàneu canvia de dates arran de la
14/05/20 pandèmia de la Covid-19

1.189

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu canvia de dates per la covid-19 i passa
14/05/20 del mes de juny a finals d'agost

119

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival Dansàneu de les Valls d'Àneu (Lleida) se
14/05/20 pospone a agosto

304.251

-

4.716 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival Dansàneu de les Valls d'Àneu (Lleida) se
14/05/20 pospone a agosto

1.059.588

-

9.695 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival Dansàneu de les Valls d'Àneu (Lleida) se
14/05/20 pospone a agosto

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Festival Dansàneu aplaza su edición hasta agosto
14/05/20 por el coronavirus

Digital

El Festival Dansàneu cambia de fechas por la crisis del
14/05/20 Coronavirus

Digital

Dilluns 4 de maig del 2020 - Pilar de Dos 8 (Dansàneu)
04/05/20 CULTURACCIÓ

racocatala.cat

Digital

RACó CULTURA POPULAR: L'Any Palmira Jaquetti
16/03/20 ofereix un recorregut sonor pel territori

Món Terrassa

Digital

06/03/20 Cartellera del Cinema Catalunya fins al 12 de març

Digital

El Dia de la Dona se celebra a Barcelona amb ple
d'activitats culturals que apel·len a l'emoció i al
05/03/20 pensament

Digital

La ULE celebrará el 8M con una acción poético-musical
05/03/20 el campus de Ponferrada

Digital

Agenda León: no te quedes en casa. Aquí tienes todos
los planes para hacer en León hasta el 12 de marzo.
05/03/20 Apúntalos

Digital

L'Any Palmira Jaquetti recorrerà una vintena de
03/03/20 comarques on l'escriptora va recollir cançons populars

Digital

L'Any Palmira Jaquetti recorrerà una vintena de
03/03/20 comarques on va recollir cançons populars

Digital

El Departament de Cultura impulsa l'Any Palmira
Jaquetti per recordar la contribució de la poetessa i
03/03/20 compositora a la cultura catalana

Digital

L'Any Palmira Jaquetti recorrerà una vintena de
02/03/20 comarques on l'escriptora va recollir cançons populars

Digital

DansÀneu escalfa motors i presenta alguns caps de
22/01/20 cartell

Pallarsdigital.cat
Viasona
Nació Berguedà
Nació Lleida
Lleida.com

segre.com
Lleida.com

La República

Comarques de
Ponent
EFE Servicios
teleponent.cat
Lleida Diari
Viurealspirineus.
cat
europapress.es
20minutos.es
gentedigital.es
abc.es
docenotas.com
Alacarta.cat Lleida Televisió

20minutos.es
diariodeleon.es

diariodeleon.es
Ràdio Seu FM
La Llança

gencat.cat
ccma.cat
Pirineus TV

89 impactes

2.496 Nacional

Comunidad
24 de Madrid

2.773

-

1.668.232

-

17.099 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

1.585

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

10.697

-

102 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

911.252

-

8.110 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

22.186

-

Castilla y
155 León

Mitjans digitals

Gratuït

22.186

-

Castilla y
155 León

Mitjans digitals

Gratuït

40

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

32 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

346.788

-

4.855 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

158

-

12.660.635

-

121.548

Audiència

Difusió

Valor (€)

Valor (€)

Audiència

Difusió

Premsa Escrita

25 impactes

2.283.000

321.873

35.048

Mitjans Digitals

89 impactes

12.660.635

-

121.548

114 impactes

14.943.635

321.873

156.596

Total

CLIPPING
A CONTINUA CIÓ ES PRESE NTEN LES NOT ÍCIES
I REPOR TATGES PUBLI CATS A LA PREMSA
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Medio: Enderrock
Publicado: 01/07/2020
Edición: GENERAL
Sección: SOCIEDAD

52
g u i a d e l s f e st i va l s d’ e st i u 2 0 2 0

DAnsàneu
El festival Dansàneu, que vertebra dansa, música i patrimoni, s’ha traslladat a final d’agost amb un seguit de propostes úniques.
La programació, en paraules del president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, “és cultura de proximitat en un
context singular i determinat, cultura no massificada que orienta l’espectador crític, el transforma i li demana estar a l’aguait”.
Del 2 3 al 30 d’agost

pobles de les valls d’àneu

De 6 a 12 €

el petit de cal eril
+ montse selma
27 d’agost – recinte firal (esterri)

Trobada sorprenent i inèdita del pop metafísic
d’El Petit de Cal Eril agermanat amb el ball flamenc de Montse Selma, que obrirà la nit amb la
violinista Marie Perera per trobar-se després
amb el grup de Joan Pons.

nilak &
arnau obiols

marala trio
28 d’agost – jardí de gallimó (esterri)

28 d’agost – món natura pirineus

La producció creada per al festival reunirà circ i
música amb el percussionista pirinenc Arnau
Obiols i el grup de circ, cabaret i teatre itinerant
Nilak. L’espectacle convertirà MónNatura en un
espai escènic orgànic i efímer.

criatures
26 d’agost – saurí (sort)

En el marc encantador de l’Església de Sant Víctor, el duet format per Marçal Ramon (acordió diatònic) i Ivó Jordà (gralla) farà sonar la seva
cambra d’arrel, presentant un disc delicat com
pocs, Praxinoscopi (Microscopi, 2019).

f: txus garcia - fira

25 d’agost – recinte firal (esterri)

Dos cossos ballen a través de cinc peces musicals dibuixades amb el gest i amb la paraula. Ariadna Peya i Marc Soler hi posen el moviment,
mentre que la pianista i compositora Clara Peya
(Premi Nacional de Cultura 2019), la música.

Cants de tradició en veu de dona. La santcugatenca Selma Bruna, la palmesana Clara Fiol i la
pedreguera Sandra Monfort presentaran el seu
primer disc, A trenc d’alba (U98 Music, 2020). Es
tracta d’una calidíssima lectura de la música d’arrel i la poesia construïda amb tres veus trenades,
guitarra i percussions..

foto: juan miguel morales

les impuxibles
+ clara peya

★ACTUACIONS DESTACADES★

23.08 roberto olivan + manu sabaté & r. baudoin
24.08 palmira ― 29.08 duet daura
29.08 nerea martínez ― 30.08 ruta poètica amb
caterina vetlla & jordi lara + orquetrina trama
30.08 factoria mascaró & la nova euterpe
30.08 júlia farrero
Web www.dansaneu.cat PROMOTOR Consell Cultural de les Valls d’Àneu
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ovidi 25 +

factoria mascaró
29 d’agost – recinte firal (esterri)

“Mai se’n va, sempre és qui torna.” La formació
creada expressament per commemorar els 25
anys de la mort d’Ovidi Montllor s’alia amb la
Factoria Mascaró en una coproducció amb el
projecte cultural de cançó d’autor BarnaSants.
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Els efectes del coronavirus

Una tardor atapeïda amb
26 festivals de cinema

a Sis certàmens catalans afectats per la pandèmia opten per posposar l’edició a unes dates que
habitualment tenen molta oferta a Algunes mostres estan en perill de desaparèixer pel daltabaix
Bernat Salvà
BARCELONA

“És un sotrac molt gran,
molts festivals de cinema i
iniciatives culturals no podran sobreviure”, adverteix Marta Lladó, gerent
de Catalunya Film Festivals (CFF), associació fundada el 2005. I denuncia
que “a Catalunya i Espanya no hi ha una aposta
clara per la cultura com en
altres països”. CFF ha elaborat un estudi sobre
l’afectació de la crisi del coronavirus als seus associats, que el 2019 van sumar la gens menyspreable
xifra de 580.000 espectadors a Catalunya. “El nostre públic s’incrementa
any rere any mentre les sales de cinema continuen
buides”, diu la gerent.
“Dels 48 festivals que aplega la nostra associació
–explica Marta Lladó–,
abans de la Covid-19 només se’n van poder fer dos:
l’Americana i l’Animac.
Després hi va haver tres
cancel·lacions, la Mostra

de Cinema Llatinoamericà de Lleida, el Non Stop i
el Clam de Navarcles, Sallent i Manresa.”
Els altres han optat per
dues solucions diferents:
“Hi ha hagut quatre festivals que, molt hàbilment,
es van convertir en un
temps rècord en un format en línia: el Mecal, el
D’A, el DocsBarcelona i la
Mostra de Films de Dones.
D’altres festivals es van
posposar per a la tardor,
ara tenim 26 festivals programats.” En aquests moments se celebra el Bcn
Film Fest, que no forma
part de l’associació. Dos
dels associats de CFF se
celebraran a l’estiu: el Festival Nits de Cinema
Oriental de Vic (del 23 al
26 de juliol) i el Cerdanya
Film Festival, de l’1 al 9
d’agost.
Per afrontar les circumstàncies adverses de
la pandèmia, els festivals
han topat amb un problema, segons Marta Lladó:
“El tema que més urgeix
són els protocols. A hores

El Most, especialitzat en cinema del vi i el cava, és un dels festivals que es farà a la tardor

d’ara no se sap quines seran les normes obligatòries per celebrar un festival de cinema, l’administració pública no les ha publicat. Del sobrecost que
suposin aquestes normes
depèn la viabilitat dels festivals.” És per això que el
CFF ha pres la iniciativa
d’impulsar un protocol, en

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

26

festivals de cinema dels 48
que aplega Catalunya Film
Festivals tenen previst celebrar-se la propera tardor

3

certàmens s’han cancel·lat a
causa de la pandèmia i quatre
han optat per reconvertir-se
en una edició en línia

Els petits festivals suren
en el xàfec de la Covid-19
a Es faran cicles com

De Llegendes, Si no
vols pols no vinguis
a l’era i l’Esbaiola’t

J.B.
BARCELONA

Els petits festivals d’estiu
han suportat millor que
els grans cartells l’embat
de la Covid-19. És el cas de
De Llegendes (Sant Martí
de Tous), Esbaiola’t (Esterri d’Aneu), Poesia i +
(Caldes d’Estrac) i el Dansàneu (valls d’Àneu).
També debuta una nova
acció al Mas Nyamnyam, a
Mieres (Garrotxa).
La vinculació dels petits
festivals al territori i la ca-

pacitat d’adaptació ha permès que hi hagi l’onzena
edició del Festival de llegendes a Sant Martí de
Tous. Teatre Nu n’assumeix la direcció i ha evitat
la concentració d’espectacles en un mateix cap de
setmana –ara quedarà
més diversificat al llarg de
tot el mes–. La clàssica
Apagada es farà dos dies
(amb dos equips diferents
de 40 voluntaris); també
han muntat un circuit per
dins del castell de Tous en
què intervenen les companyies en format càpsula i a
l’aire lliure. S’ha hagut
d’eliminar la fira. El De
Llegendes aspira a potenciar la transmissió de les
llegendes d’arreu. Per això

anirà apuntant les llegendes conegudes i difonentles a través del web. Parallelament, el De Llegendes
suma complicitat amb Fira Mediterrània i aspira a
fer xarxa amb altres circuits afins per promoure
les produccions de companyies inspirades en les llegendes dels pobles.
Una de les novetats és la
presentació de Si no vols
pols no vinguis a l’era, que
lidera el col·lectiu Nyamnyam al Mas de Mieres.
Des de l’1 de juliol i fins a finals d’agost, algunes
companyies que han fet
residència artística en
aquest espai presentaran
alguna novetat, amb El
Conde de Torrefiel i Azko-

Roberto Olivan actuarà al Dansàneu ■ J. BLANCO

col·laboració amb Protecció Civil de la Generalitat.
“Al final hem decidit fer
nosaltres el protocol, davant la falta de resposta de
l’administració a la demanda, perquè no pot ser
que 26 festivals estiguin
en espera.” Marta Lladó
diu que el problema està
en vies de solució: “La trobada l’hem tingut avui
[aquest divendres] i ens
han comunicat que la setmana vinent publicaran
els marcs d’actuació de temes culturals. Això ens
donarà peu a poder fer els
festivals.”
En perill
Marta Lladó adverteix que
“alguns festivals estan en
perill perquè una part important dels ingressos ve
de la taquilla, i a més es
perden molts patrocinadors per la crisi; per això
s’ha demanat ajuda i flexibilitat en les normatives a
les administracions públiques”. CFF va calcular que
es perdran el 25% de llocs
de treball, però “la xifra
definitiva se sabrà quan es
publiquin els protocols i se
sàpiga quins festivals són
viables”. Reivindica la importància dels festivals de
cinema per al país: “Catalunya té una singularitat
en els festivals de cinema.
Hem promogut des d’aquí
la creació de moltes coordinadores de festivals de
cinema per tot l’Estat i
hem engegat una federació estatal.” ■

na & Toloza, entre d’altres. El Càntut també
s’aventura a l’Hostal Càntut, amb sopars concert a
mitjan juliol.
El Dansàneu (a les valls
d’Àneu) es mantindrà, a finals d’agost. Comptarà
amb Josep Pedrals de pregoner i el ballarí Roberto
Olivan (que va haver
d’ajornar el Deltebre Dansa) hi intervindrà. El festival ha endarrerit el seu
cartell i ha potenciat les
actuacions a l’aire lliure a
conseqüència de la Covid-19. L’Esbaiola’t, a Esterri (del 17 al 19 de juliol)
manté jocs i actuacions i
possibilita la venda en línia. S’ha anul·lat la taquilla al poble, per evitar aglomeracions. Per últim Poesia i + reivindica el valor de
la cultura i manté cartell,
en format híbrid, entre
presencial (en diversos
municipis de Maresme) i
en streaming, del 2 al 12
de juliol. ■
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Els efectes del coronavirus

Una tardor atapeïda amb
26 festivals de cinema

a Sis certàmens catalans afectats per la pandèmia opten per posposar l’edició a unes dates que
habitualment tenen molta oferta a Algunes mostres estan en perill de desaparèixer pel daltabaix
Bernat Salvà
BARCELONA

“És un sotrac molt gran,
molts festivals de cinema i
iniciatives culturals no podran sobreviure”, adverteix Marta Lladó, gerent
de Catalunya Film Festivals (CFF), associació fundada el 2005. I denuncia
que “a Catalunya i Espanya no hi ha una aposta
clara per la cultura com en
altres països”. CFF ha elaborat un estudi sobre
l’afectació de la crisi del coronavirus als seus associats, que el 2019 van sumar la gens menyspreable
xifra de 580.000 espectadors a Catalunya. “El nostre públic s’incrementa
any rere any mentre les sales de cinema continuen
buides”, diu la gerent.
“Dels 48 festivals que aplega la nostra associació
–explica Marta Lladó–,
abans de la Covid-19 només se’n van poder fer dos:
l’Americana i l’Animac.
Després hi va haver tres
cancel·lacions, la Mostra

de Cinema Llatinoamericà de Lleida, el Non Stop i
el Clam de Navarcles, Sallent i Manresa.”
Els altres han optat per
dues solucions diferents:
“Hi ha hagut quatre festivals que, molt hàbilment,
es van convertir en un
temps rècord en un format en línia: el Mecal, el
D’A, el DocsBarcelona i la
Mostra de Films de Dones.
D’altres festivals es van
posposar per a la tardor,
ara tenim 26 festivals programats.” En aquests moments se celebra el Bcn
Film Fest, que no forma
part de l’associació. Dos
dels associats de CFF se
celebraran a l’estiu: el Festival Nits de Cinema
Oriental de Vic (del 23 al
26 de juliol) i el Cerdanya
Film Festival, de l’1 al 9
d’agost.
Per afrontar les circumstàncies adverses de
la pandèmia, els festivals
han topat amb un problema, segons Marta Lladó:
“El tema que més urgeix
són els protocols. A hores

El Most, especialitzat en cinema del vi i el cava, és un dels festivals que es farà a la tardor

d’ara no se sap quines seran les normes obligatòries per celebrar un festival de cinema, l’administració pública no les ha publicat. Del sobrecost que
suposin aquestes normes
depèn la viabilitat dels festivals.” És per això que el
CFF ha pres la iniciativa
d’impulsar un protocol, en
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festivals de cinema dels 48
que aplega Catalunya Film
Festivals tenen previst celebrar-se la propera tardor
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certàmens s’han cancel·lat a
causa de la pandèmia i quatre
han optat per reconvertir-se
en una edició en línia

Els petits festivals suren
en el xàfec de la Covid-19
a Es faran cicles com

De Llegendes, Si no
vols pols no vinguis
a l’era i l’Esbaiola’t

J.B.
BARCELONA

Els petits festivals d’estiu
han suportat millor que
els grans cartells l’embat
de la Covid-19. És el cas de
De Llegendes (Sant Martí
de Tous), Esbaiola’t (Esterri d’Aneu), Poesia i +
(Caldes d’Estrac) i el Dansàneu (valls d’Àneu).
També debuta una nova
acció al Mas Nyamnyam, a
Mieres (Garrotxa).
La vinculació dels petits
festivals al territori i la ca-

pacitat d’adaptació ha permès que hi hagi l’onzena
edició del Festival de llegendes a Sant Martí de
Tous. Teatre Nu n’assumeix la direcció i ha evitat
la concentració d’espectacles en un mateix cap de
setmana –ara quedarà
més diversificat al llarg de
tot el mes–. La clàssica
Apagada es farà dos dies
(amb dos equips diferents
de 40 voluntaris); també
han muntat un circuit per
dins del castell de Tous en
què intervenen les companyies en format càpsula i a
l’aire lliure. S’ha hagut
d’eliminar la fira. El De
Llegendes aspira a potenciar la transmissió de les
llegendes d’arreu. Per això

anirà apuntant les llegendes conegudes i difonentles a través del web. Parallelament, el De Llegendes
suma complicitat amb Fira Mediterrània i aspira a
fer xarxa amb altres circuits afins per promoure
les produccions de companyies inspirades en les llegendes dels pobles.
Una de les novetats és la
presentació de Si no vols
pols no vinguis a l’era, que
lidera el col·lectiu Nyamnyam al Mas de Mieres.
Des de l’1 de juliol i fins a finals d’agost, algunes
companyies que han fet
residència artística en
aquest espai presentaran
alguna novetat, amb El
Conde de Torrefiel i Azko-

Roberto Olivan actuarà al Dansàneu ■ J. BLANCO

col·laboració amb Protecció Civil de la Generalitat.
“Al final hem decidit fer
nosaltres el protocol, davant la falta de resposta de
l’administració a la demanda, perquè no pot ser
que 26 festivals estiguin
en espera.” Marta Lladó
diu que el problema està
en vies de solució: “La trobada l’hem tingut avui
[aquest divendres] i ens
han comunicat que la setmana vinent publicaran
els marcs d’actuació de temes culturals. Això ens
donarà peu a poder fer els
festivals.”
En perill
Marta Lladó adverteix que
“alguns festivals estan en
perill perquè una part important dels ingressos ve
de la taquilla, i a més es
perden molts patrocinadors per la crisi; per això
s’ha demanat ajuda i flexibilitat en les normatives a
les administracions públiques”. CFF va calcular que
es perdran el 25% de llocs
de treball, però “la xifra
definitiva se sabrà quan es
publiquin els protocols i se
sàpiga quins festivals són
viables”. Reivindica la importància dels festivals de
cinema per al país: “Catalunya té una singularitat
en els festivals de cinema.
Hem promogut des d’aquí
la creació de moltes coordinadores de festivals de
cinema per tot l’Estat i
hem engegat una federació estatal.” ■

na & Toloza, entre d’altres. El Càntut també
s’aventura a l’Hostal Càntut, amb sopars concert a
mitjan juliol.
El Dansàneu (a les valls
d’Àneu) es mantindrà, a finals d’agost. Comptarà
amb Josep Pedrals de pregoner i el ballarí Roberto
Olivan (que va haver
d’ajornar el Deltebre Dansa) hi intervindrà. El festival ha endarrerit el seu
cartell i ha potenciat les
actuacions a l’aire lliure a
conseqüència de la Covid-19. L’Esbaiola’t, a Esterri (del 17 al 19 de juliol)
manté jocs i actuacions i
possibilita la venda en línia. S’ha anul·lat la taquilla al poble, per evitar aglomeracions. Per últim Poesia i + reivindica el valor de
la cultura i manté cartell,
en format híbrid, entre
presencial (en diversos
municipis de Maresme) i
en streaming, del 2 al 12
de juliol. ■
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DANSÀNEU RECOMANA
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Dansa, música i patrimoni
LA 29A EDICIÓ DEL FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU SE CELEBRARÀ DEL 23 AL 30 D’AGOST A LES VALLS D’ÀNEU
Cultura de proximitat, no
massiﬁcada i en un context
ben singular. Dansàneu, la
trobada anual de dansa i música populars de les Valls
d’Àneu, torna aquest estiu
amb balls i sons que ompliran espectaculars indrets
naturals i arquitectònics del
Pirineu lleidatà. El festival,
que enguany se celebrarà del
23 al 30 d’agost, està a punt
d’arribar a la seva edició número trenta. La tradició i la
cultura pirinenca són el tret
de sortida de les obres artístiques de creació contemporània que podreu veure i
sentir al festival.
Encàrrec inaugural
Dansàneu presenta propostes úniques i singularitzades amb l’objectiu de donar
suport als artistes i creadors del país, així com de
posar en valor el patrimoni artístic i natural d’Àneu.
D’aquesta manera, el ballarí

i Premi Nacional de Cultura Roberto Olivan realitzarà un espectacle anomenat
INFERNO V.I.P davant els
alats de Santa Maria d’Àneu,
un solo de nova creació pensat de forma exclusiva per al
festival. Serà el 23 d’agost, a
les 19h, i serà el primer acte
del festival, que s’allargarà
una setmana.
Espectacles amb singularitats
Totes les actuacions del Dansàneu conjuguen actuacions
fetes exclusivament per al
festival i inclouen alguna característica particular en la
seva representació a les Valls
d’Àneu. Més enllà de la creació inaugural de Roberto
Olivan, també destaca la pro-

A l’esquerra, Biraka.
A sota, d’esquerra
a dreta: Marala,
el Petit de Cal Eril i
l’Orquestrina Trama.

posta de Les Impuxibles Des-espera,
el dimarts 25, a les
23h. La compositora i pianista Clara
Peya se sumarà a
la dansa d’Ariadna
Peya i Marc Soler.
També es podrà veure una
versió diferent de l’espectacle Ovidi 25, dissabte 29, a les
19h, una producció del festival Barnasants en l’any del
seu 25è aniversari. Dansàneu
proposarà la incorporació de
la dansa en diversos temes a
càrrec de la companyia d’arrel Factoria Mascaró.
Un altre dels plats forts
del festival serà la fusió de
la ballarina Montserrat Selma amb la música d’El Petit

de Cal Eril, el 27 d’agost a les
23h. El duet de música tradicional Daura (29/8 a les 12h),
l’Orquestrina Trama (30/8 a
les 12h) i la barreja de música
tradicional i dansa contemporània de la ballarina basca
Nerea Martínez amb l’espectacle Biraka (29/8 a les 23h)
seran altres de les actuacions
que podreu gaudir al llarg del
programa del festival.
Altres esdeveniments
Més enllà de les actuacions

de música i dansa, el Dansàneu també inclourà una
excursió naturalista, el 28
d’agost a les 10.30h. Per la
seva banda, l’escriptor Jordi
Lara, inspirant-se en Il·luminats (programa de TV3), farà
una ruta poètica el 30/8, a les
12h. A més, també hi haurà
un cicle dedicat al cinema etnològic amb l’estrena de dos
documentals produïts pel
Consell Cultural de les Valls
d’Àneu i que es projectaran a
l’Ecomuseu.
Nous espais
A causa de la COVID-19, el
festival potenciarà els espectacles a l’aire lliure i amb
aforaments amplis. És per

això que recuperen espais
com el recinte ﬁral d’Esterri d’Àneu i també n’incorporen de nous, com el Castell
de València d’Àneu, el Jardí
Gallimó (nucli urbà d’Esterri) o Sant Víctor a Saurí (Sort). La proposta lúdica
s’estén a altres poblacions de
la vall, com Espot, amb una
exposició a la Casa del Parc.
Més informació:
Podeu adquirir les entrades anticipades a la pàgina
web. El preu dels espectacles oscil·len entre els 6 i
els 12€. En alguns casos,
s’inclou el tast de productes típics de la zona.
• Dansaneu.cat
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L’exagent de Jaume Cabré
demana l’anul·lació del deute
Cristina Mora presenta una oposició per no haver de pagar 37.881 euros
VALÈRIA GAILLARD
BARCELONA

Roberto Olivan al Museu
Nacional d’Art. JOAN BLANCO / DANSÀNEU

Roberto Olivan
inaugurarà
el 29è Festival
Dansàneu
X.C.
BARCELONA

El ballarí i coreògraf Roberto Olivan
inaugurarà amb l’espectacle Inferno V.I.P. el 29è Dansàneu, que se celebrarà a les Valls d’Àneu del 23 al
30 d’agost, i que incorpora tres noves subseus, una d’elles a la vall
d’Àssua. L’organització del festival,
que va presentar la programació en
una de les sales d’art romànic del
Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), explica que l’objectiu és
adaptar la programació a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels artistes,
el públic i l’equip del festival.
La directora del Dansàneu, Rut
Martínez, assegura que tenint Roberto Olivan com a cap de cartell
s’aconsegueix fer “una mirada de
nord a sud” del país tant en termes
territorials com específicament en
el món de la dansa. Pel que fa a l’actuació de Cesc Gelabert, que inicialment havia d’inaugurar el certamen, s’ha acordat que serà l’encarregat d’obrir la 30a edició per
tal de poder tirar endavant la seva
proposta de “diàleg” amb el públic,
en un espectacle que uneix l’entorn de la tradició amb el de la modernitat, tal com diu Martínez.
A més de Roberto Olivan, la programació inclou Les Impuxibles,
que hi presentaran Des-espera, en
què la compositora i pianista Clara
Peya, Ariadna Peya i Marc Soler eixamplaran l’abast d’un espectacle
creat a partir del disc AA (Analogia
de l’A-mort). La ballarina Montserrat Selma interaccionarà amb la
música d’El Petit de Cal Eril. La
companyia de circ contemporani
NILAK estrenarà una proposta
plantejada en format de residència
artística al costat del músic pirinenc
Arnau Obiols. Factoria Mascaró
compartirà projecte amb el grup de
polifonia vocal La Nova Euterpe. I la
ballarina basca Nerea Martínez hi
portarà l’espectacle Biraka.e

Nou episodi en el procés que enfronta l’escriptor Jaume Cabré
amb la seva exagent literària Cristina Mora. L’11 de juny, un cop reoberta la Ciutat de la Justícia després de l’aturada pel covid-19, l’advocat de Mora, Bautista Sotelo, va
presentar una oposició perquè
s’anul·li el deute fixat en un principi en 37.881,79 euros. “Els agents
literaris estem molt desprotegits
perquè els resultats de la nostra
feina s’obtenen a llarg termini, i en
aquest sentit crec que, pels diners
que he fet guanyar a Jaume Cabré
amb la venda dels drets d’autor al
polonès, per exemple, es podria liquidar aquest deute; la meva idea
és establir unes bases perquè això
no torni a passar a cap altra agent”,
argumenta Cristina Mora.
Mora va guanyar el judici que es
va celebrar el 7 de gener del 2020,
en el qual l’advocada de Cabré demanava quatre anys de presó per a
l’exagent literària acusant-la d’estafa i apropiació indeguda de la suma corresponent a la liquidació
dels drets d’autor de la novel·la de
Cabré Jo confesso traduïda al francès. La querella s’havia presentat el
18 de març del 2016, quan es va establir que el deute pendent era de
37.881,79 euros. La sentència recull que Cristina Mora va començar a ser l’agent literària de Cabré
de manera exclusiva a través de la
seva agència Cristina Mora Literary and Film Agency SLU, que va
crear a petició del mateix escriptor
el 15 d’abril del 2010. Prèviament,
Mora havia treballat a Anagrama i
Planeta. El contracte signat aleshores entre les dues parts establia
que Mora havia de percebre el 10%
dels imports que l’escriptor rebés
en concepte de drets d’autor de les
traduccions a llengües estrangeres, i la resta l’havia d’abonar directament a Jaume Cabré, cosa
que no va fer.
Reconeixement del deute

Concretament, hi ha quatre factures que Cabré no va arribar a cobrar el 2014: una de 2.037,7 euros
(7/2014); una altra de 80.856,98
euros (16/2014) i dues més de
835,05 euros (30/2014) i 2.307,37
euros (40/2014). La sentència
també recull que el 30 de desembre del 2014 Mora va reconèixer el
deute i es comprometia a pagar-lo
des del 15 de gener del 2015 fins al
30 de setembre del 2016. Després
del reconeixement del deute, va
pagar 30.000 euros i va continuar
tornant el deute.
La sentència, dictada pel jutjat
d’instrucció número 27 de Barce-

L’escriptor
Jaume Cabré
en una imatge
d’arxiu.
CRISTINA CALDERER

lona, pertanyent a l’Audiència
Provincial secció novena, establia
que no s’havia produït apropiació
indeguda, i assenyalava que s’havia tractat de mala gestió: “Els fets
declarats provats no són legalment constitutius d’un delicte
d’apropiació indeguda i penalitzat
en l’article 252 del Codi Penal”.
Poc després, el 21 de febrer,
l’advocada de Cabré va presentar
una demanda d’execució en la
qual augmentava fins a 61.171,44
euros els diners que reclama a
l’exagent literària. Aquesta xifra
correspon a 37.881,79 euros del
deute reconegut, més 8.285,65
d’interessos i 15.000 “per assegurar el pagament dels interessos
que puguin produir-se durant
l’execució i els costos d’aquesta”,
segons el text de la demanda.
“Creiem que és totalment desproporcionada i demanarem que
es pugui negociar el deute perquè
Cristina Mora va fer una feina de
venda de drets d’autor a 27 països
que no ha estat degudament remunerada i no és proporcional amb el
que va fer guanyar a Cabré, prop de
dos milions d’euros”, diu l’advocat
de Mora, Bautista Sotelo: “En realitat Mora era una falsa autòno-

ma perquè pràcticament només
treballava per a ell”.
“Vaig cometre un error que
estic pagant amb escreix, però
trobo que hi ha hagut un acarnissament per part de Jaume Cabré,
a qui vaig fer guanyar molts diners”, explica Cristina Mora.
L’exagent literària, molt coneguda en el món editorial català perquè també ha representat autors
com Sebastià Alzamora, Maria
Barbal i Manuel Baixauli, recorda que va arribar a passar una nit
al calabós de la comissaria de les
Corts el 2018 perquè havien llançat una ordre de cerca i captura
en contra d’ella. “He intentat refer la meva vida i ara estic treballant en un altre sector. He estat
pagant el deute, que vaig reconèixer de seguida, i he tingut
dos anys la nòmina embargada,
però ara ja m’han aixecat l’embargament”, relata Mora.
Jaume Cabré, de la seva banda, no ha volgut fer cap mena de
declaració sobre aquest afer,
que s’arrossega de fa anys: “No
vull parlar-ne, ja n’he tingut
prou”, ha dit a l’ARA. La seva
advocada tampoc ha volgut fer
cap comentari.e
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privat

A la foguera

l’ascensor

Tot un
campió

E

l señor Fernández y el diablo
funció pedagògica, construir un model
podria ser el títol d’una pel·lícula
que, com deia Kant, “agradi a Déu”, tot
espanyola en blanc i negre de la
plegat al servei de la “religió de la raó”,
postguerra. Al film, un poderós
que no es fonamenta sinó en la consciènpolític va a veure el papa, amoïnat pels
cia humana. Consciència, aquella que el
problemes de la gran pàtria, i el summe
senyor Fernández, malgrat el seu intenpontífex l’il·lumina amb les seves santes
síssim fervor, sembla haver perdut, o no
paraules: el dimoni la vol “destruir”.
haver tingut mai. Això sí, va concedir
“El dimoni coneix els serveis prestats
una medalla policial a la verge Maria
per Espanya a l’Església de Crist, coSantíssima de l’Amor, sent ministre de
l’Interior de Rajoy, i va abraçar la llum
neix la missió d’Espanya, l’evangelitde Crist el 91 a Las Vegas [sic].
zació d’Amèrica per Espanya, el paper
Caldria no posar en mans de segons
d’Espanya durant la Contrareforma, la Dos senyors, de
qui la llibertat de les persones, quan
persecució religiosa dels anys trenta... El
aquest qui està faltat de consciència i
dimoni ataca més els millors i per això nom Ratzinger i
tendeix a farcir el profund buit interior
ataca especialment Espanya i la vol des- Fernández, van
amb, per exemple, un cert maniqueisme
truir.” Sentències fondes i molt sàvies, concloure que el
que s’empelta sempre en la majoria de
fins i tot en el més estricte sentit històric.
religions, en la direcció que vulgueu.
La fórmula per combatre el diable serà dimoni volia (vol)
Quan un està perdut, pot recórrer a un
“humilitat, oració, patiment i devoció a destruir Espanya
parell d’icones, posem per cas déu i el
la Santíssima Verge”. A l’escena final, el
dimoni, i anar-s’hi pendolant. A la fi,
dimoni de l’independentisme és destruït
sempre tindrà també el perdó propi, o la confessió,
amb l’esmentada devoció.
El més pervers de tot és que es tracta d’un film actu- o el cel. No hi ha dubte que al cel dels catòlics alguns
al, i de no-ficció, fets objectius que van succeir fa uns intel·lectuals com el senyor Fernández hi tenen un paanys entre aquests dos personatges. Potser Ratzinger, lauet reservat, a la seva major glòria. I això en un país
tan culte ell, va llegir precipitadament Kant i va obli- laic, esclar. Un país on el deliri i la poca vergonya han
dar que l’Església hauria de tenir per eina principal la enterrat tota ètica i tota raó. Aparteu-vos, germans.

ITMAR FABREGAT

Avui estem molt
contents tots els que
fem SEGRE i volem
compartir aquesta
alegria amb els nostres lectors, els nostres amics i fins i tot
amb aquells que ens
critiquen. La millor
notícia que podem
donar és que el nostre cap de Publicitat,
el nostre amic Josep
Pon, ha sortit de l’UCI
després de noranta-un dies lluitant
contra el Covid. Ha
demostrat el que ja
tothom sabia: que
és tot un campió. Ho
ha demostrat tota la
seua vida sent el millor guanyant amics i
a l’hora de vendre, o
el ciclista més resistent aguantant les
Quebrantahuesos o
convertint-se en el
jugador de golf més
rondinaire. Ara té un
altre rècord: és el que
més temps ha estat a
l’UCI lluitant contra el
Covid. Des del 24 de
març fins ahir: noranta-un dies de resistència. Gràcies als
qui l’han cuidat i una
forta abraçada.

la imatge
del dia

Josep Pon
El nostre cap de Publicitat, després de passar 91 dies a l’Arnau,
ahir finalment va sortir de l’UCI per passar
a planta. Tota una lliçó de ganes de viure.

Eva Figuera
Coordinadora d’AECC Lleida, una associació que fa una excel·lent tasca d’ajuda
i assessorament per
superar el càncer i
les seues seqüeles.

Pere Ticó
Alcalde d’Esterri
d’Àneu, que té l’honor d’acollir dos dels
esdeveniments culturals que es mantenen
aquest any: Esbaiola’t i Dansàneu.

Entrenament
‘olímpic’ del
CN Lleida
Els nadadors del CN
Lleida ja es van entrenar
ahir a la piscina olímpica
de 50 metres, tancada
per obres de reforma. El
club pretén a mitjà termini cobrir-la, amb un
cost d’un milió d’euros.

Xavier Estrada
Aquest àrbitre lleidatà
va tenir una actuació
arbitral diumenge a
Anoeta molt discutida i discutible, amb
la qual va beneficiar
el Reial Madrid.
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privado

A la foguera

el ascensor

Todo un
campeón

E

l señor Fernández y el diablo
funció pedagògica, construir un model
podria ser el títol d’una pel·lícula
que, com deia Kant, “agradi a Déu”, tot
espanyola en blanc i negre de la
plegat al servei de la “religió de la raó”,
postguerra. Al film, un poderós
que no es fonamenta sinó en la consciènpolític va a veure el papa, amoïnat pels
cia humana. Consciència, aquella que el
problemes de la gran pàtria, i el summe
senyor Fernández, malgrat el seu intenpontífex l’il·lumina amb les seves santes
síssim fervor, sembla haver perdut, o no
paraules: el dimoni la vol “destruir”.
haver tingut mai. Això sí, va concedir
“El dimoni coneix els serveis prestats
una medalla policial a la verge Maria
per Espanya a l’Església de Crist, coSantíssima de l’Amor, sent ministre de
l’Interior de Rajoy, i va abraçar la llum
neix la missió d’Espanya, l’evangelitde Crist el 91 a Las Vegas [sic].
zació d’Amèrica per Espanya, el paper
Caldria no posar en mans de segons
d’Espanya durant la Contrareforma, la Dos senyors, de
qui la llibertat de les persones, quan
persecució religiosa dels anys trenta... El
aquest qui està faltat de consciència i
dimoni ataca més els millors i per això nom Ratzinger i
tendeix a farcir el profund buit interior
ataca especialment Espanya i la vol des- Fernández, van
amb, per exemple, un cert maniqueisme
truir.” Sentències fondes i molt sàvies, concloure que el
que s’empelta sempre en la majoria de
fins i tot en el més estricte sentit històric.
religions, en la direcció que vulgueu.
La fórmula per combatre el diable serà dimoni volia (vol)
Quan un està perdut, pot recórrer a un
“humilitat, oració, patiment i devoció a destruir Espanya
parell d’icones, posem per cas déu i el
la Santíssima Verge”. A l’escena final, el
dimoni, i anar-s’hi pendolant. A la fi,
dimoni de l’independentisme és destruït
sempre tindrà també el perdó propi, o la confessió,
amb l’esmentada devoció.
El més pervers de tot és que es tracta d’un film actu- o el cel. No hi ha dubte que al cel dels catòlics alguns
al, i de no-ficció, fets objectius que van succeir fa uns intel·lectuals com el senyor Fernández hi tenen un paanys entre aquests dos personatges. Potser Ratzinger, lauet reservat, a la seva major glòria. I això en un país
tan culte ell, va llegir precipitadament Kant i va obli- laic, esclar. Un país on el deliri i la poca vergonya han
dar que l’Església hauria de tenir per eina principal la enterrat tota ètica i tota raó. Aparteu-vos, germans.

ITMAR FABREGAT

Hoy estamos muy
contentos todos los
que hacemos SEGRE
y queremos compartirlo con nuestros
lectores, nuestros
amigos y hasta con
quienes nos critican.
La mejor noticia que
podemos dar es que
nuestro jefe de Publicidad, nuestro amigo
Josep Pon, ha salido
de la UCI después
de 91 días luchando
contra el Covid. Ha
demostrado lo que
ya sabíamos: que es
todo un campeón. Lo
ha demostrado toda
su vida siendo el mejor ganando amigos
y a la hora de vender,
o el ciclista más resistente aguantando
las Quebrantahuesos
o convirtiéndose en
el jugador de golf
más gruñón. Ahora
tiene otro récord: es
el que más tiempo ha
permanecido en la
UCI luchando contra
el Covid. Desde el 24
de marzo hasta ayer:
91 días de resistencia.
Gracias a quienes
le han cuidado y un
fuerte abrazo.

la imagen
del día

Josep Pon
Nuestro jefe de Publicidad, tras pasar
91 días en el Arnau,
ayer finalmente salió
de la UCI para pasar a
planta. Toda una lección de ganas de vivir.

Eva Figuera
Coordinadora de
AECC Lleida, una
asociación que hace
una excelente labor
de ayuda y asesoramiento para superar el
cáncer y sus secuelas.

Pere Ticó
Alcalde de Esterri
d’Àneu, que tiene el
honor de acoger dos
de los acontecimientos
culturales que se mantienen este año: Esbaiola’t y Dansàneu.

Entreno ‘olímpico’
del CN Lleida
Los nadadores del CN
Lleida ya pudieron entrenar ayer en la piscina
olímpica de 50 metros,
tras haber estado cerrada por obras de reforma.
El club pretende a medio
plazo cubrirla, lo que supondría un coste de un
millón de euros.

Xavier Estrada
Este árbitro leridano
tuvo una actuación
arbitral el domingo
en Anoeta muy discutida y discutible,
con la que benefició
al Real Madrid.
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CULTURA/ESPECTÁCULOS

EVENTOS PRESENTACIÓN

Esbaiola’t y Dansàneu de emergencia
Les Valls d’Àneu salvan este verano los festivales de artes escénicas, del 16 al 19 de julio, y de danza,
del 23 al 30 de agosto || Con espectáculos al aire libre, reducción de aforo y entradas ‘on line’
REDACCIÓN

❘ LLEIDA/BARCELONA ❘ Las medidas
de seguridad se cargaron el
añorado ‘revival’ del Doctor
Music Festival, pero ni el coronavirus ha podido con otros
dos grandes eventos culturales
de referencia cada verano en
Les Valls d’Àneu: el Esbaiola’t
y el Dansàneu. Eso sí, serán dos
ediciones de emergencia, con el
máximo de espectáculos al aire libre, reducciones de aforos,
compañías de proximidad en
su mayoría y entradas on line,
entre otros requisitos, además
de un obligado cambio de fechas
para el festival de danza y música tradicional. Curiosamente,
ambos eventos se presentaron
ayer, uno en Lleida y el otro en
Barcelona.
Así, en el Pati de les Comèdies, junto al IEI, aparcó el ‘dragomóvil’ de La Baldufa para dar
a conocer la edición número 13
del Esbaiola’t, que contará del
16 al 19 de julio con una veintena de propuestas de artes escénicas, clown y circo de 18 compañías (16 de ellas catalanas).
Todos los espectáculos serán de
pago, con entrada on line, para
controlar los aforos, lo que supondrá unas 7.500 localidades
a la venta (un 35% menos que
en ediciones anteriores).
Casi a la misma hora, en el
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y junto a las
pinturas murales de Santa Maria d’Àneu, se presentó la 29
edición del Dansàneu, que de
finales de junio se ha trasladado
a la última semana de agosto.
El bailarín y coreógrafo Robert
Olivan estrenará con un solo de
danza un certamen que contará
también con Clara Peya, El Petit
de Cal Eril o la bailarina vasca
Nerea Martínez. La iglesia de
Saurí, en Sort, se sumará como
nuevo escenario a un evento
también con cine etnológico y
propuestas literarias.

LAS CLAVES
ITMAR FABREGAT

ESBAIOLA’T

Edición número 13

z Del 16 al 19 de julio en Esterri d’Àneu, sin programación
gratuita en la calle para evitar
aglomeraciones.

Con 18 compañías
z Un total de 18 compañías (16
catalanas, una valenciana y otra
francesa afincada en Barcelona)
ofrecerán 20 espectáculos.

Propuestas
z Circ Vermut preestrenará Absurd. Marcel Gros, La Tresca i la
Verdesca o Anna Confetti, otras
propuestas junto con las ‘locales’
de La Baldufa, Campi Qui Pugui,
Zum Zum o Sound de Secà.

Entradas
Presentación del Esbaiola’t, con La Baldufa, el alcalde de Esterri y representantes del IEI y Cultura.

z Solo en festivalesbaiolat.cat, a
partir del viernes (de 5 a 7 €).
DANSÀNEU

Edición número 29

z Del 23 al 30 de agosto en Les
Valls d’Àneu, con el estreno de la
subsede de Saurí, en Sort.

Espectáculos
z Una quincena de propuestas,
con Roberto Olivan, Clara Peya,
el montaje Ovidi 25, la Orquestrina Trama, Factoria Mascaró o la
leridana Júlia Farrero.

Lleida TV
z Acuerdo con Lleida TV y la
Xarxa de Televisions Locals para grabar y emitir un 80% de los
espectáculos.

Entradas

El bailarín Roberto Olivan y representantes institucionales presentaron el Dansàneu en el MNAC.

z De 6/8 € anticipadas a 10/12 en
taquilla. Ya a la venta en las webs
del Dansàneu y el Consell Cultural de les Valls d’Àneu.

EQUIPAMIENTOS ARTE

MUSEOS PROYECTO

El IEI retoma a partir de
hoy la actividad expositiva

Recorrido ‘terapéutico’ por el Museu de
Lleida, la Panera y el Ecomuseu d’Àneu

❘ LLEIDA ❘ El Institut d’Estudis Ilerdencs retomará a partir de hoy
la actividad expositiva después
de más de tres meses de cierre
provocado por el coronavirus.
Así, los visitantes ya podrán
disfrutar de la exposición del
artista leridano Joanpere Massana Escriure quadres, dibuixar
poesies en La Gòtika, hasta el
6 de septiembre. La muestra se
inauguró el 27 de febrero y apenas permaneció abierta al público durante las dos semanas si-

guientes hasta que la pandemia
obligó a cerrar la institución.
Durante el último tercio del año,
La Gòtika acogerá exposiciones
de Edu Fernández, Albert Minoves y Ferran Lega. Las salas
Zona Zero y Espai iX mostrarán
a partir del 6 de julio la exposición 55 urnes per la llibertat.
También están previstas a partir
de diciembre muestras sobre el
fotógrafo leridano Gómez Vidal
y sobre los 25 años de la fiesta
de Moros i Cristians.

❘ BARCELONA ❘ Las conselleras de
Cultura, Mariàngela Vilallonga, y de Salud, Alba Vergés,
presentaron ayer en Barcelona
el proyecto Recuperart-19, que
propone un recorrido ‘terapéutico’ para los profesionales de
la sanidad en 16 museos y centros de arte de toda Catalunya
para mejorar su estado emocional a raíz del Covid-19. Los sanitarios podrán acceder a partir de la próxima semana a los
museos para disfrutar de una

visita gratuita con actividades
explicadas en un cuaderno que
se les entregará al entrar y que
se centrarán en algunas de las
obras de arte expuestas. Entre los equipamientos participantes, destacan el Museu
de Lleida, el Centre d’Art la
Panera y el Ecomuseu d’Àneu.
La Panera es el único centro de
arte visuales en este proyecto,
debido a su trayectoria de trabajo en el ámbito sanitario en
los últimos años a través del

programa Radiació+++ junto
con el hospital Arnau de Vilanova. Por su parte, el Museu
de Lleida informó que en este
proyecto se tratarán 5 piezas
de la exposición permanente
de diferentes épocas: el mosaico romano de El Romeral
de Albesa, las pinturas de la
Pia Almoina (s. XIV), la tabla
gótica de Sant Julià de Aspa,
un tapiz de la Seu Vella (s. XVI)
y las fotos ‘Presos polítics’ de
Santiago Sierra.
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ESDEVENIMENTS PRESENTACIÓ

Esbaiola’t i Dansàneu d’emergència
Les Valls d’Àneu salven aquest estiu els festivals d’arts escèniques, del 16 al 19 de juliol, i de dansa,
del 23 al 30 d’agost || Amb espectacles a l’aire lliure, reducció d’aforament i entrades online
REDACCIÓ

❘ LLEIDA/BARCELONA ❘ Les mesures
de seguretat es van carregar
l’enyorat revival del Doctor
Music Festival, però ni el coronavirus no ha pogut contra uns
altres dos grans esdeveniments
culturals de referència cada estiu a les Valls d’Àneu: l’Esbaiola’t i el Dansàneu. Això sí, seran
dos edicions d’emergència, amb
el màxim d’espectacles a l’aire
lliure, reduccions d’aforaments,
companyies de proximitat majoritàriament i entrades online,
entre altres requisits, a més d’un
obligat canvi de dates per al festival de dansa i música tradicional. Curiosament, els dos esdeveniments es van presentar ahir,
un a Lleida i l’altre a Barcelona.
Així, al Pati de les Comèdies, al costat de l’IEI, va aparcar
el dragomòbil de La Baldufa
per donar a conèixer l’edició
número 13 de l’Esbaiola’t, que
comptarà del 16 al 19 de juliol
amb una vintena de propostes
d’arts escèniques, clown i circ de
18 companyies (16 de les quals
catalanes). Tots els espectacles
seran de pagament i amb entrada online per controlar els
aforaments, cosa que suposarà
unes 7.500 localitats a la venda
(un 35% menys que en edicions
anteriors).
Gairebé a la mateixa hora, al
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i al costat de les
pintures murals de Santa Maria
d’Àneu, es va presentar la 29
edició del Dansàneu, que de final de juny s’ha traslladat a l’última setmana d’agost. El ballarí
i coreògraf Roberto Olivan estrenarà amb un solo de dansa un
certamen que comptarà també
amb Clara Peya, El Petit de Cal
Eril o la ballarina basca Nerea
Martínez. L’església de Saurí, a
Sort, s’afegirà com a nou escenari a un esdeveniment també
amb cine etnològic i propostes
literàries.

LES CLAUS
ITMAR FABREGAT

ESBAIOLA’T

Edició número 13

z Del 16 al 19 de juliol a Esterri d’Àneu, sense programació gratuïta al carrer per evitar
aglomeracions.

Amb 18 companyies
z Un total de 18 companyies (16
catalanes, una de valenciana i
una de francesa establerta a Barcelona) oferiran 20 espectacles.

Propostes
z Circ Vermut preestrenarà Absurd. Marcel Gros, La Tresca i la
Verdesca o Anna Confetti, altres
propostes també amb les locals
de La Baldufa, Campi Qui Pugui,
Zum Zum o Sound de Secà.

Entrades
Presentació de l’Esbaiola’t, amb La Baldufa, l’alcalde d’Esterri i representants de l’IEI i de Cultura.

z Només a festivalesbaiolat.cat, a
partir de divendres (de 5 a 7 €).
DANSÀNEU

Edició número 29

z Del 23 al 30 d’agost a les Valls
d’Àneu, amb l’estrena de la subseu de Saurí, a Sort.

Espectacles
z Una quinzena de propostes,
amb Roberto Olivan, Clara Peya,
el muntatge Ovidi 25, l’Orquestrina Trama, Factoria Mascaró o la
lleidatana Júlia Farrero.

Lleida TV
z Acord amb Lleida TV i la Xarxa de Televisions Locals per gravar i emetre un 80 per cent dels
espectacles.

Entrades

El ballarí Roberto Olivan i representants institucionals van presentar el Dansàneu al MNAC.

z De 6/8 € anticipades a 10/12 € a
la taquilla. Ja a la venda als webs
del Dansàneu i el Consell Cultural de les Valls d’Àneu.

EQUIPAMENTS ART

MUSEUS PROJECTE

L’IEI reprèn a partir d’avui
l’activitat expositiva

Recorregut ‘terapèutic’ pel Museu de
Lleida, la Panera i l’Ecomuseu d’Àneu

❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis Ilerdencs reprendrà a partir d’avui
l’activitat expositiva després de
més de tres mesos de tancament
provocat pel coronavirus. Així,
els visitants ja podran gaudir
de l’exposició de l’artista lleidatà Joanpere Massana Escriure
quadres, dibuixar poesies a La
Gòtika, fins al 6 de setembre.
La mostra es va inaugurar el 27
de febrer i amb prou feines va
romandre oberta al públic durant les dos setmanes següents

fins que la pandèmia va obligar
a tancar la institució. Durant
l’últim terç de l’any, La Gòtika acollirà exposicions d’Edu
Fernández, Albert Minoves i
Ferran Lega. Les sales Zona Zero i Espai iX mostraran a partir
del 6 de juliol l’exposició 55 urnes per la llibertat.
També hi ha previstes a partir
del desembre mostres sobre el
fotògraf lleidatà Gómez Vidal i
sobre els 25 anys de la Festa de
Moros i Cristians.

❘ BARCELONA ❘ Les conselleres de
Cultura, Mariàngela Vilallonga, i de Salut, Alba Vergés, van
presentar ahir a Barcelona el
projecte Recuperart-19, que
proposa un recorregut terapèutic per als professionals de
la sanitat a 16 museus i centres
d’art de tot Catalunya per millorar el seu estat emocional
arran del Covid-19. Els sanitaris podran accedir a partir de
la setmana vinent als museus
per tal de gaudir d’una visita

gratuïta amb activitats explicades en un quadern que se’ls
lliurarà a l’entrar i que se centraran en algunes de les obres
d’art exposades.
Entre els equipaments participants destaquen el Museu de
Lleida, el Centre d’Art la Panera i l’Ecomuseu d’Àneu. La
Panera és l’únic centre d’arts
visuals en aquest projecte, a
causa de la seua trajectòria
de treball en l’àmbit sanitari
en els últims anys a través del

programa Radiació+++ juntament amb l’hospital Arnau
de Vilanova. Per la seua part,
el Museu de Lleida va informar que en aquest projecte es
tractaran 5 peces de l’exposició permanent de diferents
èpoques: el mosaic romà del
Romeral d’Albesa, les pintures
de la Pia Almoina (s. XIV), la
taula gòtica de Sant Julià d’Aspa, un tapís de la Seu Vella (s.
XVI) i les fotos Presos polítics
de Santiago Sierra.
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El Festival Esbaiola’t ofrecerá
20 montajes de 18 compañías
entre el 16 y el 19 de julio
Esterri d’Àneu reduce un 30% las entradas que
pasarán a ser de pago para controlar los aforos
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El Festival Esbaiola’t ofrecerá
20 montajes de 18 compañías
entre el 16 y el 19 de julio
Esterri d’Àneu reduce un 30% las entradas que
pasarán a ser de pago para controlar los aforos
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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 22 DE JUNY DEL 2020

Entreteniments

www.elpuntavui.cat/serveis/entreteniments

Sudoku Nekane Igande

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Encreuats Miquel Sesé (10.042)

www.olissip.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Horitzontals:
1 2 3 4 5 6 7
1. Privada dels
òrgans repro- 1
ductors. Última
lletra grega. 2. 2
Mula decapita- 3
da. Quina bestiesa que dius. 4
Ona Mitja a la
ràdio. 3. Caps 5
indígenes
del 6
Perú. A la cuina
era fent el dinar. 7
4.
Comencen
l’alfabet. Rove- 8
llar el blat. Mot
9
que és tot un
afront. 5. Condi- 10
ció del qui té un
pes i una talla 11
inferiors. Tot ho
tenyeixen. 6. El 12
faig fora. Que no 13
sap res de res. Si
no vols pols no 14
hi vagis. 7. Un
sabor fonamental. Companyies d’alta volada. Puny d’espasa. 8. Té.
Que estan sota el patronat del rei. Situada en tal o
tal lloc. 9. No sé si s’ha casat, però ja té casa. Molt
proper a nosaltres. 10. Rata escuada. Surt cada 24
hores. Fer via en direcció est. 11. Dues de casa.
Viciar o corrompre. Gairebé de nit. 12. Caiguin en
desús i ja no ens facin falta. Acollí en el si d’una
organització. 13. Però ara mateix ja no són. Conductor que transmet corrent elèctric. Déu romà
d’estar per casa. 14. Posar la primera pilota en joc.
Que surt enfora, interrompent la planor d’una
superfície qualsevol.

6 diferències Soler

8 9 10 11 12 13 14

Verticals:
1. Criant o omplint de cucs. Plenes de defectes.
2. Lloarà algú al
País Basc. Una
amb grans desigs
de casar-se. 3.
L’home que el
porta fa por a les
criatures. Ornamentat
amb
nacre. O sense
aigua o sense quilos. 4. Creu dels
cristians. Comences alguna cosa.
Muntanyeta de
sorra a la platja.
5. Sovint les distingim pel color
de la pell. Grans
dies, molt ben
assenyalats. Marca registrada. 6.
Prengué sobre si
mateix certes responsabilitats. No gens propi de per aquí. 7. Preposició de lloc. Permès per la llei vigent. Fer malbé la
roba de l’armari. 8. Cuixa de granota. Fruit de nesprer. Tot correcte, anyell. 9. Anar a topar bruscament contra algú. Competidors al terreny de joc.
10. Forta aversió. Pinto l’arc de sant Martí. En un
temps passat pròxim al present. 11. Remenin les
cireres. Pràctica supersticiosa per a guarir malalties. Anarquia. 12. Finals octubre. S’obstinin en les
seves opinions. Tercer en discòrida. 13. Menja i
beu sense pagar. Magnetitzat. 14. Minvada, la
tempestat. Germana petita del riu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Escacs Joan Segura (18.441)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Blanques juguen i guanyen. Posició
complicada amb relatiu equilibri de
material, però les blanques, que tenen el
torn de joc, disposen d’una amagada
maniobra tàctica que dona el triomf.

居尷居 居 居
居尸居 屁尯居
居 屁局居屃居
居 居屄屁 层屃
居 居屄居 居
尵尸居 居 居
居 居 层尰层
居 尹 居 居

Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc en la mateixa línea, ni horitzontal ni vertical.

Solucions d’ahir
Sudoku

Encreuats (10.041)
(
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F
O
R
N
I
E
S
D
E
B
A
N
A

L
L
E
I
A
L

A
R
M
A
T
N

O R
I A D
D O
N O T
I
A
E C C
L A I
L L O
A C
A N
N T U
E O
D E S
A N A

T E MU
A U N
C E N T
R I O
R G O
I O A
C
A B
T AM S
U R E T
S I
E
D O N
B E I S
U S A
S
T U

D
I
S
L
O
C
A

E
X
I
S
T
I

A
B L
I
E R
V A
I D
T E
A S
R
AM
E
I N
O G
T I

R A
E S
A C
L
L A
A R
N
I L
F I
E N
R G
O
A T
U S

Escacs (18.440)
1.P4R!-AxC (si 1…DxP;
2.A6T!-DxC4; 3.D8T mat)
2.A6T+-R1R; 3.PxA-DxP;
4-D8C+-R2D;
5.T1D+-Abandonen.

6 diferències

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

tv locals
Betevé

10.00 Tube d’assaig. 10.40 Reset.
11.05 Slow BTV. 11.15 25 anys.
12.15 La cartellera. 12.45 Va passar
aquí. 13.15 Slow BTV. 13.30 Amb
els teus ulls. Nord-est de Brasil.
14.00 BTV Notícies migdia. 14.30
La porteria. 15.30 Feeel. 16.00
Doc’s. 16.25 Trèvols de 4 fulles.
Comunicació, explicar la vida des de
la discapacitat. 16.55 25 anys. 17.40
Slow BTV. 18.10 Les molèsties. De
la natura. 18.30 Oh my goig! 19.00
Pride Barcelona. 19.30 Reset. 20.00
BTV Notícies vespre. 20.25 El temps.
20.30 Va passar aquí. 20.40 Bàsics
BTV. 21.30 Àrtic. 22.00 Primera
sessió. En lugar del Sr. Stein. El
Pierre és un vidu jubilat que porta
dos anys sense sortir de casa. Un

bon dia, descobreix internet i els seus
avantatges gràcies a l’Alex, un jove
que la seva filla ha contractat perquè
li expliqui les bases de la informàtica.
A través d’una web de cites, una
estupenda noia jove, de nom flora63,
seduïda pel romanticisme del Pierre,
li proposa quedar. El Pierre està boig
de content, enamorat. Però en el seu
perfil, el Pierre ha posat una foto de
l’Alex i no una foto seva. 23.40 La
família Barris. 00.40 Cròniques de
Barcelona.

Canal Terres de l’Ebre

09.00 Les tres bessones. 09.30
L’Ebre al dia. 10.00 Ben trobats.
12.00 L’Ebre al dia. 12.30
Oxigenats. 12.45 Take It Easy.

13.00 Els confinats a l’Ebre. 13.45
Reporters 2.0. 14.00 L’Ebre al dia.
14.30 Al dia. Terres de l’Ebre. 15.00
Picalletres. 15.30 Clínica integral.
16.30 L’Ebre notícies. 17.30
L’entrevista. 17.45 Protagonistes.
18.00 Oh my goig! 18.30 Ens quedem
a casa. 19.00 Connecti.cat. 20.00
Al dia. Territoris Sénia. 20.30 L’Ebre
notícies. 21.30 L’entrevista. 21.45
Protagonistes. 22.00 Els confinats a
l’Ebre. 23.00 L’Ebre digital. 23.30
L’Ebre notícies. 00.30 L’entrevista.
00.45 Protagonistes.

TAC12

09.00
Les
tres
bessones.
10.30 Auditori. 11.00 Territori
contemporani. 11.30 Teló de fons.

12.00 Dibuixacontes. 12.30 Auditori.
13.00 Territori contemporani. 13.30
Teló de fons. 14.00 Notícies 12.
14.30 Auditori. 15.00 Territori
contemporani. 15.30 Teló de fons.
16.00 Notícies 12. 16.30 Auditori.
17.00 Territori contemporani. 17.30
Teló de fons. 18.00 Notícies 12.
18.30 Auditori. 19.00 Connecti.
cat. 20.00 Notícies 12. 20.30 Dosos
amunt! 21.00 La barca de l’Andreu.
21.30 Aventura’t. 22.00 Notícies 12.
22.30 Dosos amunt! 23.00 La barca
de l’Andreu. 23.30 Aventura’t. 00.00
Notícies 12. 00.30 Dosos amunt!
01.00 La barca de l’Andreu. 01.30
Aventura’t. 02.00 Notícies 12. 02.30
Dosos amunt! 03.00 La barca de
l’Andreu. 03.30 Aventura’t. 04.00
Notícies 12. 04.30 Dosos amunt!

05.00 La barca de l’Andreu. 05.30
Aventura’t.

Temps afegit.
encreuats.

El 9 TV

Lleida TV

09.00 Territori 17. 12.00 Quatre
paraules. 12.30 L’escola a casa.
13.00 Teló de fons. 13.30 Aventura’t.
14.00 Al dia. Catalunya central.
14.30 Dibuixos animats. 15.30
Al dia. Catalunya central. 16.00
Dibuixos animats. 17.00 L’escola
a casa. 17.30 Al dia. Catalunya
central. 18.00 Aventura’t. 18.30 Ens
quedem a casa. 19.00 Connecti.
cat. 20.00 L’escola a casa. 20.30
El 9 Informatiu/El 9 magazín. 21.00
Temps afegit. 21.30 Aventura’t.
22.00 Paisatges encreuats. 22.30
El 9 Informatiu/El 9 magazín. 23.00

23.30

Paisatges

07.00 Notícies en xarxa. 09.00
Programació infantil.
10.00
Ben trobats. 12.00 Presentació
Dansàneu 2020. 13.00 Culturacció.
13.30 Sofamúsic. 14.00 Al dia
Ponent. 14.30 La porteria. 15.30
Sofamúsic. 16.00 Al dia Ponent.
16.30 Diari de Nit-Magazine. 17.30
Lleida, tant i tan a prop. 18.00
Dosos amunt! 18.30 Ens quedem a
casa. 19.00 Connecti.cat. 20.00
Diari de Nit-Notícies. 21.00 Diari de
Nit-Magazine. 22.00 Diari de Nit-La
tertúlia. 23.00 Diari de Nit-Notícies.
00.00 Diari de Nit-Magazine.

Medio: La Mañana
Publicado: 22/06/2020
Edición: General
Sección: MISCELANEA

Audiencia: 2.000 Lectores
Difusión: 1.788 Ejemplares
Valor: 1.154€

PeliCUla: 22.30 H.

serie: 22.30 H.

Más velOZ QUe la MUerte
EE.UU 2018. Dir.: Jodi Scurﬁeld. Int.: John
Travolta, Katheryn Winnick, Kellan Lutz.
Basada en hechos reales, cuenta la
historia de Don Aronow, un
mulimillonario constructor que se
aﬁcionó a las lanchas rápidas y
creador de las mismas.

Padre de faMilia
En el capítulo de estreno de la nueva
temporada de «Padre de familia»,
itulado «Coma Guy», la nueva
obsesión de Peter por rockear con
Van Halen, le lleva a tener un
accidente de coche… y como
consecuencia entra en coma.
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08.55 el PrOGraMa de ana
rOsa.
Magacín matuino conducido
por Ana Rosa Quintana, que
cuenta con Joaquín Prat como
colaborador. El programa coniene diferentes secciones
donde contertulianos hablan sobre temas de sociedad, corazón,
políica y actualidad.

07.30 PreviO arUser@s.
09.00 arUser@s.
El espacio capitaneado por Alfonso Arús imprime su paricular senido del humor a las noicias el día para que los
espectadores comiencen la jornada con una sonrisa.
11.00 al rOjO vivO.

13.30 ya es MediOdía.
La escritora y periodista Sonsoles Ónega presenta este programa informaivo que ofrece
un análisis pormenorizado de
los temas más relevantes de la
actualidad políica, económica,
social y cultural.
15.00 infOrMativOs
teleCinCO.
15.45 dePOrtes.
15.50 el tieMPO.
16.00 sálvaMe liMón.
Magacín de tarde que centra
buena parte de su iempo en
hablar sobre la actualidad del
corazón y los úlimos rumores
acaecidos en el mundo de la farándula y los personajes populares del país. Los colaboradores
del programa aportan noicias
en exclusiva.
17.00 sálvaMe naranja.
20.00 sálvaMe tOMate.
21.00 infOrMativOs
teleCinCO.
21.45 el tieMPO.
21.55 dePOrtes.
22.00 la Casa fUerte:
últiMa HOra.
23.00 Cine.
«Guerra mundial Z». Cuando el
mundo comienza a ser invadido
por una legión de muertos vivientes, Gerry Lane, un experto
invesigador de las Naciones
Unidas, intentará evitar el ﬁn de
la civilización en una carrera
contra el iempo y el desino.
01.15 aniMales
nOCtUrnOs.

02.40 el HOrósCOPO de
esPeranZa GraCia.

14.00 laseXta nOtiCias.
14.55 jUGOnes.
El espacio de laSexta capitaneado por Josep Pedrerol desde
su plató habitual. Toda la información y la actualidad deporiva en directo desde laSexta.
15.30 laseXta MeteO.
15.45 ZaPeandO.
El programa coninúa en directo
desde el plató en las tardes de
laSexta en su habitual horario.
Dani Mateo y sus colaboradores ya están en posiciones en la
mesa para mantenerse ﬁeles a
su cita con el entretenimiento
más desenfadado en la sobremesa de laSexta.
17.15
20.00
20.55
21.05

Más vale tarde.
laseXta nOtiCias.
estaCión seXta.
laseXta dePOrtes.

21.30 el interMediO.
El espacio ﬁel a su cita diaria en
directo desde plató para que sus
seguidores puedan disfrutar de
la inmediatez, el rigor y la ironía
del programa. Wyoming y Sandra Sabatés han vuelto para seguir informando y diviriendo a
los espectadores con su paricular visión de la actualidad.
22.30 Cine.
«Más veloz que la muerte».
00.25 Cine.
«Tormenta oscura». En una base
militar secreta, un grupo de
cieníﬁcos acaba de inventar el
Eruptor, un arma capaz de reducir cualquier cuerpo a cenizas inyectándole materia a presión.
01.55 las PriMeras 48 H.

09.50
13.00
14.10
15.20

televenda.
rOBin fOOd.
teMPs de silenCi.
ventdelPlà.

16.40 Cine.
«Alias Jesse James». Milford
Farsnworth és un agent d'assegurances novell que ven una pòlissa a T. J. James, descobrint
després que es tracta del famós
Jesse James. La beneﬁciària de
la pòlissa és la núvia de Jesse,
Cora Lee Collins, una famosa ballarina de saló, més coneguda
com La Duquessa.
18.20 Cine.
«30 Winchester para El Diablo».
El sheriﬀ Webb és incapaç d'enfrontar-se a la banda de lladres
dirigida per «El Diable». El seu
propi ﬁll està molt connectat
amb els bandits. Les coses es
compliquen quan ha de protegir
un important carregament d'or
amb desinació a Mèxic.
20.00 distrettO di POliZia.
20.55 lO Cartanyà.
L'acitud aliva d'en Cartanyà fa
que l'Anselmo s'emprenyi i ja no
en vulgui saber res més. En Cartanyà, lluny de disculpar-se,
s'enfada i decideix ignorar-lo.
21.20 jet laG.
La Mariona arriba de Madrid per
sorpresa, a casa de l'Esther, la
seva germana. Mentrestant,
l'Esther està molesta perquè el
seu ex no li truca per felicitar-li
l'aniversari. La Carla té ressaca i
ha perdut la memòria.
21.50 jet laG.
La Sílvia ha de fer de cangur del
ﬁll d'una amiga. Entre totes l'ajuden a fer pràciques de maternitat amb un nino. D'altra
banda, la Carla té diversos
amants i ha de prendre una decisió. N'ha d'escollir un.
22.15 sessió sOrPresa.
Dilluns a la nit, a 8tv, fem Sessió
Sorpresa. No et diem el ítol de
la pel·lícula que emetem però sí
que te’n donem una pista: els
dos actors protagonistes són el
Gat amb Botes i la cangur més
temuda de Hollywood. Quin
serà aquest thriller? La solució,
dilluns a la nit, a 8tv!
23.55 Cine.
«Hardball».

12.00 PresentaCió
dansàneU 2020.
13.00 CUltUraCCió - lliBres.
(r)
En temps de conﬁnament... us
proposem llegir i descobrir
nous mons imaginaris de la ma
de Joan Cama.
13.30 sOfaMúsiC.
14.00 al dia POnent.
14.30 la POrteria.
Presentat per Pitu Abril, «La
porteria» és un programa
d’informació i tertúlia esporiva.
15.30 sOfaMúsiC. (r)
16.00 al dia POnent. (r)
16.30 diari de nit MaGaZine. (r)
17.30 lleida, tant i tan a
PrOP.
Programa divulgaiu de turisme
de les Terres de Lleida.
18.00 dOsOs aMUnt!
(PresentaCió).
18.30 ens QUedeM a Casa.
És un programa contenidor que
te l’objeciu d’entretenir els
espectadors en aquest moment
d’incerteses. . L'espai té
seccions de recomanacions
culturals, consells per fer
acivitat ísica, entrevistes per
spyke, tesimonis d’iniciaives
socials per amenitzar el
conﬁnament..
19.00 COnneCti.Cat.
20.00 diari de nit - nOtíCies.
21.00 diari de nit MaGaZine.
22.00 diari de nit - la
tertúlia.
23.00 diari de nit - nOtíCies.
(r)
00.00 diari de nit MaGaZine. (r)
01.00 diari de nit - la
tertúlia. (r)

01.35 CliPs.

Retorn de TOTES les
entrades a les taquilles
Auditori i Llotja per
garantir els aforaments
a partir del setembre
latemporadalleida.com

07.00 nOtíCies en XarXa.
09.00 PrOGraMaCió
infantil.
10.00 Ben trOBats.
Magazín mainal dirigit i
presentat per Clara Tena. El
programa inclou entrevistes a
personatges anònims amb
molta història per explicar,
espectacle, humor, misteri,
gastronomia i ﬁns i tot invents!
Però, a més, vol comptar amb la
paricipació dels espectadors.

Obertura de les
taquilles*

08.15 COnstrUCtOres de iMPeriOs. «Japón». 09.12 esPiandO en la
Manada. «Amistad». 10.17 Cine. «La gran aventura de Mortadelo y
Filemón». 12.00 la sCriPt en MOvistar+. Presentado por María Guerra
y Pepa Blanes, «La Script en Movistar+» informa, analiza y entreiene con
una dinámica mezcla de secciones. 12.58 dar Cera, PUlir #0. «Berto,
Quique Peinado». 13.31 lOCOMUndO. «La Maﬁa». 14.03 ilUstres
iGnOrantes. «El riesgo». 14.36 la esPaña llena. «Unidos contra el
virus». 15.30 Cine. «Sherlock Holmes». 17.32 Cine. «Immortals». 19.15
BlUe BlOOds. «A través del espejo», «La venganza», «Reglas Nuevas».
21.30 Un País de iMParaBles. «Conectados». 22.01 CiUdades OCUltas.
«Estambul». 23.05 late MOtiv. Show de Andreu Buenafuente. 00.14 la
resistenCia. Late night de David Broncano.

dMaX
08.20 ¿CóMO lO HaCen? 09.05 MOnstrUOs de ríO. «Monstruo
mongol», «Asesino asiáico». 10.40 seCretOs BajO tierra. «El juicio ﬁnal
de California». 11.30 CUriOsidades de la tierra. 12.20 lUGares
sinGUlares. 14.05 alasKa, últiMa frOntera. Luchando contra los
elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de
granjeros y rancheros. 16.00 la fieBre del OrO. 17.55 jOyas sOBre
rUedas. «Datsun 510 del 72», «Mini Cooper S MC40 de 2004». 19.45
fast n' lOUd. «Galaxie problemáico», «Lincoln con genio». 21.35
¿CóMO lO HaCen? 22.30 tesOrOs al desCUBiertO. «Pandillas de
Pompella». 23.25 desMOntandO la HistOria. 00.25 tesOrOs al
desCUBiertO. «La Isla de Pascua».

disney CHannel
08.25 art attaCK. 08.50 vaMPirina. 09.40 alvinnn!!! y las ardillas
(sinGle stOry). 11.00 lOs Green en la Gran CiUdad. 11.50
anfiBilandia. 12.45 GaBBy dUran alien tOtal. 13.10 sydney & MaX.
«Por los pelos». 13.35 anfiBilandia. 14.00 lOs Green en la Gran
CiUdad. 14.55 alvinnn!!! y las ardillas (sinGle stOry). 16.15 el BeBé
jefaZO. 16.40 GaBBy dUran alien tOtal. 17.10 sydney & MaX. 17.35
alvinnn!!! y las ardillas (sinGle stOry). 18.00 BeBés llOrOnes
láGriMas MáGiCas. 18.05 alvinnn!!! y las ardillas (sinGle stOry).
«Un día de perros», «Papá dragón». 18.30 anfiBilandia. 19.25 lOs
Green en la Gran CiUdad. 20.15 alvinnn!!! y las ardillas (sinGle
stOry). 21.35 lOs Green en la Gran CiUdad. 22.25 GaBBy dUran
alien tOtal. 22.50 sydney & MaX. 23.15 Bia. 23.55 jessie.

Clan
10.09 44 GatOs. 10.33 Kid-e-Cats. 10.43 PePPa PiG. 11.02 veGGietales
en Casa. 11.23 PePPa PiG. «Patolandia/La casa nueva/Baloncesto».
11.41 Kid-e-Cats. 11.48 lUO BaO Bei. 12.32 el sHOW de Garfield.
12.56 la PatrUlla Canina. 13.18 lOs sUPerMiniHerOes. 13.38 BOB
esPOnja. 15.06 Henry danGer. 15.30 100 COsas QUe HaCer antes de
ir al institUtO. 16.13 KniGHt sQUad. 16.34 star falls. 16.58 Kid-eCats. 17.08 44 GatOs. 17.32 siMón. «Ya no soy tu amigo». 17.38 siMón.
«Durmiendo en casa de Fernando», «Igual que papá». 17.48 PePPa PiG.
18.07 astrOBlast. 18.30 Mirette investiGa. 18.52 el sHOW de
Garfield. 19.18 jUstin tiMe. 19.40 lOs sUPerMiniHerOes. 20.00
Henry danGer. 20.22 BOB esPOnja. 21.28 Henry danGer. 22.13 100
COsas QUe HaCer antes de ir al institUtO. 22.56 KniGHt sQUad.

teledePOrte
08.10 COPa del rey de BalOnCestO 1999. Final. Baskonia-Caja San
Fernando. 09.45 estUdiO estadiO. 11.00 CaMPeOnatO del MUndO
de Patinaje artístiCO 2018. 13.15 CaMPeOnatO del MUndO de
nataCión sinCrOniZada 2011. Ruina técnica equipos. 14.30 tdP ClUB.
15.00 CaMPeOnatO de eUrOPa de nataCión 2000. 16.00 fast & fUt.
17.00 vUelta a esPaña 2016. 14 etapa. Urdax-Aubisque. 18.00 tdP en
Casa. 18.15 CaMPeOnatO de eUrOPa de vOley Playa MasCUlinO
2018. Semiﬁnal. 19.00 Masters 2007. Final. Jusine Henin-María
Sharapova. 22.25 COPa asOBal 2007. Final. Ciudad Real-Ademar León.
23.50 estUdiO estadiO. La información y la opinión van de la mano en
este veterano espacio que analiza al detalle las noicias que genere el
mundo del fútbol y del resto de deportes. 01.50 tdP en Casa.

15/7

Termini per
retornar entrades
ns al 15 de juliol

* Auditori Municipal Enric Granados: Dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 12.30 h - Dilluns, dimecres i dijous de 17.30 a 19.30 h
Teatre de la Llotja: De dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h - Dimarts, dimecres i dijous de 11.00 h a 13.00 h

Medio: El Segre en Català
Publicado: 22/06/2020
Edición: Segre Català
Sección: MISCELANEA GUIA

TELEVISIÓ

SEGRE
Dilluns, 22 de juny del 2020

CANAL 33

Una altra justícia a La 2
Documentos TV emet aquesta nit a La 2 Otra
justicia, una alternativa al sistema establert que
advoca per la trobada entre assassins i víctimes,
perquè intentin superar junts el trauma del crim
que els ha sacsejat la vida. L’anomenada justícia
restaurativa ajuda el culpable a penedir-se i a la
víctima a entendre els fets.

La Sexta

Lleida TV

07.00 El zapping de surferos.
07.30 Mejor llama a Kiko.
08.10 ¡Toma salami!
08.45 El bribón.
09.30 Alerta Cobra.
13.00 El concurso del año.

06.00 Minutos musicales.
07.30 Aruser@s.
11.00 Al rojo vivo. Magazín
diari d’actualitat amb taula d’anàlisi política que
condueix Antonio García
Ferreras.

07.00 Notícies en xarxa.
09.00 Programació infantil. Especial de dibuixos animats.
10.00 Ben trobats. Magazín diari
d’actualitat que dirigeix i
presenta Clara Tena.
12.00 Presentació Dansàneu
2020.
13.00 Culturacció. Llibres. Red.
13.30 Sofamúsic. Programa
que difon els concerts de
formacions lleidatanes
gravats a casa. Red.

21.05 Firts Dates.
22.50 En el punto de mira. Se
come o no se come i Casas
malditas.
00.15 En el punto de mira.
03.40 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.
05.15 Puro Cuatro.

lASEGARRA

SegarraTV.cat

TARDA
14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
14.55 La Sexta noticias. Jugones.
15.20 Jugones. El análisis.
15.30 La Sexta meteo 1ª ed.
15.45 Zapeando. Humor.
17.15 Más vale tarde. Magazín.
20.00 La Sexta noticias 2ª ed.

NIT
20.55 Estación Sexta.
21.05 La Sexta deportes.
21.30 El Intermedio. Amb El
Gran Wyoming.
22.30 El taquillazo. Más veloz
que la muerte (2018). Dir.:
John Luessenhop.
00.25 Cine. Tormenta oscura
(2006). Dir.: Jason Bourque.

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Cobla Mediterrània.
Ahir, avui i sempre.
06.29 Catalunya Blues. Música.
06.59 El món a RAC1. Retransmissió en directe del programa matinal de ràdio.
09.54 Televenda.
12.52 Deu n’hi dron. Paisatges.
13.00 Robin Food. Cuina.
14.10 Temps de silenci. Sèrie.

06.35 Mundos inexplorados.
Omán: las montañas del
desierto i El cañón del desierto.
08.25 Constructores de imperios. Japón.
09.20 BBC Earth. Espiando en la
manada. Amistad.
10.22 Cine. La gran aventura de
Mortadelo y Filemón.
12.07 La Script en Movistar+.

TARDA

boig per tu

“Si no es por no ir...”

Cuatro

NIT
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El 18 d’octubre del 2015, un
home armat va entrar a l’estació d’autobusos de la ciutat
israeliana de Beerxeba, va
matar un soldat, li va robar
l’arma automàtica i va disparar indiscriminadament. Els
autors del documental Mort
a l’estació, que el Canal 33
emet al 60 minuts, van preguntar a diversos testimonis,
van comparar els seus relats
amb una reconstrucció dels
fets basada en imatges gravades per les càmeres de seguretat i van comprovar que
les discrepàncies eren importants i molt significatives.

15.00 Noticias deportes Cuatro.
15.20 Deportes Cuatro.
15.25 El tiempo.
15.40 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira Bis.
17.35 Cuatro al día.
20.00 Cuatro al día.
20.45 Deportes Cuatro 2.
20.55 El tiempo.

GUIA
JOSÉ CARLOS MIRANDA

DOCUMENTOS TV SOCIETAT

‘60 minuts’ narra
les dos cares
d’un atemptat

TARDA

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.751€

13.05 Dar cera, pulir #0.
13.35 LocoMundo. La mafia.
14.05 Ilustres Ignorantes.
14.32 La España llena. Juntos
contra el virus.
15.30 Cine. Sherlock Holmes.
17.35 Cine. Immortals.
19.23 Blue Bloods. A través del
espejo, La venganza i Reglas
nuevas. Sèrie.

NIT

NIT

22.17 Pel·lícula. Sessió sorpresa!
23.56 Pel·lícula. Hardball (2001).
Dir.: Brian Robbins.
01.36 Clips. Programa de música.

21.30 Un país de Imparables.
Conectados.
22.00 Ciudades ocultas. Estambul.

José Mota, en el seu ja mític gag.

afegir allò de la campanya “Queda’t
a casa”, que ara ha canviat a “no et
quedis a casa” o “queda’t a Espanya”,
o la de Podem, d’entusiasta partidari
de la Comissió per als tripijocs del rei
emèrit a la de no fa falta la de Felipe
González per allò del GAL i, poc després, rectificació inclosa.

CINE A CASA

TARDA
14.00 Al dia Ponent. Informatiu.
14.30 La porteria. Pitu Abril
condueix aquest programa
diari d’informació i tertúlia
esportiva.
15.30 Sofamúsic. Red.
16.00 Al dia Ponent. Red.
16.30 Diari de Nit. Magazín. Red.
17.30 Lleida, tant i tan a prop.
La Noguera con Dolors Mateu. Redifusió del primer
programa d’aquesta sèrie
divulgativa sobre el turisme
a les comarques lleidatanes.
18.00 Dosos amunt! Programa
sobre el món casteller.
18.30 Ens quedem a casa. Contenidor d’entreteniment
amb recomanacions culturals, consells d’activitat
física, entrevistes per Skype
i iniciatives socials.
19.00 Connecti.cat. Magazín
diari entre la informació i
l’entreteniment.
20.00 Diari de Nit. Notícies.

elSegrià

SegriaTV.cat

TARDA

15.19 Ventdelplà. Sèrie.
16.40 Pel·lícula. Alias Jesse James (1959). Dir.: Norman
Z. McLeod.
18.21 Pel·lícula. 30 Winchester
para el diablo (1967). Dir.:
Gianfranco Baldanello.
20.00 Distrito policial. Sèrie.
20.55 Lo Cartanyà. Sèrie.
21.21 Jet lag. Conyac i Cangurs.
Sèrie de comèdia.

n Les múltiples contradiccions (avui
blanc, demà negre i passat gris) que
hem vist, sentit i llegit durant el confinament, i posteriors fases, provocades
per la pandèmia, ens han fet pensar
en aquell mític gag televisiu de José
Mota amb el socorrista de platja escaquejant-se davant d’un banyista amb
problemes al crit de “si no es por no ir.
Si hay que ir se va, pero ir para na es
una tontería”. Tampoc és cap novetat.
N’hi ha prou amb anar a l’hemeroteca
d’anys enrere per poder treure-li els
colors a polítics, dirigents, empresaris i gent de la faràndula. Però ara les
“renúncies” s’han multiplicat a tots
els nivells (i encara que ens dolgui,
fins i tot la nostra Paeria es col·loca al
top five dels que “on vaig dir blanc,
dic negre”).
Canvis continus en les estadístiques de morts i contagiats, i es pot

NIT
21.00 Diari de Nit. Magazín.
L’actualitat social i cultural de Ponent presentada
per Mariví Chacón, que
conversa amb convidats
de diferents àmbits.
22.00 Diari de Nit. La Tertúlia. Debat diari sobre l’actualitat
de la jornada des de tots
els punts de vista. Modera
Santi Roig.
23.00 Diari de Nit. Notícies. Red.
00.00 Diari de Nit. Magazín. Red.
01.00 Diari de Nit. La Tertúlia. Red.
02.00 Segre.com cercle.

10.000 KM
CANAL 33 / 23.45 ★★★
Espanya. 2014. 98 minuts. Gènere: Drama romàntic.
Director: Carlos Marques-Marcet. Intèrprets: Natalia
Tena, David Verdaguer. Comentari: “Dicen que la
distancia es el olvido.” Així arranca el bolero La barca
compost pel mestre Roberto Cantoral, un dels més
celebrats compositors del gènere juntament amb Armando Manzanero, autor de peces tan interpretades
com El reloj, Soy el prohibido o Noche, no te vayas, i que

Kim de la India

TR3CE / 15.00
EUA. 1950.112’. Gèn.: Aventures
colonials. Dir.: Victor Saville. Int.:
Errol Flynn, Dean Stockwell. Com.:
Un dels últims grans èxits de Flynn
com a espia britànic infiltrat entre els rebels independentistes
hindús.

In Time

PARAMOUNT NETWORK / 22.00
EUA. 2011. 107’. Gèn.: Thriller futurista. Dir.: Andrew Niccol. Int.:
Justin Timberlake, Amanda Seyfried. Com.: En un futur distòpic
el temps s’ha convertit en una valuosa moneda de canvi per poder
viure més anys.

Los mejores amigos del...

8TV / 22.15
França. 2010. 94’. Gèn.: Tragicomèdia. Dir.: Julien Rambaldi. Int.:
Marc Lavoine, Léa Drucker. Com.:

sembla inspirar aquesta multireconeguda pel·lícula
en festivals com els del Cinema Europeu, Goya, Gaudí,
Màlaga, Feroz o Forqué i que va suposar l’òpera prima
de Carlos Marques-Marcet (Barcelona, 1983) explicant
la relació a distància, via Skype, d’una enamorada
parella separada per motius laborals, ella a Barcelona
i ell a Los Angeles. Una interessant pel·lícula amb
només dos actors.

Amics de tota la vida que es troben un cap de setmana al camp
per treure’s els ulls.

Criminal

FACTORÍA DE FICCIÓN / 22.35
Gran Bretanya. 2016. 113’. Gèn.:
Thriller fantàstic. Dir.: Ariel Vromen. Int.: Kevin Costner, Gary
Oldman. Com.: Convicte a qui han
implantat la ment d’un agent de la
CIA mort per aclarir un cas.

Planes de boda

NOVA / 22.40
EUA. 2001. 100’. Gèn.: Comèdia
romàntica. Dir.: Adam Shankman.
Int.: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. Com.: Organitzadora
de casaments que s’enamora d’un
seductor client.

Guerra Mundial Z

TELECINCO / 23.00
EUA. 2013. 116’. Gèn.: Thriller fan-

tàstic. Dir.: Marc Foster. Int.: Brad
Pitt, Mireille Enos. Com.: Investigador de l’ONU que lluita contra
una invasió de zombis després
d’una devastadora pandèmia.

Hardball

8TV / 23.55
EUA. 2001. 110’. Gèn.: Drama esportiu. Dir.: Brian Robbins. Int.:
Keanu Reeves, Diane Lane. Com.:
Ludòpata convulsiu que purga
les seues penes com a entrenador
d’un equip de beisbol infantil en
un barri d’allò més marginal.

Hellboy

PARAMOUNT NETWORK / 00.20
EUA. 2004. 132’. Gèn.: Fantàstic.
Dir.: Guillermno del Toro. Int.:
Ron Perlman, Salma Blair. Com.:
Adaptació del còmic de Mike Mignola amb un dels més empàtics
antiherois de la història: Hellboy,
el diable al servei del bé.

pel·lícula
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Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta ★ Sense qualificar ◗
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CANAL 33

TVE

Si no es por no ir...

El 18 de octubre de 2015, un
hombre armado entró en la
estación de autobuses de la
ciudad israelí de Beerxeba,
mató a un soldado, le robó
el arma automática y disparó
indiscriminadamente. Los
autores del documental Mort
a l’estació, que el Canal 33
emite en 60 minuts, preguntaron a varios testigos, compararon sus relatos con una
reconstrucción de los hechos
basada en imágenes grabadas
por las cámaras de seguridad
y comprobaron que las discrepancias eran importantes
y muy significativas.

La 2 propone otra justicia
Documentos TV emite esta noche en La 2 Otra
justicia, una alternativa al sistema establecido
que aboga por el encuentro entre asesinos y sus
víctimas, para que intenten superar juntos el
trauma del crimen que ha sacudido sus vidas. La
llamada justicia restaurativa ayuda al culpable a
arrepentirse y a la víctima a entender los hechos.

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

07.00 El zapping de surferos.
07.30 Mejor llama a Kiko.
08.10 ¡Toma salami!
08.45 El bribón.
09.30 Alerta Cobra.
13.00 El concurso del año.

06.00 Minutos musicales.
07.30 Aruser@s.
11.00 Al rojo vivo. Magacín
diario de actualidad con
mesa de análisis político que conduce Antonio
García Ferreras.

07.00 Notícies en xarxa.
09.00 Programació infantil. Especial de dibujos animados.
10.00 Ben trobats. Magacín
diario de actualidad que
dirige y presenta Clara Tena.
12.00 Presentació dansàneu
2020.
13.00 Culturacció. Llibres. Red.
13.30 Sofamúsic. Programa
que difunde los conciertos
de formaciones leridanas
grabados en su casa. Red.

NoChE
21.05 Firts dates.
22.50 En el punto de mira. Se
come o no se come y Casas
malditas.
00.15 En el punto de mira.
03.40 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.
05.15 Puro Cuatro.

lASEGARRA

SegarraTV.cat

TArdE
14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
14.55 La Sexta noticias. Jugones.
15.20 Jugones. El análisis.
15.30 La Sexta meteo 1ª ed.
15.45 Zapeando. Humor.
17.15 Más vale tarde. Magacín.
20.00 La Sexta noticias 2ª ed.

NoChE
20.55 Estación Sexta.
21.05 La Sexta deportes.
21.30 El Intermedio. Con El Gran
Wyoming.
22.30 El taquillazo. Más veloz
que la muerte (2018). Dir.:
John Luessenhop.
00.25 Cine. Tormenta oscura
(2006). Dir.: Jason Bourque.

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Cobla Mediterrània.
Ahir, avui i sempre.
06.29 Catalunya Blues. Música.
06.59 El món a rAC1. Retransmisión en directo del programa matinal de radio.
09.54 Televenda.
12.52 deu n’hi dron. Paisajes.
13.00 robin Food. Cocina.
14.10 Temps de silenci. Serie.

06.35 Mundos inexplorados.
Omán: las montañas del desierto y El cañón del desierto.
08.25 Constructores de imperios. Japón.
09.20 BBC Earth. Espiando en la
manada. Amistad.
10.22 Cine. La gran aventura de
Mortadelo y Filemón.
12.07 La Script en Movistar+.

TArdE

TArdE

15.19 Ventdelplà. Serie.
16.40 Pel·lícula. Alias Jesse James (1959). Dir.: Norman
Z. McLeod.
18.21 Pel·lícula. 30 Winchester
para el diablo (1967). Dir.:
Gianfranco Baldanello.
20.00 distrito policial. Serie.
20.55 Lo Cartanyà. Serie.
21.21 Jet lag. Conyac y Cangurs.
Serie de comedia.

13.05 dar cera, pulir #0.
13.35 LocoMundo. La mafia.
14.05 Ilustres Ignorantes.
14.32 La España llena. Juntos
contra el virus.
15.30 Cine. Sherlock Holmes.
17.35 Cine. Immortals.
19.23 Blue Bloods. A través del
espejo, La venganza y Reglas nuevas. Serie.

NoChE
22.17 Pel·lícula. Sessió sorpresa!
23.56 Pel·lícula. Hardball (2001).
Dir.: Brian Robbins.
01.36 Clips. Programa de música.
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doCUMENToS TV SoCIEdAd

‘60 minuts’ narra
las dos caras de
un atentado

15.00 Noticias deportes Cuatro.
15.20 deportes Cuatro.
15.25 El tiempo.
15.40 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira Bis.
17.35 Cuatro al día.
20.00 Cuatro al día.
20.45 deportes Cuatro 2.
20.55 El tiempo.

GUÍA

TELEVISIÓN

SEGRE
Lunes, 22 de junio de 2020

TArdE

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 2.777€

NoChE
21.30 Un país de Imparables.
Conectados.
22.00 Ciudades ocultas. Estambul.
23.00 Late Motiv.

n Las múltiples contradicciones (hoy
blanco, mañana negro y pasado gris)
que hemos visto, oído y leído durante
el confinamiento, y posteriores fases,
provocadas por la pandemia, nos han
retrotraído a aquel mítico gag televisivo de José Mota con el socorrista playero escaqueándose ante un bañista
con problemas al grito de “si no es por
no ir. Si hay que ir se va, pero ir para
na es una tontería”. Tampoco es una
novedad. Basta con ir a la hemeroteca
de años atrás para poder sacarle los
colores a políticos, dirigentes, empresarios y gente de la farándula. Pero
ahora los “renuncios” se han multiplicado a todos los niveles (y aunque
nos duela, incluso nuestra Paeria se
coloca en el top five de los que “donde
dije digo, digo Diego”). Cambios continuos en las estadísticas de muertos
y contagiados, y cabe añadir lo de

José Mota, en su ya mítico gag.

la campaña “Quédate en casa”, que
ahora ha mutado a “no te quedes en
casa” o “quédate en España”, o la de
Podemos, de entusiasta partidario de
la Comisión para los chanchullos del
rey emérito a la de no hace falta la
de Felipe González por lo del GAL y,
poco después, rectificación incluida.

CINE EN CASA

TArdE
14.00 Al dia Ponent. Informativo.
14.30 La porteria. Pitu Abril
conduce este programa
diario de información y
tertulia deportiva.
15.30 Sofamúsic. Red.
16.00 Al dia Ponent. Red.
16.30 diari de Nit. Magacín. Red.
17.30 Lleida, tant i tan a prop.
La Noguera con Dolors Mateu. Redifusión del primer
programa de esta serie divulgativa sobre el turismo
en las comarcas leridanas.
18.00 dosos amunt! Programa
sobre el mundo casteller.
18.30 Ens quedem a casa. Contenedor de entretenimiento
con recomendaciones culturales, consejos de actividad física, entrevistas por
Skype e iniciativas sociales.
19.00 Connecti.cat. Magacín
diario entre la información
y el entretenimiento.
20.00 diari de Nit. Notícies.

elSegrià

SegriaTV.cat

NoChE
21.00 diari de Nit. Magacín. La
actualidad social y cultural de Ponent presentada
por Mariví Chacón, que
conversa con invitados de
diferentes ámbitos.
22.00 diari de Nit. La Tertúlia. Debate diario sobre la
actualidad de la jornada
desde todos los puntos de
vista. Modera Santi Roig.
23.00 diari de Nit. Notícies. Red.
00.00 diari de Nit. Magacín. Red.
01.00 diari de Nit. La Tertúlia. Red.
02.00 Segre.com cercle.

10.000 KM
CANAL 33 / 23.45 ★★★
España. 2014. 98 minutos. Género: Drama romántico. director: Carlos Marques-Marcet. Intérpretes:
Natalia Tena, David Verdaguer. Comentario: “Dicen
que la distancia es el olvido.” Así arranca el bolero La
barca compuesto por el maestro Roberto Cantoral,
uno de los más celebrados compositores del género
junto con Armando Manzanero, autor de piezas tan
interpretadas como El reloj, Soy lo prohibido o Noche,

Kim de la India

TR3CE / 15.00
EEUU. 1950.112’. Gén.: Aventuras
coloniales. dir.: Victor Saville. Int.:
Errol Flynn, Dean Stockwell. Com.:
Uno de los últimos grandes éxitos
de Flynn como espía británico
infiltrado entre los rebeldes independentistas hindúes.

In Time

PARAMOUNT NETWORK / 22.00
EEUU. 2011. 107’. Gén.: Thriller futurista. dir.: Andrew Niccol. Int.:
Justin Timberlake, Amanda Seyfried. Com.: En un futuro distópico
el tiempo se ha convertido en una
valiosa moneda de cambio para
poder vivir más años.

Los mejores amigos del...

8TV / 22.15
Francia. 2010. 94’. Gén.: Tragicomedia. dir.: Julien Rambaldi. Int.:
Marc Lavoine, Léa Drucker. Com.:

no te vayas, y que parece inspirar esta multireconocida película en festivales como los del Cine Europeo,
Goya, Gaudí, Málaga, Feroz o Forqué y que supuso la
ópera prima de Carlos Marques-Marcet (Barcelona,
1983) explicando la relación a distancia, via Skype,
de una enamorada pareja separada por motivos laborales, ella en Barcelona y él en Los Ángeles. Una
interesante película con solo dos actores.

Amigos de toda la vida reuniéndose un fin de semana en el campo
para sacarse los ojos.

Criminal

FACTORÍA DE FICCIÓN / 22.35
Gran Bretaña. 2016. 113’. Gén.:
Thriller fantástico. dir.: Ariel Vromen. Int.: Kevin Costner, Gary
Oldman. Com.: Convicto con la
mente de un fallecido agente de la
CIA para esclarecer un caso.

Planes de boda

NOVA / 22.40
EEUU. 2001. 100’. Gén.: Comedia
romántica. dir.: Adam Shankman.
Int.: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. Com.: Organizadora
de bodas enamorándose de un
seductor cliente.

Guerra Mundial Z

TELECINCO / 23.00
EEUU. 2013. 116’. Gén.: Thriller

fantástico. dir.: Marc Foster. Int.:
Brad Pitt, Mireille Enos. Com.: Investigador de la ONU luchando
contra una invasión de zombies
tras una devastadora pandemia.

Hardball

8TV / 23.55
EEUU. 2001. 110’. Gén.: Drama deportivo. dir.: Brian Robbins. Int.:
Keanu Reeves, Diane Lane. Com.:
Ludópata convulsivo purgando
sus penas como entrenador de un
equipo de béisbol infantil en un
barrio de lo más marginal.

Hellboy

PARAMOUNT NETWORK / 00.20
EEUU. 2004. 132’. Gén.: Fantástico.
dir.: Guillermno del Toro. Int.: Ron
Perlman, Salma Blair. Com.: Adaptación del cómic de Mike Mignola
con uno de los más empáticos antihéroes de la historia: Hellboy, el
diablo al servicio del bien.
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PÚBLICO

GÉNERO
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In Time
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Aventuras
Thriller futurista
Tragicomedia
Thriller fantástico
Comedia
Thriller fantástico
Drama deportivo
Fantástico

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗

Medio: El Segre en Català
Publicado: 21/06/2020
Edición: Lectura
Sección: MISCELANEA

S

i una pandèmia a nivell
global no hagués trastocat el nostre dia a dia,
de ben segur que molts
ja estarien pensant a celebrar la revetlla de Sant
Joan –per a molts una de les vetllades més màgiques de l’any–, o a
pujar a algun dels municipis del Pirineu en els quals aquesta nit tan
especial es converteix també en
l’inici de la temporada de baixada

Audiencia:
Lectores
Difusión:
Ejemplares
Valor: 653€

de falles. Enguany no serà així i, pel
bé de tothom, millor que deixem
les aglomeracions per més endavant. Però també tenim molt per
celebrar. Malgrat que fem la revetlla en grups més petits, ens podem
alegrar del desconfinament, que entre altres coses comporta l’obertura
dels museus, amb mesures de seguretat, i l’aixecada progressiva de les
restriccions de mobilitat. Res ens
impedeix apropar-nos al Pallars So-

52.000
4.412

birà, a les Valls d’Àneu (sempre amb
les pertinents mesures de seguretat
tant per nosaltres com pels seus veïns) i admirar el seu patrimoni, amb
tranquil·litat i distància social. I una
bona manera de fer-ho és resseguint uns elements que potser moltes vegades han passat desapercebuts: les piles baptismals i d’oli i els
seus baixos relleus. El fil conductor
bé en pot ser el treball de l’artista
Oriol Vilapuig, que actualment s’ex-

FROTTAGE. Vilapuig
treballant en l’obra
Son. Empremtes
i figuracions a les
Valls d’Àneu.

L’ENTORN

Un destí turístic per
gaudir de la natura
La Vall d’Àneu, al nord-oest del
Pallars Sobirà, engloba els termes municipals d’Alt Àneu, Esterri d’Àneu, la Guingueta d’Àneu
i Espot. Està consolidat des de fa
anys com un concorregut destí de
turisme familiar i de muntanya on
es pot gaudir de nombroses activitats de natura (excursions, senderisme, pesca, esports d’aventura),

a més de culturals (baixada de falles, Dansàneu, Esbaiola’t, entre
molts altres). Això sense mencionar que és una de les portes d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o un
perfecte destí gastronòmic amb
plats com la girella i productors locals de carn i embotits, làctics, etc.
I evidentment, a l’hivern, la neu.

LECTURA

7

Medio: El Punt Avui
Publicado: 15/05/2020
Edición: GENERAL
Sección: NACIONAL Nacional

Audiencia: 112.000 Lectores
Difusión: 22.037 Ejemplares
Valor: 686€

| Nacional | 17

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 15 DE MAIG DEL 2020

Els efectes del coronavirus

La programació
del Trapezi
‘hivernarà’ fins
a l’octubre
a Aquest cap de setmana es faran petits tasts en línia a Al
juliol s’impulsaran les accions professionals a Les

actuacions catalanes i estatals es traslladaran a la tardor

J. Bordes
BARCELONA

Aquesta 24a edició serà
un festival de Trapezi íntim, per causa major. Però
s’escamparà en tres moments, que comencen demà mateix amb uns vídeos
poètics sobre les companyies. Al juliol, es concentraran (probablement per
videoconferències, però ja
hi podria haver alguna mena de presencialitat) les
jornades professionals habituals en tots els festivals
estratègics de Catalunya.
Pel director del Trapezi,
Leandro Mendoza, aquesta mirada virtual pot obrir
a accedir a programadors
molt més enllà, internacionalment. El gran moment de l’actuació (que
s’haurà vist reduït de 30 a
20 companyies aproximadament) es trasllada a
partir de l’octubre. El pressupost es manté pràcticament en els 440.000 euros, en part perquè s’ha
volgut donar suport a les

La data

—————————————————————————————————

05.2021

Data en què se celebraran els
25 anys de Fira Trapezi a Reus. Els organitzadors volen
preparar una edició especial.

produccions, encara que
se’n retardi l’estrena.
El Festival Trapezi de
Reus (ciutat que dilluns va
entrar en la fase1 de desconfinament) estava previst per a aquest cap de
setmana però es va ajornar inicialment al dies del
9 al 12 de juliol fa algunes
setmanes. Ara, el dubte és
com es podran seguir les
atraccions multitudinàries (com el cabaret de cada nit) atenent les possibles restriccions per complir la distància física entre els espectadors. Tot i
així, es convoquen per reprogramar-los a l’octubre.
Mendoza explica que

els vídeos Quaderns de
creació “ensenyen el món
interior de les companyies”, al costat de les seves
proeses acrobàtiques. El
material de difusió es convertirà en un element de
documentació de circ
pràcticament inexistent.
Les càpsules es podran
veure a través del web de
la fira. A més, Reus TV
emetrà, a les 22.30 h, tres
espectacles sencers: Gregaris (demà), Paradís
Pintat (dissabte) i Sol Bémol (diumenge).
De ls espectacles que es
programen a la tardor destaca la coproducció del festival amb el duet Alta Gama: Mentir lo mínimo.
També s’espera estrenar
el nou títol de la companyia Rhum, Gran reserva;
l’estrena de Circ Vermuth
que s’havia de programar
a la Mostra d’Igualada, Absurd, el retorn de Déjà vu
(després de la lesió de l’actor Manolo Alcántara) i la
repesca d’Hotel Iocandi
(Peix) de Fira Tàrrega. ■

Reus TV emetrà dissabte a la nit ‘Paradís pintat’, de Pepa Plana ■ ROSER ARQUES

Canet Rock també anuncia que es retarda

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Canet Rock es trasllada al 3
d’octubre. Fa pocs dies, el ministre de Cultura, José Manuel Rodriguez Uribes, va dir
que encara calia “esperar”
per decidir si es podrien fer
festivals aquest estiu, però la
majoria ja han optat per ajornar o per suspendre l’edició
d’enguany. El Canet Rock havia venut totes les entrades
per al 4 de juliol. Ara es permetrà de recuperar els imports als qui els sigui impossible assistir en la nova data.

Els assistents tenen fins a l’1
d’agost per retornar-les i, a
partir de llavors, es tornaran a
posar a la venda. El canvi de
dates no comportarà un canvi de cartell, amb noms com
Manel, Oques Grasses, Doctor Prats, Els Amics de les
Arts, Sopa de Cabra i Miki
Núñez.
També canvia de dates el
Dansàneu, el festival de dansa, música i patrimoni que organitza el Consell Cultural de
les Valls d’Àneu. Durà a terme

la seva 29a edició del 23 al 30
d’agost (estava previst del 30
de juny al 5 de juliol). Com en
la majoria de festivals. Els organitzadors es comminen a
preservar la seguretat dels
treballadors, els artistes i eñs
espectadors tot mantenint
l’esperit del Dansàneu: oferirà un seguit de propostes singularitzades amb l’objectiu
de donar suport als artistes i
als creadors del país, com
també donar valor al patrimoni natural i artístic d’Àneu.

MÉS CORONAVIRUS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cancel·len les
Jornades Imatge
& Recerca

Sectors professionals de la
Cultura signen un manifest

La Caixa presenta
un nou projecte
amb fons social

El festival de
llegendes manté
les dates de juliol

Les Jornades Imatge & Recerca, organitzades pel CRDI
de l’Ajuntament de Girona,
que s’havien de fer del 4 al 7
de novembre del 2020, s’han
cancel·lat amb motiu de la
pandèmia de la Covid-19 i de
la incertesa que comporta. La
celebració dels 30 anys de les
jornades (1990-2020) es farà
en línia.

Les associacions de músics
de Catalunya i els diferents
sectors professionals de la
Cultura demanen suport al
manifest que es pot llegir al
web culturaenlluita.cat, que
proposa tres punts bàsics. “1Que es mantinguin les partides pressupostàries destinades a cultura i festes dels
pressupostos municipals. 2-

La Caixa presenta el nou programa Art for Change, que
acollirà projectes culturals
participatius que, davant la
crisi social i cultural generada
per la pandèmia, hauran
d’afrontar les noves necessitats que aniran sorgint en la
societat. Destinaran als projectes un pressupost total de
350.000 euros.

El Festival de Llegendes de
Catalunya, Sant Martí de
Tous, s’adaptarà a les restriccions del desconfinament. La
intenció, recull ACN, es mantenir el format presencial i les
dates (del 3 al 5 de juliol). Volen que sigui “pioner seguint
criteris relacionats amb la
prevenció i la seguretat d’actors i públic”.

Que no es resolguin els contractes o compromisos de les
actuacions i aquestes s’ajornin a una altra data de l’any
en curs [...]. 3- Que, davant la
impossibilitat d’ajornar les
actuacions a una data del
mateix any [...], les administracions públiques paguin el
preu del contracte en concepte d’indemnització.”

Imatge d’un dels projectes de
La Caixa

Medio: El Segre en Català
Publicado: 15/05/2020
Edición: Segre Català
Sección: MISCELANEA GUIA
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festivals cancel·lacions

El festival Canet
Rock s’ajorna al
3 d’octubre pel
coronavirus

Juneda, sense punk fins al 2021

Es podrà recuperar
l’import de les entrades
❘ ARENYS DE MAR ❘ El Canet Rock,
que tenia previst celebrar la
nova edició el 4 de juliol a
Arenys de Mar, va decidir
ahir ajornar el certamen al
3 d’octubre a causa de l’emergència sanitària del coronavirus. A diferència d’altres
festivals com el Sónar, el Primavera Sound o el Castell
de Peralada, que han optat
per cancel·lar la cita d’aquest
any, l’organització del Canet
Rock ha apostat per mantenir el mateix cartell, format
per artistes nacionals, però
posposant-lo a la tardor. Entre les actuacions hi ha les
de grups com Manel, Doctor
Prats, Els Amics de les Arts,
Itaca Band, Roba Estesa, Sopa de Cabra, Miki Núñez,
Ciutat Jara, No Logo o Lildami. Els qui no puguin acudir
a aquesta setena edició pel
canvi de dates podran sol·licitar abans de l’1 d’agost la
devolució de l’import de les
entrades, que tornaran ben
aviat a la venda.

El Kalikenyo Rock ajorna la quinzena edició prevista del 18 al 20 de juny ||
Preveu mantenir “la gran majoria” de concerts d’un aniversari “molt especial”
MAITE MONNÉ

A. SISCART

❘ JUNEDA ❘ Juneda haurà d’esperar
un any més per tornar a convertir-se en la capital del punk i el
metal. El Kalikenyo Rock, un
dels festivals referents de música rock underground de l’Estat,
va anunciar ahir la cancel·lació
de la present edició, que s’havia
de celebrar entre els dies 18 i 20
de juny en aquest municipi de
les Garrigues.
Es tracta d’una decisió “plena
d’impotència, ràbia i frustració”, va assenyalar l’organització en un comunicat, a causa que
aquest any el certamen havia
de celebrar una edició “especial” al complir quinze anys, amb
concerts com els de Soziedad
Alkoholika, Skatalà, El Drogas, Segismundo Toxicómano,
Albert Pla, El Último Ke Zierre, Lendakaris Muertos o The
Adicts, en l’apartat internacional, entre molts altres. “Hem
intentat esperar fins a l’últim
moment per si sortia un petit
indici d’esperança que ens permetés recuperar la normalitat
però, per desgràcia, no ha estat

MARC CUSCÓ

Un certamen de
rock underground
que és referent a
nivell estatal

L’última edició del festival va congregar 4.000 persones a Juneda.

així”, continuava el comunicat.
Durant els propers cinc dies, el
festival anirà tornant l’import
de les entrades a aquells que ja
les haguessin adquirit.
Encara que es tracta d’un cop
molt dur per al Kalikenyo, el
seu impulsor, Albert Civit, va
voler aportar una mica de llum

i va avançar que ja tenen dates
previstes per al quinzè aniversari el 2021, que se celebrarà
entre el 23 i 26 de juny. “Serà
una edició molt especial i plena
de sorpreses”, va avançar Civit,
que va afegir que conservaran la
majoria d’actuacions del cartell
d’aquest any.

■ Amb catorze anys d’experiència a l’esquena, el
Kalikenyo Rock és un
dels festivals referents de
música punk i metal dins
de l’Estat. L’any passat,
durant els tres dies del
certamen, es van congregar a Juneda unes 4.000
persones, un nombre molt
elevat per a certàmens
d’estils underground. Un
altre factor que reafirma
el Kalikenyo com un dels
festivals punks a tenir en
compte és la quantitat i
qualitat dels grups a la
cartellera. Entre els 33
que hi van actuar l’any
passat hi havia Non Servium, Soziedad Alkoholica, Segis, Gatillazo, Crisix
i Boikot.

certàmens novetats

El festival de música i dansa Dansàneu
retarda del juny a l’agost la 29a edició
REDACCIÓ

El Petit de Cal Eril, en una de les actuacions reprogramades a l’agost.

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Després de diverses setmanes d’incertesa,
el Consell Cultural de les Valls
d’Àneu, organitzador del festival Dansàneu, va comunicar
ahir que mantindrà la 29 edició del certamen pirinenc per
a aquest estiu. No obstant, la
crisi sanitària obliga a modificar
les dates previstes i tindrà lloc
finalment del 23 al 30 d’agost

del 2020, i no com estava previst inicialment, del 30 de juny
al 5 de juliol. L’equip del Dansàneu va comunicar així mateix que en aquests moments es
troba adaptant el festival a les
mesures sanitàries pertinents i
que per aquesta raó no podrà
avançar els canvis definitius en
la programació fins a finals de
juny. Per aquest motiu, l’organització tornarà l’import total

de les entrades a aquells interessats que ho demanin prèviament
a través del correu reserves@
dansaneu.cat.
Al seu torn, l’organització
manté activa la venda de tiquets per als espectacles ja reprogramats. Entre aquestes, el
d’El Petit de Cal Eril & Montse
Selma (Esterri, 27 d’agost) i Nilak & Arnau Obiols (les Planes
de Son, 28 d’agost).
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FESTIVALES CANCELACIONES

El festival Canet
Rock se aplaza al
3 de octubre por
el coronavirus

Juneda, sin punk hasta 2021

Se podrá recuperar el
importe de las entradas
❘ ARENYS DE MAR ❘ El Canet Rock,
que tenía previsto celebrar
su nueva edición el 4 de julio en Arenys de Mar, decidió ayer aplazar el certamen
al 3 de octubre debido a la
emergencia sanitaria del coronavirus. A diferencia de
otros festivales como el Sónar, el Primavera Sound o el
Castell de Peralada, que han
optado por cancelar la cita de
este año, la organización del
Canet Rock ha apostado por
mantener el mismo cartel,
formado por artistas nacionales, pero postergándolo a
otoño. Entre las actuaciones
están las de grupos como Manel, Doctor Prats, Els Amics
de les Arts, Itaca Band, Roba
Estesa, Sopa de Cabra, Miki Núñez, Ciudad Jara, No
Logo o Lildami. Quienes no
puedan acudir a esta VII edición por el cambio de fechas
podrán solicitar antes del 1
de agosto la devolución del
importe de las entradas, que
volverán en breve a la venta.

El Kalikenyo Rock aplaza su XV edición prevista del 18 al 20 de junio || Prevé
mantener “la gran mayoría” de conciertos para un aniversario “muy especial”
MAITE MONNÉ

A. SISCART

❘ JUNEDA ❘ Juneda tendrá que esperar un año más para volver
a convertirse en la capital del
punk y el metal. El Kalikenyo Rock, uno de los festivales
referentes de música rock ‘underground’ del Estado, anunció
ayer la cancelación de la presente edición, que debía celebrarse
entre los días 18 y 20 de junio
en este municipio de Les Garrigues. Se trata de una decisión
“llena de impotencia, rabia y
frustración”, señaló la organización en un comunicado, debido
a que este año el certamen iba a
celebrar una edición “especial”
al cumplir 15 años, con conciertos como los de Soziedad Alkoholika, Skatalà, El Drogas, Segismundo Toxicómano, Albert
Pla, El Último Ke Zierre, Lendakaris Muertos o The Adicts,
en el apartado internacional,
entre muchos otros. “Hemos
intentado esperar hasta el último momento por si salía un
pequeño atisbo de esperanza
que nos permitiese recuperar la
normalidad pero, por desgracia,

MARC CUSCÓ

Un certamen de
rock underground
que es referente a
nivel estatal

La última edición del festival congregó a 4.000 personas en Juneda.

no ha sido así”, continuaba el
comunicado. Durante los próximos cinco días, el festival irá
devolviendo el importe de las
entradas a aquellos que ya las
hubieran adquirido.
Aunque se trata de un golpe
muy duro para el Kalikenyo, su
impulsor, Albert Civit, arrojó

un poco de luz y avanzó que
ya tienen fechas previstas para
el 15 aniversario en 2021, que
se celebrará entre el 23 y 26 de
junio. “Será una edición muy
especial y llena de sorpresas”,
avanzó Civit, y añadió que conservarán la mayoría de actuaciones del cartel de este año.

■ Con 14 años de experiencia a sus espaldas, el
Kalikenyo Rcok es uno
de los festivales referentes de música punk y metal dentro del Estado. El
año pasado, durante los
tres días del certamen,
se congregaron en Juneda unas 4.000 personas,
número muy elevado para certámenes de estilos
underground. Otro factor
que reafirma el Kalikenyo
como uno de los festivales
punk a tener en cuenta es
la cantidad y calidad de
los grupos en cartel. Entre los 33 que actuaron el
año pasado estaban Non
Servium, Soziedad Alkoholica, Segis, Gatillazo,
Crisix y Boikot.

CERTÁMENES NOVEDADES

El festival de música y danza Dansàneu
retrasa de junio a agosto su 29 edición
REDACCIÓN

El Petit de Cal Eril, en una actuación reprogramada a agosto.

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Tras varias semanas de incertidumbre, el
Consell Cultural de les Valls
d’Àneu, organizador del festival Dansàneu, comunicó ayer
que mantendrá la 29 edición del
certamen pirenaico para este
verano. No obstante, la crisis
sanitaria obliga a modificar las
fechas previstas y tendrá lugar
finalmente del 23 al 30 de agos-

to de 2020, y no como estaba
previsto inicialmente, del 30 de
junio al 5 de julio. El equipo del
Dansàneu comunicó asimismo
que en estos momentos se encuentra adaptando el festival
a las medidas sanitarias pertinentes y que por este motivo
no podrá avanzar los cambios
definitivos en la programación
hasta finales de junio. Por ello,
la organización devolverá el

importe total de las entradas a
aquellos interesados que lo pidan previamente a través del
correo reserves@dansaneu.
cat. A su vez, la organización
mantiene activa la venta de tickets para los espectáculos ya
reprogramados. Entre ellos, el
de El Petit de Cal Eril & Montse
Selma (Esterri, 27 de agosto)
y Nilak & Arnau Obiols (Les
Planes de Son, 28 de agosto).
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vIERNES
El Aula abre las
inscripciones
para técnicas
de actuación
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El Festival Dansàneu
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Els efectes del coronavirus

La programació
del Trapezi
‘hivernarà’ fins
a l’octubre
a Aquest cap de setmana es faran petits tasts en línia a Al
juliol s’impulsaran les accions professionals a Les

actuacions catalanes i estatals es traslladaran a la tardor

J. Bordes
BARCELONA

Aquesta 24a edició serà
un festival de Trapezi íntim, per causa major. Però
s’escamparà en tres moments, que comencen demà mateix amb uns vídeos
poètics sobre les companyies. Al juliol, es concentraran (probablement per
videoconferències, però ja
hi podria haver alguna mena de presencialitat) les
jornades professionals habituals en tots els festivals
estratègics de Catalunya.
Pel director del Trapezi,
Leandro Mendoza, aquesta mirada virtual pot obrir
a accedir a programadors
molt més enllà, internacionalment. El gran moment de l’actuació (que
s’haurà vist reduït de 30 a
20 companyies aproximadament) es trasllada a
partir de l’octubre. El pressupost es manté pràcticament en els 440.000 euros, en part perquè s’ha
volgut donar suport a les

La data

—————————————————————————————————

05.2021

Data en què se celebraran els
25 anys de Fira Trapezi a Reus. Els organitzadors volen
preparar una edició especial.

produccions, encara que
se’n retardi l’estrena.
El Festival Trapezi de
Reus (ciutat que dilluns va
entrar en la fase1 de desconfinament) estava previst per a aquest cap de
setmana però es va ajornar inicialment al dies del
9 al 12 de juliol fa algunes
setmanes. Ara, el dubte és
com es podran seguir les
atraccions multitudinàries (com el cabaret de cada nit) atenent les possibles restriccions per complir la distància física entre els espectadors. Tot i
així, es convoquen per reprogramar-los a l’octubre.
Mendoza explica que

els vídeos Quaderns de
creació “ensenyen el món
interior de les companyies”, al costat de les seves
proeses acrobàtiques. El
material de difusió es convertirà en un element de
documentació de circ
pràcticament inexistent.
Les càpsules es podran
veure a través del web de
la fira. A més, Reus TV
emetrà, a les 22.30 h, tres
espectacles sencers: Gregaris (demà), Paradís
Pintat (dissabte) i Sol Bémol (diumenge).
De ls espectacles que es
programen a la tardor destaca la coproducció del festival amb el duet Alta Gama: Mentir lo mínimo.
També s’espera estrenar
el nou títol de la companyia Rhum, Gran reserva;
l’estrena de Circ Vermuth
que s’havia de programar
a la Mostra d’Igualada, Absurd, el retorn de Déjà vu
(després de la lesió de l’actor Manolo Alcántara) i la
repesca d’Hotel Iocandi
(Peix) de Fira Tàrrega. ■

Reus TV emetrà dissabte a la nit ‘Paradís pintat’, de Pepa Plana ■ ROSER ARQUES

Canet Rock també anuncia que es retarda

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Canet Rock es trasllada al 3
d’octubre. Fa pocs dies, el ministre de Cultura, José Manuel Rodriguez Uribes, va dir
que encara calia “esperar”
per decidir si es podrien fer
festivals aquest estiu, però la
majoria ja han optat per ajornar o per suspendre l’edició
d’enguany. El Canet Rock havia venut totes les entrades
per al 4 de juliol. Ara es permetrà de recuperar els imports als qui els sigui impossible assistir en la nova data.

Els assistents tenen fins a l’1
d’agost per retornar-les i, a
partir de llavors, es tornaran a
posar a la venda. El canvi de
dates no comportarà un canvi de cartell, amb noms com
Manel, Oques Grasses, Doctor Prats, Els Amics de les
Arts, Sopa de Cabra i Miki
Núñez.
També canvia de dates el
Dansàneu, el festival de dansa, música i patrimoni que organitza el Consell Cultural de
les Valls d’Àneu. Durà a terme

la seva 29a edició del 23 al 30
d’agost (estava previst del 30
de juny al 5 de juliol). Com en
la majoria de festivals. Els organitzadors es comminen a
preservar la seguretat dels
treballadors, els artistes i eñs
espectadors tot mantenint
l’esperit del Dansàneu: oferirà un seguit de propostes singularitzades amb l’objectiu
de donar suport als artistes i
als creadors del país, com
també donar valor al patrimoni natural i artístic d’Àneu.

MÉS CORONAVIRUS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cancel·len les
Jornades Imatge
& Recerca

Sectors professionals de la
Cultura signen un manifest

La Caixa presenta
un nou projecte
amb fons social

El festival de
llegendes manté
les dates de juliol

Les Jornades Imatge & Recerca, organitzades pel CRDI
de l’Ajuntament de Girona,
que s’havien de fer del 4 al 7
de novembre del 2020, s’han
cancel·lat amb motiu de la
pandèmia de la Covid-19 i de
la incertesa que comporta. La
celebració dels 30 anys de les
jornades (1990-2020) es farà
en línia.

Les associacions de músics
de Catalunya i els diferents
sectors professionals de la
Cultura demanen suport al
manifest que es pot llegir al
web culturaenlluita.cat, que
proposa tres punts bàsics. “1Que es mantinguin les partides pressupostàries destinades a cultura i festes dels
pressupostos municipals. 2-

La Caixa presenta el nou programa Art for Change, que
acollirà projectes culturals
participatius que, davant la
crisi social i cultural generada
per la pandèmia, hauran
d’afrontar les noves necessitats que aniran sorgint en la
societat. Destinaran als projectes un pressupost total de
350.000 euros.

El Festival de Llegendes de
Catalunya, Sant Martí de
Tous, s’adaptarà a les restriccions del desconfinament. La
intenció, recull ACN, es mantenir el format presencial i les
dates (del 3 al 5 de juliol). Volen que sigui “pioner seguint
criteris relacionats amb la
prevenció i la seguretat d’actors i públic”.

Que no es resolguin els contractes o compromisos de les
actuacions i aquestes s’ajornin a una altra data de l’any
en curs [...]. 3- Que, davant la
impossibilitat d’ajornar les
actuacions a una data del
mateix any [...], les administracions públiques paguin el
preu del contracte en concepte d’indemnització.”

Imatge d’un dels projectes de
La Caixa
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■ El festival Canet Rock es posposa
al 3 d’octubre amb el mateix cartell

La lògica de la pandèmia s’imposa, i la setena
edició del Canet Rock no es farà al juliol. Però no es
cancel·la sinó que es posposa al 3 d’octubre
“prioritzant sempre la salut del públic i dels
treballadors i aplicant les mesures que ho
garanteixin”, i amb el mateix cartell. És a dir, amb
Manel, Oques Grasses, Els Amics de les Arts, Miki
Núñez, Doctor Prats, Sopa de Cabra, Itaca Band i
Lildami, entre d’atres. Les entrades del juliol
serviran per a l’octubre.

■ Grans equipaments escènics
elaboren un pla de desconfinament
Senyal en una vorera de Cornellà de Llobregat per ordenar el sentit dels vianants. XAVIER BERTRAL

Documentar l’era del covid-19
amb tota mena de material

Els museus engeguen la campanya ‘Memòries d’una pandèmia’
SÍLVIA MARIMON
BARCELONA

Els museus que formen part de la
Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya han començat una campanya
per recollir la memòria oral, escrita, audiovisual i material del pas
del covid-19 pel territori. Memòries d’una pandèmia no és l’única
campanya que hi ha en aquests moments en marxa que vol documentar els estralls i reaccions a la pandèmia. Quan va començar l’estat
d’alarma, l’Associació d’Arxivers
de Catalunya (AAC) va engegar un
projecte que va batejar amb el nom
ArxivemlaCovid19, perquè no s’esborri res. “Ho hem fet perquè tothom que vulgui pugui participar en
la creació de la memòria del futur
i no només perduri la versió oficial –detalla Vicenç Ruiz Gómez, vocal de l’AAC–. El confinament té
moltes versions i les xarxes no poden garantir que tot el que gravem
i escrivim perduri”.
Els 22 museus que formen part
de la campanya Memòries d’una
pandèmia afirmen que “els documents, imatges, vídeos i objectes
materials recollits permetran interpretar l’impacte de la pandèmia a
Catalunya des del punt de vista sanitari, social, econòmic i cultural, i
esdevindran el patrimoni que les
pròximes generacions podran vincular al període històric que vivim”.

Segons els museus, la campanya és
oberta a tothom, des de persones individuals i anònimes fins a empreses, passant per col·lectius, institucions, responsables polítics o associacions. “Serà especialment interessant la participació dels actors
socials, culturals i productius més
rellevants des del punt de vista temàtic o territorial de cadascun dels
museus participants”, expliquen.
En aquest sentit, cada museu ha
triat un enfocament diferent. Així,
per exemple, mentre el Museu de
Lleida i el Museu d’Història de
l’Hospitalet recolliran els testimonis de la seva àrea d’influència territorial, el Vinseum ho farà de tot allò
relacionat amb el món del vi. “So-

Propòsit
La iniciativa vol interpretar
l’impacte sociocultural i
patrimonial de la pandèmia
bretot volem recollir material que
il·lustri el canvi de paradigma –explica Xavier Fornos, director de
Vinseum–. Per exemple, els cellers
s’han quedat sense els distribuïdors
habituals i han hagut de fer servir altres estratègies de promoció per arribar directament al client, o s’han
hagut de fer els tasts de manera virtual. L’afectació en tots els sentits ha
sigut important, i voldríem recollirho”. Per a Fornos, no es tracta de recollir molts objectes sinó de ser selectius i acompanyar-los d’una vi-

vència, d’una reflexió. Hi ha molts
altres exemples. “Nosaltres volem
recollir tot allò que tingui a veure
amb el call de Girona, amb la ciutat
o amb la vida jueva –explica Sílvia
Planas, directora del Museu d’Història de Girona i del Museu d’Història dels Jueus de Girona–. Per exemple, aquests dies s’han celebrat festivitats jueves importants, i ens
agradaria tenir el testimoni dels que
les han viscut des del confinament:
objectes artístics i domèstics, missatges de veu, reflexions, pensaments, opinions...”
Els museus detallen altres materials que es podran recollir, com
els cartells de “Tancat per covid19”, dibuixos o altres materials elaborats individualment o col·lectivament, objectes domèstics que
reflecteixin la vida sota mesures de
confinament i distanciament social, EPIs (guants, mascaretes, bates
i altre material sanitari), nous productes creats per empreses o la indústria per afrontar la pandèmia,
obres d’art a l’espai públic o ítems
que representen projectes i iniciatives comunitàries.
Aquesta iniciativa, segons els
museus, es coordinarà amb els arxius comarcals. Cada museu, a la seva web, explicarà com fer arribar el
material. Una vegada finalitzada la
campanya de recollida, es posarà en
comú el material donat als diferents
museus. Amb tot plegat, segons els
impulsors, es farà una lectura transversal i es realitzaran projectes de
divulgació.e

El Govern traslladarà al Procicat els plans de
desconfinament que han elaborat grans
equipaments escènics de Barcelona (el Liceu, el
TNC, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors,
L’Auditori i el Palau de la Música). Les propostes
seran avaluades pel Procicat i permetran guanyar
temps quan arribi el desconfinament. En la fase 2
de la desescalada aquests equipaments ja
podrien reobrir, amb un terç de l’aforament. Però
la majoria han donat per tancada la temporada i
han ajornat el seu retorn al mes de setembre.
“Són deures fets”, diu el president Quim Torra.

■ El Dansàneu canvia de dates: passa
del mes de juny a finals d’agost
El Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Pallars
Sobirà) manté la celebració del 29è Dansàneu
aquest estiu, però no al juny sinó del 23 al 30
d’agost. De moment ja estan confirmades les
actuacions d’El Petit de Cal Eril & Montse Selma
(27 d’agost), Nilak & Arnau Obiols (28 d’agost) i
Ovidi 25 & Factoria Mascaró (29 d’agost).

VAIVÉN CIRCO / TRAPEZI

■ La Fira Trapezi de Reus trasllada
els espectacles en viu a l’octubre
La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi
de Reus havia de celebrar-se al maig. Va ajornarse al juliol i finalment dividirà la programació en
tres: al maig, des d’avui fins diumenge, un petit
tast online de les companyies; al juliol, trobades
professionals, majoritàriament digitals, amb el
sector del circ, i a l’octubre, una programació
d’espectacles en viu al carrer. “El compromís és
complir sobretot amb les companyies”, recorda el
director de la Fira Trapezi, Leandro Mendoza.
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Buits pel Covid-19

Emma García condueix la revista
d’actualitat ‘Viva la vida’

L’equip de ‘First Dates’ intenta
que els clients trobin parella

TELECINCO / 16.00

CUATRO / 21.25

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

07.00 El zapping de surferos.
Lo mejor.
07.35 Malas pulgas.
09.30 El encantador de perros.
Cures i ensinistrament de
gossos, amb César Millán.
10.50 Callejeros viajeros. Washington DC y Los Ángeles de
California.
11.50 Planes Cuatro.
12.50 Viajeros Cuatro. Las Vegas.

06.00 Minutos musicales.
07.30 Bestial.
09.15 Zapeando.
10.50 Viajeras con B. L’actriu
Ana Millán viatja a Islàndia.
11.45 Equipo de investigación.

09.30 De Tee a Green. Espai
setmanal dedicat al golf
i el pitch and putt amb
reportatges, cròniques i
entrevistes que es proposen atansar aquest esport
a l’espectador.
10.00 Info Noguera. Revista
setmanal d’actualitat sobre
la comarca, les poblacions
i la seua gent.
10.30 Especial. Jornada Reg
i futur.
14.00 Notícies en Xarxa. Edició
especial.
15.00 Especial informatiu.
15.15 El Debat de Lleida Activa.
Mollerussa, centre d’una
potent regió econòmica i
logística. Josep Maria Sanuy entrevista l’alcalde
de la ciutat i president de
Fira de Mollerussa, Marc
Solsona; després, a la taula
redona, debatran el director de Fira de Mollerussa,
Xavier Roure; el director
general d’Arcusin, Josep
Ramon Pons, i el director
comercial de Gili Group,
Xavier Gili.

TARDA
14.00 Cuatro al día.
14.50 El tiempo.
15.00 Noticias Cuatro Deportes.
15.25 Deportes Cuatro.
15.45 Todo Bourne. El poder del
dinero (2012). Dir.: Robert
Luketic.
17.50 Home Cinema. La vida secreta de Walter Mitty (2013).
Dir.: Ben Stiller.
20.00 Cuatro al día. Magazín.

NIT
20.55 El tiempo.
21.05 Deportes Cuatro 2.
21.25 First Dates. Cites a cegues,
amb Carlos Sobera com
a mestre de cerimònies.
22.00 El Blockbuster. El único
superviviente (2014). Dir.:
Peter Berg.
00.35 Cine Cuatro. El heredero
del diablo (2013). Dir.: Matt
Bettinelli-Olpin.
02.05 Callejeros.

TARDA
14.00 La Sexta Noticias.
15.00 La Sexta Deportes.
15.15 La Sexta Meteo.
15.40 Cine. Mil maneras de morder el polvo (2014). Dir.: Seth
MacFarlane.
17.50 Cine. Las últimas horas
de la Tierra (2011). Dir.: W.
D. Hogan.
18.55 Cine. Komodo vs. Cobra.
(2005). Dir.: Jim Wynorski.

NIT
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 La Sexta Meteo.
21.00 La Sexta Deportes.
21.30 La Sexta Noche. Iñaki
López seguirà l’actualitat
de l’evolució del Covid-19
amb els millors experts
del país. Analitzaran si les
mesures són suficients, els
problemes de la Sanitat, la
capacitat de contagi, les
solucions, els riscos per
a l’economia, els perills
del proveïment i com no
deixar-se enganyar per
rumors.
02.30 World Poker Tour.

lAnoguera
AueTV.cat

NogueraTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Cobla Sant Jordi.
That’s way.
06.29 Catalunya Blues. August
Tharrats Trio.
07.00 RAC 1. Retransmissió en
directe del programa matinal de ràdio.
09.50 Televenda.

06.00 Las maravillas del mar.
Documental.
07.05 Cine. Arthur y la guerra de
los mundos.
08.43 Cine. Buscando a Nemo.
10.21 Sesiones Movistar+.
Despistaos.
11.08 La Script en Movistar+.
12.08 Dar cera, pulir #0.
12.38 Ilustres Ignorantes. La
seguridad.
13.08 LocoMundo. Espionaje.
13.38 Cero en Historia. Mónica Cruz.
14.38 Cine. Mascotas.

TARDA
12.59 Pel·lícula. Pabellones lejanos I (1984). Dir.: Peter
Duffell.
14.53 Pel·lícula. Pabellones lejanos II (1984). Dir.: Peter
Duffell.
16.56 Barcelonautes. L’agenda
cultural, gastronòmica i de
lleure del cap de setmana
a Barcelona.
17.40 Distrito policial. Sèrie
ambientada en una comissaria del districte Tuscolano
de Roma.

NIT
22.32 Pel·lícula. Los idiotas.
(1998). Dir.: Lars von Trier.
00.33 Pel·lícula. Traidores a su
sangre (1987). Dir.: Irving
Rapper.
02.23 Clips. Programa de música.

16.15 DiS. Lasta Sanco. Glòria Farré rep Gerard Royes, Darío
Díaz i Dídac Prat, tres dels
quatre membres de Lasta
Sanco, un grup musical que
aposta per la multiculturalitat. Acaben de publicar el
seu segon disc, Elonga Ya
Ngo, gravat als estudis Abbey Road del Regne Unit.
16.45 Info Noguera. Revista
setmanal d’actualitat sobre
la comarca, les poblacions
i la seua gent.
17.17 Dansàneu. Galeuscat.
18.00 Especial. Programació
especial de la Xarxa.
20.30 Especial. Concurs Joves
Cuiners Àngel Moncusí.
Celebrat el 9 de març a
la Federació d’Hostaleria
de Lleida.

elSegrià

SegriaTV.cat

NIT

16.02 Cine. Y entonces llegó ella.
17.30 BBC Earth. Islas tropicales. Madagascar. Borneo
y Hawái.
20.10 El espectáculo de la Tierra. El planeta dibujado.
21.06 De mujeres y dioses.
Criadas de dioses.

21.30 Gaudeix la festa.
22.00 Especial. Aitona, un mar de
color. Reportatge. Redifusió.
22.30 The Weekly Mag. El magazín que condueix Marcela
Topor i s’emet en anglès
rep aquesta setmana Miki
Núñez, un cantant de Terrassa que es va fer famós
per la seua participació a
Operación Triunfo. Després,
va representar Espanya al
festival d’Eurovisió. El periodista de Lleida TV, Joan
Cama, conversa amb ell
sobre la seua trajectòria.

22.00 Cine. 2 Guns.
23.46 Cine. Speed. Máxima potencia.
01.39 Sesiones Movistar+.
Despistaos.

Carlota Corredera, al plató buit.

2 s’emetrà a porta tancada. Això és,
sense fidels als bancs. Per tant, quan
vegin espais com ¡Boom!, La ruleta
de la suerte o Ahora caigo, els tres
del grup Atresmedia, no ho dubtin,
no són uns inconscients, fa setmanes
que simplement els programes ja estan gravats.

CINE A CASA

TARDA

TARDA

NIT

n El Covid-19 ha buidat els platós
de televisions i ràdios dels programes que tradicionalment es feien en
directe i amb públic. Sálvame, sense anar més lluny, es va emetre, per
primera vegada en els seus onze anys
de vida, amb les cadires buides. I el
mateix ha passat amb El programa de
Ana Rosa (Telecinco), Todo es mentira (Cuatro), El chiringuito (Mega)
i El Hormiguero (Antena 3). Altres
programes s’han pres la situació amb
humor en comptes de dramatitzar. El
Gran Wyoming, en un buit El intermedio (La Sexta), va entrevistar en
una hilarant exclusiva el Coronavirus
mateix i els divertits de Zappeando
(La Sexta) van fer mofa i befa de les
rialles i aplaudiments enllaunats que,
com un gag més del programa, és clar,
mai no entraven a temps. Fins i tot la
missa en directe dels diumenges a La

Hostage
TR3CE/ 22.15 ★★★
Estats Units. 2005. 113 minuts. Gènere: Thriller policíac. Director: Florent-Emilio Siri. Intèrprets: Bruce
Willis, Kevin Pollak, Jimmy Bennett, Michelle Horn,
Ben Foster, Kim Coates, Marshall Allman, Jonathan
Tucker. Comentari: Aquest film, amb un final que
no va acabar de complaure la crítica especialitzada,
no hauria passat de ser un thriller rutinari més si no
hagués estat per la presència de Bruce Willis, encara

No sin mi hija
LA 1 / 17.30
EUA. 1990. 115’. Gèn.: Drama social. Dir.: Brian Gilbert. Int.: Sally
Field, Alfred Molina. Com.: Pionera en la denúncia de les dones
desprotegides amb aquesta mare
coratge que lluita per recuperar la
seua filla, i la seua llibertat, recloses per força pel seu marit fonamentalista a l’Iran.

The Hatfields and...
TR3CE / 20.30
EUA. 2012. 85’. Gèn.: Drama històric. Dir.: Fred Olen Ray. Int.: Jeff
Fahey, Christian Slater. Com.: La
història real de la sagnant rivalitat
entre dos famílies durant més de
mig segle.

Ant Bully, bienvenido...
BOING / 21.20
EUA. 2006. 90’. Gèn.: Animació.
Dir.: John A. Davis. Com.: Desta-

en plena forma, que confereix la sensibilitat necessària al seu personatge, un negociador d’ostatges de la
policia de Los Angeles que, traumatitzat per un error
en un cas amb final tràgic, es converteix en xèrif en
una població rural i gairebé anònima en la qual mai
passa res fins que un cas d’assalt a una casa, també
amb ostatges, farà que Willis hagi d’enfrontar-se a tots
els seus fantasmes interiors.

cable producció de la Warner amb
nen entremaliat condemnat a viure en un formiguer amb les formigues que maltracta per diversió.

El balcón de las mujeres
LA 2 / 22.00
Israel. 2016. 97’. Gén.: Comèdia
dramàtica. Dir.: Emil Ben-Shimon.
Int.: Avraham Aviv Alush, Yafit
Asulin. Com.: El balcó des del qual
les dones assisteixen al culte a la
sinagoga a Jerusalem s’enfonsa i
no sembla que s’hagi de reparar.

El único superviviente
CUATRO / 22.00
EUA. 2013. 120’. Gèn.: Drama bèl·lic. Dir.: Peter Berg. Int.: Mark
Wahlberg, Taylor Kitsch. Com.: Un
comando de SEAL que lluita per
sobreviure després d’una operació
fallida a l’Afganistan per acabar
amb la vida d’un líder talibà.

pel·lícula

Hora

No sin mi hija
The Hatfields and McCoys: Bad Blood
Ant Bully, bienvenido al hormiguero
El balcón de las mujeres
El único superviviente
Nadie es perfecto
El código Da Vinci
Asalto al distrito 13

17.30
20.30
21.20
22.00
22.00
22.00
22.10
23.55

cadena

La 1
Tr3ce
Boing
La 2
Cuatro
RMTV
Antena 3
Tr3ce

Nadie es perfecto
RMTV / 22.00
EUA. 1999.112’. Gèn.: Drama. Dir.:
Joel Schumacher. Int.: Robert De
Niro, Philip S.Hoffman. Com.: La
relació entre un marine jubilat
homòfob i la seua veïna, una entranyable drag queen.

El código Da Vinci
LA SEXTA / 15.40
EUA. 2006. 147’. Gèn.: Thriller religiós. Dir.: Ron Howard. Int.: Tom
Hanks, Audrey Tautou. Com.:
Discreta adaptació del milionari
best-seller de Dan Brown i inici
d’una saga molt comercial.

Asalto al distrito 13
TR3CE / 23.55
EUA. 2005. 109’. Gèn.: Thriller policíac. Dir.: Jean-François Richet.
Int.: Laurence Fishburne, Ethan
Hawke. Com.: Remake de l’èxit de
John Carpenter (1976).

crítica

★★
★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★
★★★

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta ★ Sense qualificar ◗

públic

★★★
★★★
★★★
★★
★★★
★★★
★★★
★★★

GÈnere

Drama social
Drama històric
Animació
Comèdia
Drama bèl·lic
Drama
Thriller religiós
Thriller policíac
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CAP DE SETMANA DE TOT

EMOCIÓ I
PENSAMENT
EN EL DIA
DE LA DONA
8-M

Són molts els centres
culturals barcelonins
que obren les seves
portes a les dones
aquests dies per
celebrar la jornada amb
una mirada de gènere
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

El diumenge és el Dia de les
Dones i són molts els equipaments culturals que celebren aquesta efemèride amb
diverses activitats. És el cas
del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), que convida a totes les dones a entrar gratuïtament el dia 8 i, a
més, programa tots els diumenges visites guiades en
clau de gènere (museunacional.cat).
El pròxim dijous 12 de març
projecta la pel·lícula d’animació Persèpolis i els dies 18 i 19
de març acull un dels espectacles treatrals que forma part
del cicle Epicentre Pioneres
del Teatre Nacional de Catalunya (tnc.cat).

Sant Medir
cobreix de
caramels
la Bordeta
TRADICIÓ
El romiatge del barri de la Bordeta sempre té lloc el diumenge posterior a la diada de Sant
Medir, és a dir, el pròxim dia 8
de març. A diferència de la celebració que té lloc a Gràcia,
a la Bordeta les penyes surten
en cercavila només al matí,
al voltant de la parròquia dedicada al sant. A les 10.45 hores arrenca la desfilada de les

Un altre museu, el Marítim
de Barcelona, ofereix una visita guiada que revisa les exhibicions del museu amb visió
de gènere (el pròxim divendres 13 de març a les 17.00 hores).L’activitat Un mar lila
anirà de la mà de les periodistes Catalina Gayà i Laia Serós,
autores del projecte Dona’m la
mar (mmb.cat). Una de les
mostres és Dones de mar, que
inclou una desena de fotografies de dones treballant en diferents activitats vinculades
a la mar. Està oberta al públic fins al 31 de març a l’espai
d’alumnes (entresòl).
Les dones de l’antic Egipte
també reivindiquen diumenge en seu lloc en la història de
l’antiguitat des del Museu
Egipci de Barcelona. L’exposició Dones i homes de l’antic
Egipte explica fins a quin punt
elles ocupaven un espai dins
de la vida pública i privada. I
fa notar que a mitjans del segle V abans de Crist, el rol de
l’home i la dona tendia a ser
força equilibrat dins de la societat faraònica (museuegipci.com). I si es vol seguir l’itinerari Dones i reraguarda, cal
adreçar-se fins al Museu

d’Història de Barcelona per
participar en una visita que
segueix els espais de treball
productiu, de cures i de lluita
de les dones durant la Guerra
Civil a la ciutat. El recorregut inclou una visita al refugi 307 del Poble-sec i es fa dissabte de les 11 a les 13.30 hores
( a j u n t a m e n t.b a r c e l o na.cat/museuhistoria).
El cicle El Documental del
Mes presenta com a film del
mes de març la història de
cinc venedores ambulants de
mercat del Salvador que participen en un taller de teatre
on representen les seves vides
a mode de catarsi col·lectiva.I
on apareix la violència envers
elles i els seus fills. Cachada
de Marlén Viñayo (2019) es
pot veure el pròxim dimecres
11 de març a la Biblioteca de
l’Esquerra de l’EixampleAgustí Centelles (19.00 hores)
amb entrada lliure (eldocumentaldelmes.com).
El centre cívic El Coll celebra la catorzena edició del cicle aDona’t, Jornades Feministes del Coll, amb tallers, projeccions i un vermut musical
que giren entorn el llenguatge inclusiu i la comunicació,

colles pels carrers del barri.
Genets a cavall, carruatges i
camions descoberts de cada
colla formen un seguici que
encapçala la Guàrdia Urbana
muntada i la penya amfitriona, enguany, la Colla de la Parròquia de Sant Medir. La ruta comença al carrer de la
Constitució i acaba al de
Mossèn Amadeu Oller. Els
participants llencen quilos de
caramels i els veïns els obsequien amb vi i dolços. ● R. B.

les dones en lluita, l’espai públic i la salut (fins al pròxim 27
de març; Gratis; Més informació a la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll).L’Arts Santa Mònica també organitza unes jornades
per commemorar el 8-M amb
creadores convidades a xerrades, mostres i presentacions
per tractar conceptes com la
diversitat, la cerca d’oportu-

nitats i la frontera entre la tècnica i la creativitat (artssantamonica.gencat.cat). Un altre cicle aterra diumenge al
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
A Women of Wonderland es
programen cinc xerrades de
dones inspiradores en les seves disciplines: la doctora en
matemàtiques i divulgadora
científica Marta Macho; l’em-

A MÉS

Film Symphony
Orchestra a l’Auditori

Caminada a Sant
Andreu de Palomar
L’activitat cobreix un trajecte
d’11,5 quilòmetres pels punts
més destacats del barri, entre ells, el parc de la Trinitat, la
Casa de les Aigües, el riu Besòs
i el Rec Comtal. La sortida i
l’arribada és a la plaça de Can
Fabra, amb inici entre les 9 i
les 09.30 hores i final a les
13.30 hores. No cal inscripció
prèvia a la caminada. Diumen-

Dades pràctiques
Diumenge. Sortida de la desfilada
a les 10.45 hores des del carrer de
la Constitució. Més informació a la
pàgina web santmedir.org.

Dalt, imatge de la cinta Persèpolis, que es projecta el dijous 12
de març al MNAC. Sobre aquestes línies, film Cachada. ARXIU

Desfilada de Sant Medir al
barri de la Bordeta. ARXIU

ge de 9 a 09.30 hores. Gratis. Sortida des de la plaça de Can Fabra.
eurosenders.com/barnatresc.

Tercer i darrer concert a Barcelona de la Film Symphony
Orchestra amb el seu espectacle La millor música de cinema en concert. La formació
simfònica interpretarà una selecció de temes de les pel·lícules Avengers: Endgame, Interstellar, Aladdín, Regreso
al futuro, Jurassic World, Piratas del Caribe, Amélie, El
bueno, el feo y el malo, Willow
o Cómo entrenar a tu dragón.

L’Auditori. Lepant, 150. Diumenge a
les 19 hores. Preu de les entrades:
de 30 a 54 euros. Més informació a
la pàgina web filmsymphony.es i
auditori.cat.

prenedora digital Yaiza Sanz;
la campiona del món de waterpolo Maica García; l’executiva del sector de la publicitat
Alejandra Chacón i la il·lustradora, humorista i copy
creativa La Prados (cccb.org i
womenofwonderland.com).
Toni Castarnado, autor del
llibre Ellas cantan, ellas hablan, participa del cicle que la
Biblioteca Francesca Bonnemaison dedica al Dia de la Dona juntament amb una desena de figures femenines del
món musical que cantaran i
parlaran.
En la sessió de dilluns dia
9 de març participa del cicle
la menorquina Anna Ferrer,
una enamorada de les melodies tradicionals, que va compilar al seu disc de debut,
Tel·lúria (2017). Més informació a la pàgina web bonnemaison-ccd.org.
La sala Atrium de la Dreta
de l’Eixample representa fins
al pròxim 29 de març l’espectacle La volta al món en 80
ties, un monòleg femení de
text, dansa i música en viu
amb versions de temes d’artistes com Madonna, Beyoncé o Cindy Lauper.
L’obra fa un repàs a la biografia d’un bon grapat de dones
d’alta volada de la història: des
de la premi Nobel guatemalenca Rigoberta Menchú a la
primera dona-faraó d’Egipte
(Hatsepsut) o l’actriu i inventora de la tercnologia Wifi i
Bluetooth Hedy Lamarr. Interpreten la peça les actrius
Georgina Llauradó i Cristina
Martínez (atrium.cat).
I el rol de la dona en el sistema patriarcal es repassa a
l’exposició Toda mujer debe
aprender el funcionamiento
de un frigorífico, a la Casa Elizalde de l’Eixample fins al
pròxim 27 de març (casaelizalde.com). ●

Dades pràctiques
Diversos espais. Més informació a
la pàgina web bcn.cat.

Noa al Palau
L’artista israeliana celebra 30
anys de carrera dins del festival Guitar BCN 2020 amb un
concert ben especial que
s’avança en hores a la celebració del Dia de la Dona. Noa actua al Palau de la Música dissabte envoltada de convidats
especials com Joan Manuel
Serrat, Judit Neddermann i el
Cor de Noies de l’Orfeó Català.
Presentarà una selecció de les
seves cançons més populars,
com Beautiful that way de la
pel·lícula La vida es bella
(1997). Palau de la Música, 4. Dis-

sabte a partir de les 21.30 hores.
Preu de les entrades: des de 20 euros. palaumusica.cat.
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Sense perdre el ritme: Dansàneu i Càntut
Europa Espanya Català
Alguns dels certàmens imprescindibles del calendari folk comencen a recuperar la normalitat amb
canvis per adaptar-se a les normes de seguretat sanitària. El Dansàneu, per exemple, ha modificat
la programació i també les seves dates habituals per tal de poder fer una oferta àmplia. Per la seva
banda, el Càntut organitzarà diferents concerts aquest estiu per ajudar els artistes i grups que han
vist anul·lades les seves gires durant el confinament i la represa.
01 Germà Negre - "Seguim brindant"
02 Joan Garriga - "Colors"
03 Tren Seeger - "Tot gira"
04 Miquel Gil - "Canvi de clima"
05 Clàudia Cabero - "Després de somiar en tu"
06 Marala Trio - "A trenc d'alba"
07 Mireia Vives i Borja Penalva - "Bon camí"
08 Clara Peya - "Si et miressis amb els meus ulls"
09 El Petit de Cal Eril - "La Caterineta per la Mercè"
10 Criatures - "Terra"
11 Coloma Bertran i Gemma Humet - "Cançó de bressol"
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ALTRES FESTIVALS | Música | El Punt Avui
Mazoni, Judit Neddermann, Ferran Palau, Magalí Sare & Manel Fortià, Roger Benet, Anna
Andreu, El Petit de Cal Eril.
Carles Marigó, Elionor Martínez i documental sobre John Elliot Gardiner.
Banc Sabadell Viajazz Penedès
Madeleine Peyroux, Elia Bastia & Joan Chamorro Quartet, Arturo O’Farrill & Antonio Lizana
Quartet i Trio Benavent.
Lagwagon, Flatliners, The Inspector Cluzo, Getdead, Sum 41, Flogginc Molly, Circle Jerks,
Shams69 i Strike Anywhere.
Manel, Oques Grasses, Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Itaca Band, Ciudad
Jara, Miki Núñez, Roba Estesa, Lildami, Jazz Woman, Miquel del Roig i Cesc.
Roberto Olivan, El Petit de Cal Eril & Montserrat Selma, Les Impuxibles, Ovidi 25 & Factoria
Mascaró, Nilak & Arnau Obiols, Júlia Farrero, Marala Trio, Factoria Mascaró & La Nova Euterpe,
Orquestrina Trama, Nerea Martínez i altres.
Ciudad Jara, Xavi Sarrià, Tribade, Olive Tree Dance, Tranceuntes, High Paw & Elphants Yard,
Jazzwoman, Ketekalles, Koers, Las Ninyas del Corro, Queralt Lahoz, Pony Pisador i Ual·la.
Festival Guitarra Girona-Costa Brava
Del 9 de juliol al 19 de setembre
Guglielmi&Agostinelli, Edgar Platon, Saltors, Giuseppe Continenza & Maurizio di Fulvio, Duo
Massini-Constantino, Mireia Vilalta, Duo Nizh, Dani Gual, Bernat Padrosa i Toti Soler.
(Caldes d’Estrac i al Maresme)
Laia Carbonell i Pau Vadell, David Fernàndez i Lu Rois, Pinan 450f, Estel Solé + Jordi
Busquets, Bernardo Atxaga, Mishima, Júlia Franco, Ajo+Min, Christina Rosenvinge, Aina Clotet i
Jordi Oriol diuen Beckett, Nit de Poetes amb Yolanda Castaño, Albert Balasch i Josep Pedrals,
Miquel Serra, Irene Solà + Estampa, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.
Festival del Terracotta Museu
Dr Ring Ding, Daura Mangara, Espardenya Crew, Elkin Robinson+Claudia Cabero, Anna
Andreu + Chaqueta de Chándal, MariaLluïsa + Germà Aire + Diego Armando.
De l’1 de juliol al 31 d’agost
Concerts de petit format cada dia durant tot l’estiu en espais del cap de Creus.
Sara Blanc, Carles Pachón i Josep Buforn (Nit lírica), Maria Mulet (Nit literària), QVice (Nit
musical) i Nit escènica.

Locus Desesperatus, Jonatan Penalba, Miquel Abras + Cor Geriona, Black Music Big Band
(Aretha en català) i Pep Sala.
(Vilabertran i Castelló d’Empúries)
Quarteto Quiroga, Florian Boesch, Malcom Martineau, Julian Banse, Wolfram Rieger, Andrè
Schuen, Daniel Heide, Anton & Maria Piano Duo, Matthias Goerne i Alexandre Schmalcz,
Cosmos Quartet, Kalias Ensemble, Quartet Casals i Joan Seguí i Quartet Gerhard.
Actuacions diàries amb més de 40 artistes al mercat d’estiu de la Costa Brava.
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El Dansàneu torna a les Valls d'Àneu amb grans
noms com Roberto Olivan
Europa Espanya Català
Autor: Carlos Gil-Vernet
El festival Dansàneu tornarà a inundar les Valls d'Àneu de música i dansa en una 29a edició que
se celebrarà del 23 al 30 d'agost, amb l'objectiu d'adaptar la programació d'enguany a les mesures
sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i equip del festival.
Per a Rut Martínez , directora del festival, el festival ha de seguir al "peu del canó"
comprometent-se amb la cultura en temps de pandèmia. "Aquest any tirem endavant, entre moltes
altres coses, per responsabilitat. Responsabilitat amb el territori, un territori meravellós però amb
moltes singularitats. Creiem que posar-lo en el mapa gràcies a la cultura és ara més necessari que
mai, i per tant pel territori i pels artistes és important tirar endavant durant aquest any", ha explicat
Martínez en declaracions a La Llança. És per això que, 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 valorar el patrimoni artístic i natural d'Àneu.
Per a Rut Martínez, "la cultura és un dret universal, és una necessitat amb un valor estratègic i
alimenta l'ànima Hem d'intentar habilitar tot això i posar-ho a l'abast de la gent. D'aquí el fet de
buscar fórmules més o menys imaginatives i d'altres que fa tothom, arribar a la gent com es pugui.
Si és presencialment, amb aforaments més petits, o si no amb formats en línea, repensar-nos com
sigui". És per això que el festival torna aquest estiu amb més ganes que mai.
Una nova edició reinventada i adaptada als temps actuals
El Dansàneu mescla les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa un cop més el patrimoni tant natural com arquitectònic d'Àneu en el centre de la seua
proposta artística. 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. "Seguim en contacte amb les directrius que diu el Procicat. Hem començat amb els
aforaments al 50%, encara que a l'aire lliure poguéssim posar més gent i fins i tot als espais
tancats perquè són aforaments més petits. Si veiem que a finals d'agost la situació està
normalitzada i podem posar més aforament a la venda ho farem. Però de moment hem sortit amb
aquesta franja a la baixa, retocant la durada dels espectacles, amb les neteges que s'escauen
abans i després de cada peça, guardant les distàncies, l'ús de ges hidroalcohòlics i fomentant la
venda anticipada", exposa Rut Martínez.
"En aquest sentit tenim aquest marge prudent de la vedta d'entrades i després hem ajustat els
horaris, sense espectacles de més de 90 minuts. Hem intentat potenciar els espais a l'aire lliure i
fer ús de noves eines com l'emissió en línia dels espectacles", afegeix. En aquesta línia, el
Dansàneu ha subscrit un acord de col·laboració amb Lleida Tv - la Xarxa de Tv Locals que permeti
enregistrar i emetre un 80% dels espectacles del Dansàneu d'aquest 2020.
El castell de Valencia d'Àneu serà un dels marcs del festival/Joan Blanco
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), 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 . Una altra de les novetats d'enguany és l'inici d'un cicle dedicat
al cinema etnològic amb l'estrena absoluta de dos documentals produïts pel Consell Cultural de les

Valls d'Àneu i que tindrà lloc al batedor de l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu , que acaba de ser
reconegut amb la Creu de Sant Jordi .
Els noms del Dansàneu 2020
El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes ad hoc per al festival i/o que incloguin alguna
adaptació o singularitat en la seua representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de la
creació de Roberto Olivan que treballarà a Santa Maria (Escalarre - La Guingueta d'Àneu) des
d'unes dies abans de l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, també destacada la proposta de Les
Impuxibles Des-espera en què la compositora i pianista Clara Peya farà créixer juntament amb
Ariadna Peya i Marc Soler l'espectacle precedent de només 15 minuts i articulat a partir del seu
disc AA (Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, cap de cartell de la 29a edició del Dansàneu, fent una
presentació de l'espectacle que oferirà al festival/Dansàneu
També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25 , una producció del festival
Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record als 25 anys de la mort d' Ovidi Montllor , que
el Dansàneu proposa singularitzar incorporant la dansa en diversos temes a càrrec de la
companyia d'arrel Factoria Mascaró .
Un dels plats forts del festival és sens dubte la fusió de la ballarina Montserrat Selma amb la
música d' El Petit de Cal Eril , en una de les propostes ja avançades el desembre de 2019
juntament amb dos espectacles més i que ha despertat l'interès d'altres agents i programadors,
malgrat que a dia d'avui no plantegi voluntat de rodatge i es faci únicament per al Dansàneu. "Ens
ha sorprès que només posar a la venda les entrades en venguéssim més de 300, la qual cosa no
ens havia passat mai 2 mesos abans. Ja es veu la tendència, la gent té ganes de cultura i alguna
de les peces que hem proposat tindran molt bona rebuda", exposa Rut Martínez.
El Petit de Cal Eril, un dels grups reubicats en la nova programació del Dansàneu/Marc Cuscó
Un espai de coproducció i treball amb festivals d'arreu
En el marc del compromís de producció i/o coproducció del Dansàneu, entès com un suport a
l'artista i un treball en xarxa fonamental amb d'altres festivals i marcs d'exhibició del país, hi trobem
altres propostes singulars. Així, per exemple, destaca l'acompanyament a la companyia de circ
contemporani NILAK que estrenarà una proposta plantejada en format de residència artística al
costat del músic pirinenc Arnau Obiols . Serà en un espai emblemàtic com és MónNatura Pirineus
, a les Planes de Son , un centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a subseu
del festival.
La companyia de circ contemporani NILAK/Marta Garcia
També en aquesta línia de treball en xarxa destaca la producció, encàrrec del Dansàneu, a la
companyia Factoria Mascaró , fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i ànima del
Dansàneu fins a la seua mort-, al costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe .
Per a l'ocasió, els artistes estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a
la Fira Mediterrània de Manresa ) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques
populars (goigs, principalment, entre ells un Magníficat de la Vall d'Àssua) arranjades
específicament per Jaume Ayats . El dibuix d'acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb
l'espectacle de cloenda que anirà a càrrec de Júlia Farrero . L'artista lleidatana presentarà la seua
proposta Teia, basada en la tradició fallaire dels Pirineus, ja acabada a la plaça de l'església de
Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu, el 30 d'agost a les 23 hores.
Júlia Farrero a Teia/Piruetaphoto
A banda d'aquestes propostes, el Dansàneu també programa noms propis de la música d'arrel
com el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó Jordà (doble passi a Sant Víctor, Saurí, el dimecres
26 d'agost), les Marala Trio a Esterri d'Àneu (Jardí de Gallimó, el divendres 28 a les 23 hores), el
duet de música tradicional Daura (dissabte 29 a les 12 hores, a l'exterior de la Llar d'avis, a
Esterri), l' Orquestrina Trama (diumenge 30 a les 12 hores al Castell de València d'Àneu) i la
mescla de música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez
amb l'espectacle Biraka (dissabte 29 a les 23 hores a Son).

Escena de Birka amb Nerea Martínez/Imatge cedida per Dansàneu
Un festival lligat al territori
Rut Martínez explica que el Dansàneu neix a les Valls d'Àneu en un moment molt determinat de
bracet del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. És una entitat que porta des de l'any 83 treballant
pel territori en diverses línies: una línia molt important és la recuperació patrimonial, té una línia
editorial molt potent i nosaltres som d'allà. Intentem fer valdre la tria cultural de la dansa, la música
i el patrimoni en un moment determinat del calendari. Nosaltres ho entenem des del doble vessant
del patrimoni artístic, arquitectònic i cultural.
Un dels espectacles del Dansàneu l'any 2017/ACN
T'ha fet servei aquest article? Per seguir garantint una informació compromesa, valenta i rigorosa,
necessitem el teu suport. La nostra independència també depèn de tu.
Subscriu-te a ElNacional.cat
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Txarango i la Guia dels Festivals d'Estiu
2020 encapçalen l'edició doble de
l'Enderrock de juliol | Enderrock.cat
La revista
Enderrock
presenta un número doble aquest mes de juny. Per una banda, el número 305 és una edició
especial dedicada a la família de
Txarango
amb motiu de la sortida del seu disc de comiat. Una revista de 76 pàgines commemoratives que
inclouen una crònica, un recorregut per la carrera musical de la formació, un "U per u" exclusiu
de cadascun dels membres i fotografies inèdites, entre altres. De manera conjunta, l'
Enderrock
305 es publica amb una guia exhaustiva dels festivals d'estiu 2020, amb la portada dedicada a
la banda valenciana
Smoking Souls
. Tots dos números es distribueixen com cada mes a quioscos i llibreries i en format digital a
través de la
plataforma iQuosc.cat
.
El comiat de Txarango
L'energia somiadora que desprèn la banda del ripollès des que va alçar el vol l'any 2010 queda
plasmada a la portada de l'
Enderrock
305, un número que dedica un dossier exclusiu d'homenatge a
Txarango
. S'hi repassa la trajectòria del grup, que després d'una dècada en directe s'acomiada amb un
quart i últim disc,
De vent i ales
(Halley Records, 2020). També s'hi inclou un reportatge fotogràfic "10 anys en imatges", una
entrevista en profunditat de la mà del periodista Roger Palà, un cançó per cançó que firmen els

mateixos músics Alguer Miquel i Sergi Carbonell, i un repàs pels orígens de
Txarango
, entre altres.
Per altra banda, el número de juliol també homenatja
Pau Donés
, mort el passat 9 de juny a Barcelona. Paral·lelament, l'edició inclou entrevistes a
Espiadimonis
,
Chet
,
Pixamandúrries
o el cantautor valencià
Jonatan Penalba
, així com una entrevista en profunditat al músic
Joan Garriga
. A més, també es repassen les novetats discogràfiques de la cantautora
Lu Rois
, el grup
Pachawa Sound
i
Joan Isaac
.
A la secció
Acords i desacords
, opinen Ariadna Oltra i
Arnau Tordera
.
La foto del mes

la protagonitzen
Els Amics de les Arts
,i
El disc del mes per Jordi Bianciotto
és
El ball i el plany
(Fina Estampa, 2020) de
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic
. Finalment, el número inclou un repàs pels divuit seleccionats de la 20a edició del concurs
Sona9.

Portada Enderrock 305. Foto: Bernat Almirall
La guia definitiva dels festivals d'estiu 2020
El número 206 està dedicat a la reconquesta musical dels escenaris. Després d'haver adaptat
programacions i formats a les normatives derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, són uns
quants els festivals que han reprès l'edició i acolliran actuacions musicals els tres propers
mesos. Poesia i +, Cruïlla XXS, Notes al Parc, Sons del Món, Bioritme o Dansàneu són alguns
dels noms que es repassen, conjuntament amb els cartells de molts altres festivals emblemàtics
dels Països Catalans.
Tanmateix, la portada l'encapçala la banda valenciana

Smoking Souls
, qui també protagonitza una entrevista en profunditat amb motiu del 10è aniversari al damunt
dels escenaris. També es fa un repàs pel Top 10 de videoclips que s'han estrenat durant el
confinament, i es dedica un apartat commemoratiu als 50 anys que han passat des de l'aparició
dels vídeos musicals, revisant-ne els més emblemàtics publicats des de llavors a casa nostra.

Portada Enderrock 306. Foto: Mario Zamora
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El 29è Dansàneu canvia les dates i potencia
els espais a l’aire lliure . Departament de
Cultura
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. I hi col·labora l’Obra Social ‘la Caixa’.
El festival fusiona les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa un cop més el patrimoni, tant natural com arquitectònic, d’Àneu al centre de la
proposta artística. 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.
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), el Jardí de Gallimó (al nucli
urbà d’Esterri) o l’excepcional església de Sant Víctor a Saurí (Sort). Una altra de les novetats
d’enguany és l’inici d’un cicle dedicat al cinema etnològic amb l’estrena absoluta de dos
documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu i que tindrà lloc al batedor de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, que acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
El Dansàneu se suma també a la celebració de l’Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial
de la Generalitat de Catalunya en el 125è aniversari del seu naixement) amb diverses activitats.
També destaca en aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen
amb la pròpia activitat del Consell Cultural. 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.
El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes ad hoc que incloguin alguna adaptació o
singularitat en la seva representació a les Valls d’Àneu. Enguany, més enllà de la creació del
Premi Nacional de Cultura Roberto Olivan, que treballarà a Santa Maria (Escalarre – La
Guingueta d’Àneu) des d’unes dies abans de l’estrena per finalitzar el seu solo in situ, que obrirà
el festival de les valls, en destaquem també a proposta de Les Impuxibles Des-espera on la
compositora i pianista Clara Peya farà créixer juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler,
l’espectacle precedent de només 15 minuts i articulat a partir del seu disc AA (Analogia de l'Amort).
En el marc del compromís de producció i/o coproducció del Dansàneu, entès com un suport a
l’artista i un treball en xarxa fonamental amb d’altres festivals i marcs d’exhibició del país, hi
trobem d’altres propostes singulars. Així, per exemple, destaca l’acompanyament a
la companyia de circ contemporani NILAK que estrenarà una proposta plantejada en format de

residència artística al costat del músic pirinenc Arnau Obiols. Serà en un espai emblemàtic com
és MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un centre de natura que fa quatre anys que s’ha
incorporat com a subseu del festival.
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Els petits festivals suren en el xàfec de la
Covid-19 | J.B | BARCELONA | Arts
escèniques | El Punt Avui
Els petits festivals d’estiu han suportat millor que els grans cartells l’embat de la Covid-19. És el
cas de De Llegendes (Sant Martí de Tous), Esbaiola’t (Esterri d’Aneu), Poesia i + (Caldes
d’Estrac) i el Dansàneu (valls d’Àneu). També debuta una nova acció al Mas Nyamnyam, a
Mieres (Garrotxa).
La vinculació dels petits festivals al territori i la capacitat d’adaptació ha permès que hi hagi
l’onzena edició del Festival de llegendes a Sant Martí de Tous. Teatre Nu n’assumeix la direcció
i ha evitat la concentració d’espectacles en un mateix cap de setmana –ara quedarà més
diversificat al llarg de tot el mes–. La clàssica Apagada es farà dos dies (amb dos equips
diferents de 40 voluntaris); també han muntat un circuit per dins del castell de Tous en què
intervenen les companyies en format càpsula i a l’aire lliure. S’ha hagut d’eliminar la fira. El De
Llegendes aspira a potenciar la transmissió de les llegendes d’arreu. Per això anirà apuntant les
llegendes conegudes i difonent-les a través del web. Paral·lelament, el De Llegendes suma
complicitat amb Fira Mediterrània i aspira a fer xarxa amb altres circuits afins per promoure les
produccions de companyies inspirades en les llegendes dels pobles.
Una de les novetats és la presentació de Si no vols pols no vinguis a l’era, que lidera el col·lectiu
Nyamnyam al Mas de Mieres. Des de l’1 de juliol i fins a finals d’agost, algunes companyies que
han fet residència artística en aquest espai presentaran alguna novetat, amb El Conde de
Torrefiel i Azkona & Toloza (que conviden a una comunitat maputxe que, es diu, no va existir
mai), entre d’altres. El Càntut també s’aventura a l’Hostal Càntut, amb sopars concert a mitjan
juliol.
El Dansàneu (a les valls d’Àneu) es mantindrà, a finals d’agost. Comptarà amb Josep Pedrals
de pregoner i el ballarí Roberto Olivan (que va haver d’ajornar el Deltebre Dansa) hi intervindrà.
El festival ha endarrerit el seu cartell i ha potenciat les actuacions a l’aire lliure a conseqüència
de la Covid-19. L’Esbaiola’t, a Esterri (del 17 al 19 de juliol) manté jocs i actuacions i possibilita
la venda en línia. S’ha anul·lat la taquilla al poble, per evitar aglomeracions. Per últim Poesia i +
reivindica el valor de la cultura i manté cartell, en format híbrid, entre presencial (en diversos
municipis de Maresme) i en streaming, del 2 al 12 de juliol.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
Europa Andorra Català
Presentació del Dansàneu 2020 (Dansaneu)
El ballarí i coreògraf tortosí Roberto Olivan serà l'encarregat d'inaugurar el Dansàneu 2020, amb
l'espectacle 'Inferno VIP'. Olivan ha estat guardonat amb el Premi EFFE 2019-2020 a la creació,
dins del festival Deltebre Dansa, i amb el Premi Nacional de Cultura.
L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar ara fa unes setmanes el canvi de dates d'aquesta 29a
edició, que tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu. L'objectiu és adaptar la programació
d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i
equip del festival. S'incorporen fins a tres noves subseus a l'esdeveniment cultural, una d'elles a la
Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez , ha assegurat que tenint Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud del país" tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.
La directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco , ha destacat l'esforç que s'ha fet per
adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i complicitat", ha afirmat. També ha
assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver de conviure amb la pandèmia.
Mentrestant, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella , ha definit el
Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la dimensió de la
paraula". El Dansàneu barreja les propostes de nova creació o contemporànies amb la dansa i la
música d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de
la seva proposta artística. Com a conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà
els espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar
l'accés del públic a les propostes.
Nous espais
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta darrera
ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de cara al
públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos.
Una altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de
dos documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
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El festival Dansàneu canvia les dates i potencia els escenaris a
l’aire lliure - Revista Musical Catalana
La 29a edició del Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, se celebrarà aquest 2020 del 23 al 30 d’agost a les valls d’Àneu
adaptant la programació a les mesures sanitàries i de protecció de la COVID-19 que garanteixin la seguretat dels artistes, del
públic i de l’equip del festival. Per això es potenciaran els espectacles a l’aire lliure i en què es prevegin aforaments amplis, per
facilitar l’accés del públic als esdeveniments.
Dirigit per Rut Martínez, enguany, doncs, tindrà catorze espectacles i recuperarà espais de gran format, com el recinte firal d’Esterri
d’Àneu, i n’incorporarà de nous, com el castell de València d’Àneu (Alt Àneu), el Jardí de Gallimó (al nucli urbà d’Esterri) o l’església de
Sant Víctor a Saurí (Sort).

Roberto Olivan va oferir un tast del solo que inaugurarà el Dansàneu 2020 davant les pintures originals de Santa Maria d’Àneu
al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), durant la roda de premsa de presentació del festival, el 22 de juny passat. ©
Joan Blanco
Tot i el context actual de pandèmia, el Dansàneu presenta propostes de nova creació, úniques i singularitzades, amb l’objectiu de donar
suport als artistes i creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i natural d’Àneu. D’aquí sorgeix la voluntat de
convidar el ballarí, coreògraf i creador internacional Roberto Olivan a ballar el seu solo de nova creació, encàrrec del Dansàneu, per
inaugurar el festival; serà el 23 d’agost (19 h) davant les pintures originals de Santa Maria d’Àneu, amb l’estrena d’Inferno V.I.P.
Entre les novetats d’aquesta edició hi ha l’inici d’un cicle dedicat al cinema etnològic amb l’estrena absoluta de dos documentals produïts
pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu i que tindrà lloc al batedor de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. A més, el Dansàneu se sumarà a
la celebració de l’Any Palmira Jaquetti amb diverses activitats. També hi destaca la inclusió de propostes literàries i de natura que
enllacen amb la pròpia activitat del Consell Cultural. Per últim, el festival entra 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.
Pel que fa als artistes i les seves creacions ad hoc per al festival, també destaca la proposta de Les Impuxibles Des-espera, de la
compositora i pianista Clara Peya, juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler, articulada a partir del seu disc AA. També es podrà veure
una versió diferent de l’espectacle Ovidi 25, una producció del Barnasants, amb una proposta singular, encàrrec del Dansàneu, que
incorpora la dansa en diversos temes, a càrrec de la companyia d’arrel Factoria Mascaró. També inclou la fusió de la ballarina Montserrat

Selma amb la música d’El Petit de Cal Eril.
En el marc del compromís de producció i/o coproducció del Dansàneu, entès com un suport a l’artista i un treball en xarxa fonamental amb
altres festivals i marcs d’exhibició del país, destaca l’acompanyament a la companyia de circ contemporani Nilak, que estrenarà una
proposta plantejada en format de residència artística al costat del músic pirinenc Arnau Obiols, i l’encàrrec a la companyia Factoria
Mascaró juntament amb el grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe, que estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es
podrà veure també a la Fira Mediterrània de Manresa). El programa d’acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb l’espectacle de
cloenda del festival, a càrrec de l’artista lleidatana Júlia Farrero, que presentarà Teia, una proposta basada en la tradició fallaire dels
Pirineus.

Nerea Martínez, Biraka
A banda d’aquestes propostes, també hi participaran noms propis de la música d’arrel, com el duet Criatures –de Marçal Ramon i Ivó
Jordà–, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura, l’Orquestrina Trama i la mescla de música tradicional i dansa contemporània
que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb l’espectacle Biraka. Podeu veure tota la programació en aquest enllaç. Podeu veure el
vídeo de promoció del festival aquí.
El Dansàneu també ha subscrit un acord de col·laboració amb Lleida TV (adherida a la Xarxa de Comunicació Local) per enregistrar i
emetre el 80% dels espectacles del Dansàneu d’aquest 2020.
Les entrades per als diferents espectacles ja són a la venda, amb antelació a través del web del Dansàneu i del web del Consell
Cultural i presencialment a la seu del Consell, a Esterri d’Àneu, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. La venda anticipada finalitza 24
hores abans de la realització de l’espectacle. En cas de quedar aforament a la venda, se situaran punts de venda física a l’entrada de
cadascun dels recintes durant el festival. Els preus dels espectacles oscil·len entre els 6 i 12 euros i inclouen, en alguns casos, un tast de
productes aneuencs.
Imatge destacada: Les Impuxibles
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Notícies Delta.cat (25/06/20)
Europa Espanya Català
Ràdio Delta 107.6 FM Notícies Delta.cat (25/06/20) Ràdio Delta 107.6 FM Notícies Delta.cat
(25/06/20) Ràdio Delta 107.6 FM Notícies Delta.cat (25/06/20)
Deltebre ha traslladat a Salut les reiterades queixes pel funcionament del CAP. L'alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, ha enviat esta setmana una segona carta a la directora dels serveis
territorials de Salut, Mar Lleixà, per a fer-li arribar les queixes constants dels ciutadans per l'atenció
al CAP de Deltebre. Els usuaris han d'esperar a ser atesos fora del centre sanitari, a peu dret, i es
queixen també de manca de privacitat. La carta, enviada el dimarts 23 és la segona que des de
l'Ajuntament de Deltebre es fa arribar a Salut per este mateix motiu. La primera carta es va enviar
el 3 de juny i 20 dies després la situació és la mateixa
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, serà el cap de cartell del 29è festival Dansàneu. El certamen
de dansa dels Pirineus ha apostat enguany per un canvi de dates en l'edició del 2020 que se
celebrarà del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu. Roberto Olivan actuarà al Dansàneu el pròxim 23
d'agost a les 19 hores amb l'espectacle INFERNO V.I.P
L'Ajuntament de Deltebre ha intensificat els treballs de manteniment i millora de la imatge de poble
després de l'aturada per l'alerta sanitària de la Covid 19. Divendres passat es van reobrir els parcs
infantils i ara s'està treballant en la posta a punt dels espais verds.
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El coreògraf Roberto Olivan inaugurarà el 29è
Dansàneu
Europa Espanya Català
Autor: Ara
651x366
M. Àngels Blasco, Pepe Serra, Roberto Olivan, Toni Herrera, Ferran Rella, Josep Pedrals i Rut
Martínez al MNAC. / JOAN BLANCO / DANSÀNEU
M. Àngels Blasco, Pepe Serra, Roberto Olivan, Toni Herrera, Ferran Rella, Josep Pedrals i Rut
Martínez al MNAC. / JOAN BLANCO / DANSÀNEU
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugurarà amb l'espectacle Inferno V.I.P. el 29è Dansàneu ,
que se celebrarà a les Valls d'Àneu del 23 al 30 d'agost, i que incorpora tres noves subseus, una
d'elles a la vall d'Àssua. L'organització del festival, que ha presentat la programació en una de les
sales d'art romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), explica que l'objectiu és
adaptar la programació a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels
artistes, públic i equip del festival.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, assegura que tenint Roberto Olivan com a cap de cartell
s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons diu Martínez.
El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment per al festival o que incloguin
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, a més de la
creació de Roberto Olivan, que treballarà a Santa Maria (Escalarre) uns dies abans de l'estrena,
Les Impuxibles hi presentaran Des-espera, en què la compositora i pianista Clara Peya, Ariadna
Peya i Marc Soler eixamplaran l'abast d'un espectacle creat a partir del disc AA (Analogia de
l'A-mort). També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del
festival Barnasants en l'any del seu 25è aniversari i en record al primer quart de segle de la mort
d'Ovidi Montllor. El Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa en diversos
temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat l'actuació de la
ballarina Montserrat Selma amb la música d'El Petit de Cal Eril, en una de les propostes ja
avançades el desembre del 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del festival, segons
Martínez. A més, la companyia de circ contemporani NILAK estrenarà una proposta plantejada en
format de residència artística al costat del músic pirinenc Arnau Obiols, que es farà al MónNatura
Pirineus, a les Planes de Son, un centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a
subseu del festival. En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia
Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra fundador i ànima del Dansàneu fins a
la seva mort, al costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió,
els artistes estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira
Mediterrània de Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars
arranjades específicament per Jaume Ayats. El dibuix d'acompanyament artístic als creadors
finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a càrrec de Júlia Farrero. L'artista lleidatana
presentarà Teia, basada en la tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç
d'Esterri d'Àneu. A banda d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet
Criatures de Marçal Ramon i Ivó Jordà, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura,

l'Orquestrina Trama i la mescla de música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina
basca Nerea Martínez amb l'espectacle Biraka. Coincidint amb la presentació de la programació,
el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les
entrades de tots els espectacles. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en
cap cas, superen el 50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-les més
endavant si la situació sanitària així ho permet. Dansàneu barreja les propostes de nova creació o
contemporànies amb la dansa i la música d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic
de les Valls d'Àneu al centre de la seva proposta artística. Com a conseqüència del covid-19, el
festival d'aquest 2020 potenciarà els espectacles programats a l'aire lliure i que prevegin
aforaments amplis per tal de facilitar l'accés del públic a les propostes. Espais de gran format com
el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en la qual també se
n'incorporen de nous com el castell de València d'Àneu, el jardí de Gallimó i l'església de Sant
Víctor a Saurí, al municipi de Sorta. Sobre aquesta última ubicació, la directora del Dansàneu
destaca que oferirà "una experiència brutal" de cara al públic, que serà d'un màxim de trenta
localitats en cadascun dels dos passis previstos. Una altra de les novetats és l'inici d'un cicle
dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de dos documentals produïts pel Consell
Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. A
més, el Dansàneu se suma a la celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat en el 125è aniversari del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en
aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del
Consell Cultural, com ara una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se
en el seu programa de TV3 Il·luminats. A més, el festival 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.
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El coreògraf Roberto Olivan inaugurarà el 29è
Dansàneu
Europa Espanya Català
El festival incorpora tres noves subseus, una d'elles a la vall d'Àssua
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugurarà amb l'espectacle Inferno V.I.P. el 29è Dansàneu ,
que se celebrarà a les Valls d'Àneu del 23 al 30 d'agost, i que incorpora tres noves subseus, una
d'elles a la vall d'Àssua. L'organització del festival, que ha presentat la programació en una de les
sales d'art romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), explica que l'objectiu és
adaptar la programació a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels
artistes, públic i equip del festival.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, assegura que tenint Roberto Olivan com a cap de cartell
s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons diu Martínez.
El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment per al festival o que incloguin
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, a més de la
creació de Roberto Olivan, que treballarà a Santa Maria (Escalarre) uns dies abans de l'estrena,
Les Impuxibles hi presentaran Des-espera, en què la compositora i pianista Clara Peya, Ariadna
Peya i Marc Soler eixamplaran l'abast d'un espectacle creat a partir del disc AA (Analogia de
l'A-mort). També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del
festival Barnasants en l'any del seu 25è aniversari i en record al primer quart de segle de la mort
d'Ovidi Montllor. El Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa en diversos
temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat l'actuació de la
ballarina Montserrat Selma amb la música d'El Petit de Cal Eril, en una de les propostes ja
avançades el desembre del 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del festival, segons
Martínez. A més, la companyia de circ contemporani NILAK estrenarà una proposta plantejada en
format de residència artística al costat del músic pirinenc Arnau Obiols, que es farà al MónNatura
Pirineus, a les Planes de Son, un centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a
subseu del festival. En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia
Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra fundador i ànima del Dansàneu fins a
la seva mort, al costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió,
els artistes estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira
Mediterrània de Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars
arranjades específicament per Jaume Ayats. El dibuix d'acompanyament artístic als creadors
finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a càrrec de Júlia Farrero. L'artista lleidatana
presentarà Teia, basada en la tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç
d'Esterri d'Àneu. A banda d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet
Criatures de Marçal Ramon i Ivó Jordà, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura,
l'Orquestrina Trama i la mescla de música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina
basca Nerea Martínez amb l'espectacle Biraka. Coincidint amb la presentació de la programació,
el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les
entrades de tots els espectacles. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en
cap cas, superen el 50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-les més

endavant si la situació sanitària així ho permet. Dansàneu barreja les propostes de nova creació o
contemporànies amb la dansa i la música d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic
de les Valls d'Àneu al centre de la seva proposta artística. Com a conseqüència del covid-19, el
festival d'aquest 2020 potenciarà els espectacles programats a l'aire lliure i que prevegin
aforaments amplis per tal de facilitar l'accés del públic a les propostes. Espais de gran format com
el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en la qual també se
n'incorporen de nous com el castell de València d'Àneu, el jardí de Gallimó i l'església de Sant
Víctor a Saurí, al municipi de Sorta. Sobre aquesta última ubicació, la directora del Dansàneu
destaca que oferirà "una experiència brutal" de cara al públic, que serà d'un màxim de trenta
localitats en cadascun dels dos passis previstos. Una altra de les novetats és l'inici d'un cicle
dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de dos documentals produïts pel Consell
Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. A
més, el Dansàneu se suma a la celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat en el 125è aniversari del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en
aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del
Consell Cultural, com ara una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se
en el seu programa de TV3 Il·luminats. A més, el festival 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.
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Passat, present i màgia pirinenca al Dansàneu
2020
TOTS ELS MATINS DEL MÓN
23/06/2020
Un cop presentat el cartell d'enguany, us fem cinc cèntims de les propostes del Festival de les
Cultures del Pirineu, que torna amb força entre el 23 i el 30 d'agost, després del pic de la
pandèmia. Amb algunes de les veus de la direcció del festival, repassem els grans reclams, que
passen per la dansa, la música i les arts escèniques, tot en harmonia amb un entorn més que
suggeridor.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
Europa Espanya Català
El certamen incorpora fins a tres noves subseus, una d'elles a la Vall d'Àssua
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre
Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle Inferno V.I.P.
L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest
2020 , la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic.
Per la seva banda, la directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat
l'esforç que s'ha fet per adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i
complicitat", ha afirmat. També ha assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver
de conviure amb la pandèmia. Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu ,
Ferran Rella, ha definit el Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en
tota la dimensió de la paraula".
El Dansàneu barreja les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. Com a conseqüència de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta darrera
ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de cara al
públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos. Una
altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de dos
documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
A més, el Dansàneu se suma a la celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat en el 125è aniversari del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en
aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del
Consell Cultural, com ara una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se
en el seu programa de TV3 Il·luminats. A més, el festival 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 .
Programació

El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment per al festival i/o que incloguin
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de
la creació de Roberto Olivan que treballarà a Santa Maria uns dies abans de l'estrena, també
destaca la proposta de Les Impuxibles 'Des-espera', en què la compositora i pianista Clara Peya
farà créixer juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler l'espectacle precedent de només 15 minuts i
articulat a partir del seu disc 'AA' (Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).
També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del festival
Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer quart de segle de la mort d'Ovidi
Montllor. D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa
en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat
l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d'El Petit de Cal Eril, en una de les
propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del certamen
segons Martínez.
Dansàneu El Dansàneu canvia de dates per la Covid-19 i passa a finals d'agost L'organització
adaptarà l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de
les persones
Entre altres propostes, també destaca l'acompanyament a la companyia de circ contemporani
NILAK, que estrenarà una proposta plantejada en format de residència artística al costat del músic
pirinenc Arnau Obiols. Aquesta es durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un
centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a subseu del festival.
En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia Factoria Mascaró,
fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al
costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes
estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira Mediterrània de
Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars arranjades
específicament per Jaume Ayats.
El dibuix d'acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a
càrrec de Júlia Farrero. Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la
tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda
d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó
Jordà, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de
música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb
l'espectacle Biraka.
Coincidint amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat
organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir
d'aquest dilluns. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el
50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la
situació sanitària així ho permet.
Mostra el teu compromís amb Pallars Digital .
Fes-te subscriptor per només 3 al mes , perquè la informació de qualitat té un valor.
Fes-te subscriptor
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Esbaiola't i Dansàneu d'emergència
Europa Espanya Català
Les mesures de seguretat es van carregar l'enyorat revival del Doctor Music Festival, però ni el
coronavirus no ha pogut contra uns altres dos grans esdeveniments culturals de referència cada
estiu a les Valls d'Àneu: l'Esbaiola't i el Dansàneu. Això sí, seran dos edicions d'emergència, amb
el màxim d'espectacles a l'aire lliure, reduccions d'aforaments, companyies de proximitat
majoritàriament i entrades online, entre altres requisits, a més d'un obligat canvi de dates per al
festival de dansa i música tradicional. Curiosament, els dos esdeveniments es van presentar ahir,
un a Lleida i l'altre a Barcelona.
Així, al Pati de les Comèdies, al costat de l'IEI, va aparcar el dragomòbil de La Baldufa per donar a
conèixer l'edició número 13 de l'Esbaiola't, que comptarà del 16 al 19 de juliol amb una vintena de
propostes d'arts escèniques, clown i circ de 18 companyies (16 de les quals catalanes). Tots els
espectacles seran de pagament i amb entrada online per controlar els aforaments, cosa que
suposarà unes 7.500 localitats a la venda (un 35% menys que en edicions anteriors).
Gairebé a la mateixa hora, al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i al costat de les
pintures murals de Santa Maria d'Àneu, es va presentar la 29 edició del Dansàneu, que de final de
juny s'ha traslladat a l'última setmana d'agost. El ballarí i coreògraf Roberto Olivan estrenarà amb
un solo de dansa un certamen que comptarà també amb Clara Peya, El Petit de Cal Eril o la
ballarina basca Nerea Martínez. L'església de Saurí, a Sort, s'afegirà com a nou escenari a un
esdeveniment també amb cine etnològic i propostes literàries.
Més notícies »
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
Europa Espanya Català
El certamen incorpora fins a tres noves subseus, una d'elles a la Vall d'Àssua
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre
Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle Inferno V.I.P.
L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest
2020 , la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic.
Per la seva banda, la directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat
l'esforç que s'ha fet per adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i
complicitat", ha afirmat. També ha assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver
de conviure amb la pandèmia. Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu ,
Ferran Rella, ha definit el Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en
tota la dimensió de la paraula".
El Dansàneu barreja les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. Com a conseqüència de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta darrera
ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de cara al
públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos. Una
altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de dos
documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
A més, el Dansàneu se suma a la celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat en el 125è aniversari del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en
aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del
Consell Cultural, com ara una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se
en el seu programa de TV3 Il·luminats. A més, el festival 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 .
Programació

El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment per al festival i/o que incloguin
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de
la creació de Roberto Olivan que treballarà a Santa Maria uns dies abans de l'estrena, també
destaca la proposta de Les Impuxibles 'Des-espera', en què la compositora i pianista Clara Peya
farà créixer juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler l'espectacle precedent de només 15 minuts i
articulat a partir del seu disc 'AA' (Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).
També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del festival
Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer quart de segle de la mort d'Ovidi
Montllor. D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa
en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat
l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d'El Petit de Cal Eril, en una de les
propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del certamen
segons Martínez.
Dansàneu El Dansàneu canvia de dates per la Covid-19 i passa a finals d'agost L'organització
adaptarà l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de
les persones
Entre altres propostes, també destaca l'acompanyament a la companyia de circ contemporani
NILAK, que estrenarà una proposta plantejada en format de residència artística al costat del músic
pirinenc Arnau Obiols. Aquesta es durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un
centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a subseu del festival.
En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia Factoria Mascaró,
fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al
costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes
estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira Mediterrània de
Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars arranjades
específicament per Jaume Ayats.
El dibuix d'acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a
càrrec de Júlia Farrero. Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la
tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda
d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó
Jordà, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de
música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb
l'espectacle Biraka.
Coincidint amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat
organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir
d'aquest dilluns. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el
50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la
situació sanitària així ho permet.
Mostra el teu compromís amb Pallars Digital .
Fes-te subscriptor per només 3 al mes , perquè la informació de qualitat té un valor.
Fes-te subscriptor
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Roberto Olivan és el cap de cartell de l'edició
d'enguany del festival Dansàneu
Europa Espanya Català
- Advertisement La 29a edició del festival Dansàneu s'ha presentat aquest dilluns al matí a Barcelona, a la Sala
d'Art Romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb un solo del cap de cartell de l'edició
d'enguany, el ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival
Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura. L'organització del festival va comunicar fa unes
setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest 2020, que tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls
d'Àneu, amb l'objectiu d'adaptar la programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció
que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i equip del festival.
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 remarcar el patrimoni artístic i natural
d'Àneu. D'aquí la voluntat de convidar Olivan a ballar el seu solo de nova creació, encàrrec del
Dansàneu, davant les pintures originals de Santa Maria d'Àneu, el centre espiritual de les Valls
d'Àneu, on el ballarí actuarà el pròxim 23 d'agost de 2020 a les 19 hores presentant l'espectacle
INFERNO V.I.P.
Redacció - T. R.
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Més de 160.000 euros a les Terres de l'Ebre en
ajudes a la millora de la competitivitat agrària
Europa Espanya Català
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de
Catalunya ha aprovat 6 expedients més d'ajudes a la millora de la...
Aquest diumenge, 21 de juny, es va originar un incendi forestal prop del carrer de les Palmeres, a
la urbanització de les Tres Cales...
Arriba una nova revetlla de Sant Joan a les Terres de l'Ebre, aquesta vegada condicionada en
major o menor mesura per la pandèmia del...
La 29a edició del festival Dansàneu s'ha presentat aquest dilluns al matí a Barcelona, a la Sala
d'Art Romànic del Museu Nacional d'Art de...
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Dansàneu 2020: dansa, música i patrimoni a les
Valls dÀneu
23 de juny de 2020 0
Dilluns passat es va presentar en societat la 29a edició del festival Dansàneu, amb un acte que es
va portar a terme, per tercera vegada consecutiva, al Museu Nacional dArt de Catalunya. A
diferència de la resta danys, quan se celebrava un acte obert i participatiu que acostava la cultura
de les Valls a la Anar a la font NUVOL.COM
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
Europa Espanya Català
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre
Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle 'Inferno V.I.P'.
L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest
2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu. L'objectiu és adaptar la
programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels
artistes, públic i equip del festival. Així mateix, s'incorporen fins a tres noves subseus a
l'esdeveniment cultural, una d'elles a la Vall d'Àssua.
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Més espais a laire lliure i noves dates, en el
Dansàneu 2020
El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el Festival de Cultures dels
Pirineus el 23 dagost
La 29a edició del Dansàneu 2020 tindrà noves dates, del 23 al 30 dagost (inicialment estava
previst per a finals de juny), i estrenarà nous formats i més espais a laire lliure, com el recinte firal
dEsterri dÀneu, el Castell de València dÀneu o del Jardí de Gallimó a Esterri. Daquesta manera, el
festival sadaptarà així a les recomanacions sanitàries per garantir la seguretat i, a la vegada,
manté la seva aposta per un cartell que combina les propostes darrel amb la nova creació i també
la seva reivindicació del patrimoni artístic i natural dels Pirineus.
El ballarí, coreògraf i Premi Nacional de Cultural Roberto Olivan inaugurarà el festival el 23 dagost
a lesglésia de Santa Maria, a Esclarre, considerat el centre espiritual de les Valls dÀneu. Ho farà
amb lespectacle INFERNO V.I.P., una proposta de solo i de caràcter reflexiu i de la qual ahir es va
poder veure un avançament, durant la presentació del festival que es va fer al Museu Nacional
d'Art de Catalunya de Barcelona.
Estrenes ad hoc i noms propis
El Dansàneu convida als artistes a portar actuacions fetes expressament per al festival o amb
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls dÀneu. Així, a més de
lespectacle de Roberto Olivan, es podrán veure la proposta de Les Impuxibles Des-espera, cinc
peces musicals que combinaran el ball dAriadna Peya i Marc Soler i la música de la pianista Clara
Peya, en una adaptació del seu disc AA (Analogia de lA-mort, 2019, Satélite K), o Ovidi 25, una
producció del festival Barnasants en la seva 25a edició i per recordar els 25 anys dOvidi Montllor,
a càrrec de la companyia darrel Factoria Mascaró.
Altres espectacles destacats seran la fusió inèdita de la ballarina Montserrat Selma amb la música
dEl Petit de Cal Eril; la proposta de circ contemporani i música darrel a càrrec de Nilak i Arnau
Obiols, a lespai el MónNatura Pirineus (les Planes de Son), o lespectacle de la companyia de
dansa Factoria Mascaró al costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe, inspirat
en lart romànic. Teia, un solo de circ íntim de Júlia Farrero, amb les falles pirinenques com a
ànima del projecte, tancarà una setmana de festival el 30 dagost a la Plaça de lesglésia.
En el Dansàneu també estaran noms propis de la música darrel com el duet Criatures de Marçal
Ramon i Ivó Jordà, les Marala Trio a Esterri dÀneu, el duet de música tradicional Daura,
lOrquestrina Trama i la mescla de música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina
basca Nerea Martínez amb lespectacle Biraka.
Nous espais i nous formats
Les principals novetats denguany són també els recintes. Per tal dadaptar la programació a les
mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels artistes i públic, es recuperaran
espais de gran format com el recinte firal dEsterri dÀneu i se nincorporen de nous com el Castell
de València dÀneu (Alt Àneu), el Jardí de Gallimó (al nucli urbà dEsterri) o lexcepcional església

de Sant Víctor a Saurí (Sort), sumant daquesta manera una subseu ubicada a la Vall dÀssua.
Ledició daquest 2020 també presentarà un nou un cicle dedicat al cinema etnológic, amb lestrena
absoluta de dos documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls dÀneu i que tindrà lloc al
batedor de lEcomuseu de les Valls dÀneu, que acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi.

Medio: segre.com
Publicado: 23/06/2020
Edición: Digital
Sección: Comarcal

Audiencia: 6.339 Lectores
Valor: 63€

URL: https://www.segre.com/noticies/cultura/2020/06/23/esbai...

https://www.segre.com/noticies/cultura/2020/06/23/esbaiola_i_dansaneu_emergencia_109077_1112.html

Sección: Comarcal
23/06/2020

Esbaiola't i Dansàneu d'emergència
Europa Espanya Català
Les Valls d'Àneu salven aquest estiu els festivals d'arts escèniques, del 16 al 19 de juliol, i de
dansa, del 23 al 30 d'agost || Amb espectacles a l'aire lliure, reducció d'aforament i entrades online
Les mesures de seguretat es van carregar l'enyorat revival del Doctor Music Festival, però ni el
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Dansàneu 2020: dansa, música i patrimoni a les Valls d’Àneu
Dilluns passat es va presentar en societat la 29a edició del festival Dansàneu, amb un acte que es va portar a terme, per tercera vegada consecutiva,
al Museu Nacional d’Art de Catalunya. A diferència de la resta d’anys, quan se celebrava un acte obert i participatiu que acostava la cultura de les
Valls a la capital, aquest cop amb motiu del covid19, es va promoure una roda de premsa a la Sala d’Art Romànic del museu, rodejats pel patrimoni
pirinenc, que es va voler apropar igualment a la població de la Vall, amb la seva retransmissió per streaming. Aquesta presentació del festival va
comptar amb l’assistència de Pepe Serra, director del Museu, Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Maria Àngels
Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya i Rut Martínez, la directora del festival. A més, junt
amb aquest cartell més protocol·lari, també es va gaudir de les actuacions del pregoner de l’edició, el poeta Josep Pedrals i del cap de cartell
d’aquest any, el ballarí i coreògraf Roberto Olivan.

Els components de la formació musical El Petit de Cal Eril, un dels grups reubicats en la nova programació del Dansàneu | Foto: Marc
Cuscó / Dansàneu
Aquest 2020 tan peculiar, el Dansàneu segueix amb la seva forta aposta per la cultura en viu, i en lloc de cancel·lar-se o fer-se petit, mou les seves
dates de principis de juliol a l’última setmana d’agost, concentrant el seu calendari del 23 al 30 d’aquest mes. Un canvi que respon a l’objectiu de
poder mantenir al màxim els compromisos adquirits i adaptar la programació d’aquest any a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixen la
seguretat dels artistes, el públic i l’equip del festival. S’aposta així per emfatitzar encara més l’esperit obert i de proximitat al territori del Dansàneu,
amb la potenciació d’espectacles a l’aire lliure als paratges de la Vall d’Àneu, que facin conviure patrimoni cultural i natural, i faciliten aforaments
més amplis i segurs.
A més es recuperen també espais de gran format com el Castell de València d’Àneu, el Jardí Gallimó, o l’Església de Sant Víctor a Saurí. A més,
igual que amb aquesta presentació, per tal d’apropar la seva programació a un públic encara més plural, s’emetran el 80% d’espectacles, gràcies a
la col·laboració amb la xarxa de televisions locals de Lleida TV. Una aposta per la cultura de proximitat i en context, que parteix del passat i de la
tradició, per tal de promoure cultura viva per mitjà de la creació contemporània. El Dasàneu, que l’any que ve celebra el seu 30 aniversari, busca
seguir apostant així per la cultura en viu, dintre d’un context on aquesta postura és més necessària que mai, amb la idea de crear circuit amb altres
fires i festivals del país.
La programació s’estructura a partir de nous horaris (una mica més tard), a les 19h i a les 23h, per adaptar-se a les condicions climatològiques del
mes d’agost. D’altra banda, l’únic canvi molt rellevant de programació respecte a la primera proposta és el cap de cartell, en Cesc Gelabert, el qual
s’ha reprogramat per l’obertura de la 30a edició el 2021, a causa del caràcter participatiu de diàleg amb el públic de la seva proposta. Així, el
diumenge 23 d’agost a Santa Maria, a les 19h, es portarà a terme l’espectacle inaugural INFERNO V.I.P. de Roberto Olivan, nou cap de cartell, amb
una aposta per la cultura de país, amb una mirada de nord a sud, del Pirineu a les Terres de l’Ebre. A més, a la sortida es podrà gaudir de la fusió
musical de Manu Sabaté, a l’aire lliure, com a cloenda de la inauguració.
El dilluns dia 24, el festival se suma a la celebració de l’Any Palmira Jaquetti, amb la programació d’una banda de l’espectacle Palmira, a les 19h a
Sorpe, una proposta teatral i musical, a través de la dramatització dels seus dietaris i d’un recull de les cançons que va escriure en la dècada de
1930; i convidant la comissaria de l’Any Palmira Jaquetti, la Carme Oriol i l’Artur Blasco. Aquest segon prepararà també un acte pel dimarts 25 a la
tarda, en relació amb la celebració, a partir de materials del seu fons. El dimarts, a més d’aquest acte, al vespre, a les 23h, el festival retorna al firal
d’Esterri d’Àneu, amb Des-Espera de les Impuixibles, un espectacle l’Ariadna Peya i Marc Soler, amb música de la Clara Peya on dos cossos
ballen a través de cinc peces musicals dibuixades amb el gest i amb la paraula.

Un dia després, dimecres 26, el festival baixa a la vall d’Àrsua, a l’Església de Sant Víctor, amb un doble passi del concert de Criatures, on la
música folk d’Ivó Jordà i Marçal Ramon, es posarà en diàleg amb les pintures contemporànies d’en Santi Moix que decoren l’església. L’endemà,
el dijous 27, novament al recinte firal, es portarà a terme a les 23h una fusió entre la música del Petit de Ca l’Eril i la dansa de Montserrat Selma.
Divendres 28, des del matí a les 10:30, comença l’activitat del festival amb una excursió naturalista a MónNatura, a les Planes de Son,amb tres
grups de 9-10 persones, de la mà de Francesc Rodríguez, cap de la secció de natura del Consell Cultural de les Valls d’Àneu. A més, a les 19h,
també a les Planes de Son, s’estrena un espectacle del projecte de cric contemporani itinerant NILAK, amb la música d’arrel pirinenca de l’Arnau
Orriols. Finalment, a les 23h, al jardí de Gallimó, es podrà gaudir de la proposta vocal de triada de veus de Marala Trio, amb Selma Bruna, Clara
Fiol i Sandra Monfort.
Ja en cap de setmana, el dissabte 29 al migdia, en el marc del petit Dansàneu, que tradicionalment cada any visitava la llar d’avis, s’ha programat
una proposta tradicional intergeneracional de la mà del Duet Daura, amb entrada gratuïta, però amb control de l’aforament. A les 19h es podrà gaudir
d’una producció del festival Barnasants, per celebrar el 25 aniversari de la mort d’Ovidi Montllor. Els músics Borja Penalba, David Fernández i el
poeta David Caño en són els protagonistes. Escoltarem cançons d’Ovidi, poemes d’Estellés, de Maria Mercè Marçal, de Salvat Papasseit… amb la
dansa de Factoria Mascaró, que ballarà alguns dels temes emblemàtics de l’autor d’Alcoi. A la nit, a les 23h, el Dansàneu rebrà una artista
convidada del País Basc, la ballarina Nerea Martínez, que amb el seu espectacle Biraka reflexiona sobre les similituds i les diferències entre la
dansa tradicional del País Basc i la dansa contemporània.
Finalment, el darrer dia de festival, el diumenge 30 pel matí es portarà a terme una ruta poètica amb Jordi Lara pel Castell de València d’Àneu, on
l’escriptor passarà la ni anterior, per després al matí presentar els resultats de la seva investigació performàtica. Un poc més tard, a les 12:30, al
mateix castell, es podrà gaudir de l’actuació musical de l’Oquestrina Trama. I a la tarda, a les 19h, de nou a l’Església de Santa Maria, la companyia
de dansa Factoria Mascaró, amb la col·laboració del cor de 4 homes de la Nova Euterpe, exploraran el llenguatge de la veu i de la dansa per
destacar la riquesa simbòlica del romànic i el seu món singular. Finalment a les 23h, a la plaça de l’església, es portarà a terme l’acte de cloenda de
la mà de Júlia Farrero, amb l’espectacle Teia, un solo de circ íntim, entre la fusta i el cos, amb les falles pirinenques com a ànima del projecte. A
més, durant el temps que duri el festival també es portaran a terme altres propostes al territori, com un cicle de cinema etnogràfic de cultura popular, a
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, amb dues sessions de cinema a la fresca, dilluns i dimecres a les 10:30. On es programarà l’estrena dos
documentals produïts pel Consell Comarcal de les Valls d’Àneu. Tots els detalls sobre la programació del festival es poden consultar al seu web.
Des d’aquest dilluns 22 de juny, coincidint amb la presentació del festival, s’han posat a la venda prop de 2000 localitats, que no superen en cap cas
el 50% de l’aforament, a uns preus que oscil·len entre els 6 i els 12 euros (amb descomptes si s’adquireixen amb antelació). Als espectacles gratuïts
també es treballarà per respectar sempre les mesures de seguretat exigides i a més, es preveu poder ampliar més endavant alguns aforaments, en
funció de l’evolució de la pandèmia. Si voleu adquirir les vostres entrades podeu fer-ho presencialment a la seu del Consell Cultural de les Valls
d’Àneu, i per Internet a través del web del Consell Cultural.
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Lleida TV
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Presentació Dansaneu 2020
Dansàneu, Festival de cultures del Pirineu
Dilluns, 22 Juny 2020
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Esbaiola't i Dansàneu, adaptats a la pandèmia però
satisfets amb les programacions
CATALUNYA AL DIA
22/06/2020
Aforaments limitats, entrades per avançat, més programació a l'aire lliure i gairebé nul·la presència
internacional. Són algunes de les adaptacions que han hagut de fer els dos festivals d'estiu de les
Valls d'Àneu: el Dansàneu i l'Esbaiolat. Avui s'han presentat en públic aquestes dues cites
pirinenques, adaptades a la pandèmia però satisfetes de la programació que proposen.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
22/06/2020 - 13.30
ACN Barcelona.-El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del
festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle
'Inferno V.I.P'. L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de
l'edició d'aquest 2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu. L'objectiu és
adaptar la programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la
seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Així mateix, s'incorporen fins a tres noves
subseus a l'esdeveniment cultural, una d'elles a la Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.Per la seva banda, la
directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat l'esforç que s'ha fet per
adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i complicitat", ha afirmat. També ha
assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver de conviure amb la pandèmia.
Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, ha definit el Dansàneu
com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la dimensió de la paraula".El
Dansàneu barreja les propostes de nova creació i\/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. Com a conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen
en aquesta 29a edició, en la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València
d'Àneu, el Jardí de Gallimó o l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall
d'Àssua. Sobre aquesta darrera ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una
experiència brutal" de cara al públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels
dos passis previstos. Una altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb
l'estrena absoluta de dos documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual
tindrà lloc al batedor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.A més, el Dansàneu se suma a la
celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la Generalitat en el 125è aniversari
del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en aquesta edició la inclusió de
propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del Consell Cultural, com ara
una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se en el seu programa de
TV3 'Il·luminats'. A més, el festival 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.ProgramacióEl Dansàneu proposa als artistes
actuacions fetes especialment per al festival i\/o que incloguin alguna adaptació o singularitat en la
seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de la creació de Roberto Olivan que
treballarà a Santa Maria uns dies abans de l'estrena, també destaca la proposta de Les Impuxibles

'Des-espera', en què la compositora i pianista Clara Peya farà créixer juntament amb Ariadna Peya
i Marc Soler l'espectacle precedent de només 15 minuts i articulat a partir del seu disc 'AA'
(Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle
Ovidi 25, una producció del festival Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer
quart de segle de la mort d'Ovidi Montllor. D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo
amb la incorporació de la dansa en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria
Mascaró. També s'ha programat l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d'El
Petit de Cal Eril, en una de les propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un
dels "plats forts" del certamen segons Martínez.Entre altres propostes, també destaca
l'acompanyament a la companyia de circ contemporani NILAK, que estrenarà una proposta
plantejada en format de residència artística al costat del músic pirinenc Arnau Obiols. Aquesta es
durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un centre de natura que fa quatre anys
que s'ha incorporat com a subseu del festival.En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la
producció de la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i
ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova
Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà
veure també a la Fira Mediterrània de Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces
litúrgiques populars arranjades específicament per Jaume Ayats. El dibuix d'acompanyament
artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a càrrec de Júlia Farrero.
Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la tradició fallaire del Pirineu a
la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda d'aquestes propostes, el Dansàneu
també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó Jordà, les Marala Trio, el duet de
música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de música tradicional i dansa
contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb l'espectacle Biraka.Coincidint
amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat organitzadora
del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir d'aquest dilluns. En
total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el 50% de la capacitat
de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la situació sanitària així ho
permet.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
Europa Espanya Català
El certamen incorpora fins a tres noves subseus, una d'elles a la Vall d'Àssua
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan , Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre
Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle 'Inferno V.I.P'.
L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest
2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu. L'objectiu és adaptar la
programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels
artistes, públic i equip del festival. Així mateix, s'incorporen fins a tres noves subseus a
l'esdeveniment cultural, una d'elles a la Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez , ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.
Per la seva banda, la directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco , ha destacat
l'esforç que s'ha fet per adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i
complicitat", ha afirmat. També ha assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver
de conviure amb la pandèmia. Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran
Rella , ha definit el Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la
dimensió de la paraula".
El Dansàneu barreja les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. Com a conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta darrera
ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de cara al
públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos. Una
altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de dos
documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
A més, el Dansàneu se suma a la celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat en el 125è aniversari del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en
aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del
Consell Cultural, com ara una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se
en el seu programa de TV3 'Il·luminats'. A més, el festival 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.
Programació
El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment per al festival i/o que incloguin
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de
la creació de Roberto Olivan que treballarà a Santa Maria uns dies abans de l'estrena, també
destaca la proposta de Les Impuxibles 'Des-espera', en què la compositora i pianista Clara Peya
farà créixer juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler l'espectacle precedent de només 15 minuts i
articulat a partir del seu disc 'AA' (Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).
També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del festival
Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer quart de segle de la mort d'Ovidi
Montllor. D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa
en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat
l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d'El Petit de Cal Eril, en una de les
propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del certamen
segons Martínez.
Entre altres propostes, també destaca l'acompanyament a la companyia de circ contemporani
NILAK, que estrenarà una proposta plantejada en format de residència artística al costat del músic
pirinenc Arnau Obiols. Aquesta es durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un
centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a subseu del festival.
En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia Factoria Mascaró,
fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al
costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes
estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira Mediterrània de
Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars arranjades
específicament per Jaume Ayats.
El dibuix d'acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a
càrrec de Júlia Farrero. Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la
tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda
d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó
Jordà, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de
música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb
l'espectacle Biraka.
Coincidint amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat
organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir
d'aquest dilluns. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el
50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la
situació sanitària així ho permet.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
Europa Andorra Català
El certamen incorpora fins a tres noves subseus, una d'elles a la Vall d'Àssua
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan , Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre
Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle 'Inferno V.I.P'.
L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest
2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu . L'objectiu és adaptar la
programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels
artistes, públic i equip del festival. Així mateix, s'incorporen fins a tres noves subseus a
l'esdeveniment cultural, una d'elles a la Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez , ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert , que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.
Per la seva banda, la directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco , ha destacat
l'esforç que s'ha fet per adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i
complicitat", ha afirmat. També ha assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver
de conviure amb la pandèmia. Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran
Rella , ha definit el Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la
dimensió de la paraula".
El Dansàneu barreja les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. A conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí , al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta
darrera ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de
cara al públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos.
Una altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de
dos documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
Una programació molt completa El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment
per al festival i/o que incloguin alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls
d'Àneu. Enguany, més enllà de la creació de Roberto Olivan que treballarà a Santa Maria uns dies
abans de l'estrena, també destaca la proposta de Les Impuxibles 'Des-espera', en què la
compositora i pianista Clara Peya farà créixer juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler

l'espectacle precedent de només quinze minuts i articulat a partir del seu disc 'AA' (Analogia de
l'A-mort, 2019, Satélite K).
També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del festival
Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer quart de segle de la mort d' Ovidi
Montllor . D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa
en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat
l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d' El Petit de Cal Erill, en una de les
propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del certamen
segons Martínez.
Entre altres propostes també destaca l'acompanyament a la companyia de circ contemporani
NILAK, que estrenarà una proposta plantejada en format de residència artística al costat del músic
pirinenc Arnau Obiols . Aquesta es durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son , un
centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a subseu del festival.
En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia Factoria Mascaró,
fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al
costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes
estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira Mediterrània de
Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars arranjades
específicament per Jaume Ayats .
El dibuix d'acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a
càrrec de Júlia Farrero . Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la
tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda
d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó
Jordà , les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de
música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb
l'espectacle Biraka.
Coincidint amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat
organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir
d'aquest dilluns. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el
50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la
situació sanitària així ho permet.
Etiquetes
Dansàneu
Pallars Sobirà
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El ballarí Roberto Olivan, cap de cartell de la 29a
edició del festival Dansàneu
Europa Espanya Català
La 29a edició del festival Dansàneu s'ha presentat aquest matí a Barcelona, a la Sala d'Art
Romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb un solo del cap de cartell de l'edició
d'enguany, el ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival
Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura. L'organització del festival va comunicar fa unes
setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest 2020, que tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls
d'Àneu, amb l'objectiu d'adaptar la programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció
que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i equip del festival.
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 remarcar el patrimoni artístic i natural
d'Àneu. D'aquí la voluntat de convidar Olivan a ballar el seu solo de nova creació, encàrrec del
Dansàneu, davant les pintures originals de Santa Maria d'Àneu, el centre espiritual de les Valls
d'Àneu, on el ballarí actuarà el pròxim 23 d'agost de 2020 a les 19 hores presentant l'espectacle
INFERNO V.I.P.
Al final d'aquest correu electrònic, adjunto més informació, el programa del Dansàneu 2020 i arxius
audiovisuals complementaris. Resto a la vostra disposició per qualsevol dubte.
Autor: Redacció Ebredigital.cat
ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d'informació de les
Terres de l'Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra
Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda
cultural i d'oci. Televisió en directe.
Accepta la política de privacitat abans de comentar
El sistema de comentaris d'aquest web funciona amb Facebook. Aquest sistema recull la teva
adreça IP, l'agent d'usuari del teu navegador, guarda i llegeix cookies al teu navegador, afegeix
dades de seguiment addicionals, i monitoritza la teva interacció amb la interfície per comentar,
incloent relacionar el teu compte de Facebook amb qualsevol acció que facis dins de la interfície
(per exemple: "fer m'agrada" al comentari d'algú altre, contestar a un altre comentari) mentre
tinguis la sessió iniciada a Facebook. Per a més informació sobre com s'emprarà aquesta
informació, si us plau, consulta la política de privacitat de Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/update.
Acceptar Rebutjar
Escriu un comentari Escriu un comentari
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Alacarta.cat - Paluzie reelegida presidenta
de l'ANC
Al capítol d'avui del 'Ben trobats' arrenquem el darrer programa de la temporada des del complex
esportiu Áccura de Gavà. Al llarg de les pròximes dues hores ens dediquem a oferir propostes i
plans per fer a casa nostra! Turisme rural, platges, esports d'aventura... Catalunya ofereix un
munt de possibilitats i aquest estiu és l'idoni per descobrir-les. Com es preparen per a la nova
normalitat i l'arribada dels clients? Ha canviat el turisme en els darrers anys? En parlem fent
tertúlia amb Jordi Clos, empresari hoteler, Josep Maria Matas, copropietari de l'Hotel Subur de
Sitges i Montserrat Coberó, directora dels Serveis Tècnics de TURALCAT. En aquesta tertúlia
també ens acompanyen David Revelles, periodista, escriptor de guies de viatge i autor de 'La
Barcelona Maçònica', 'La Barcelona de la Gran Guerra' i 'Els secrets dels Grans Hotels de
Barcelona' l'especialista en crònica social Santi Meifrén. Com serà aquest estiu
meteorològicament parlant? Serà un dels més calorosos o, per contra, gaudirem de
temperatures més aviat moderades? El nostre meteoròleg de capçalera, Luismi Pérez, ens ha
acompanyat tota la temporada amb les seves previsions pel cap de setmana. Ara, al darrer
programa, ens explica com passarem l’estiu! Què faran aquestes vacances en Joan i Roger
Pera? Sembla que pare i fill no descansaran gaire i se n'aniran a recórrer els pobles de
Catalunya fent pregons! La idea, sorgida en ple confinament, era fer els pregons dalt d'un
descapotable i que la gent els seguís des dels balcons. Ara, amb la nova normalitat, els actors i
dobladors troben que poden fer els pregons a les places dels pobles! Trepitgem territori i
marxem cap a Flix amb Canal Terres de l'Ebre per conèixer el nou espai de degustació La
Peixera i les activitats turístiques del Grup de Natura Freixe. De les Terres de l'Ebre anem cap a
Sitges on els companys de Canal Blau ens mostren l'atractiu de les guinguetes de les platges
del Garraf. No marxem de la costa perquè des de Televisió Costa Brava ens endinsem a la vida
de càmping. Des de Canal Taronja ens porten a fer un tomb per les vinyes d'Oller del Mas, a
Manresa, i el nostre reporter Marc Andreu es retroba amb la Maria i la Manoli al centre de
Barcelona. I què és un estiu sense música i bon menjar? De la primera qüestió s'encarreguen en
Pep Poblet i Joan Tena, qui ens interpreten temes clàssics que s'han convertit en la banda
sonora de les nostres vides: 'L'Empordà' dels Sopa de Cabra, 'Bon dia' dels Pets i 'Llença't' dels
Lax'n'busto. I de la segona, el gastrònom Jordi Àvila i el xef executiu del Grup Lancaster, Sergi
Cócera, ens tenen a punt una barbacoa!
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El ballarí tortosí Roberto Olivan inaugurarà el 29è
festival Dansàneu
Europa Espanya Català
El certamen incorpora fins a tres noves subseus, una d'elles a la Vall d'Àssua TERRES DE
L'EBRE // El ballarí i coreògraf tortosí Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del
festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle
'Inferno V.I.P'. L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de
l'edició d'aquest 2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu. L'objectiu és
adaptar la programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la
seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Així mateix, s'incorporen fins a tres noves
subseus a l'esdeveniment cultural, una d'elles a la Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que
tenint a Roberto Olivan com a cap de cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país
tant en termes territorials com específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de
Cesc Gelabert, que inicialment havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat
d'obrir la 30a edició per tal de poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en
un espectacle que uneix l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.
Per la seva banda, la directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat
l'esforç que s'ha fet per adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i
complicitat", ha afirmat. També ha assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver
de conviure amb la pandèmia. Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran
Rella, ha definit el Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la
dimensió de la paraula".
El Dansàneu barreja les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. Com a conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta darrera
ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de cara al
públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos. Una
altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de dos
documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
A més, el Dansàneu se suma a la celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat en el 125è aniversari del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en
aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del

Consell Cultural, com ara una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se
en el seu programa de TV3 'Il·luminats'. A més, el festival 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.
Programació
El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment per al festival i/o que incloguin
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de
la creació de Roberto Olivan que treballarà a Santa Maria uns dies abans de l'estrena, també
destaca la proposta de Les Impuxibles 'Des-espera', en què la compositora i pianista Clara Peya
farà créixer juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler l'espectacle precedent de només 15 minuts i
articulat a partir del seu disc 'AA' (Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).
També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del festival
Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer quart de segle de la mort d'Ovidi
Montllor. D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa
en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat
l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d'El Petit de Cal Eril, en una de les
propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del certamen
segons Martínez.
Entre altres propostes, també destaca l'acompanyament a la companyia de circ contemporani
NILAK, que estrenarà una proposta plantejada en format de residència artística al costat del músic
pirinenc Arnau Obiols. Aquesta es durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un
centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a subseu del festival.
En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia Factoria Mascaró,
fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al
costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes
estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira Mediterrània de
Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars arranjades
específicament per Jaume Ayats.
El dibuix d'acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a
càrrec de Júlia Farrero. Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la
tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda
d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó
Jordà, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de
música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb
l'espectacle Biraka.
Coincidint amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat
organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir
d'aquest dilluns. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el
50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la
situació sanitària així ho permet.
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Alacarta.cat - Paluzie reelegida presidenta
de l'ANC
Al capítol d'avui del 'Ben trobats' arrenquem el darrer programa de la temporada des del complex
esportiu Áccura de Gavà. Al llarg de les pròximes dues hores ens dediquem a oferir propostes i
plans per fer a casa nostra! Turisme rural, platges, esports d'aventura... Catalunya ofereix un
munt de possibilitats i aquest estiu és l'idoni per descobrir-les. Com es preparen per a la nova
normalitat i l'arribada dels clients? Ha canviat el turisme en els darrers anys? En parlem fent
tertúlia amb Jordi Clos, empresari hoteler, Josep Maria Matas, copropietari de l'Hotel Subur de
Sitges i Montserrat Coberó, directora dels Serveis Tècnics de TURALCAT. En aquesta tertúlia
també ens acompanyen David Revelles, periodista, escriptor de guies de viatge i autor de 'La
Barcelona Maçònica', 'La Barcelona de la Gran Guerra' i 'Els secrets dels Grans Hotels de
Barcelona' l'especialista en crònica social Santi Meifrén. Com serà aquest estiu
meteorològicament parlant? Serà un dels més calorosos o, per contra, gaudirem de
temperatures més aviat moderades? El nostre meteoròleg de capçalera, Luismi Pérez, ens ha
acompanyat tota la temporada amb les seves previsions pel cap de setmana. Ara, al darrer
programa, ens explica com passarem l’estiu! Què faran aquestes vacances en Joan i Roger
Pera? Sembla que pare i fill no descansaran gaire i se n'aniran a recórrer els pobles de
Catalunya fent pregons! La idea, sorgida en ple confinament, era fer els pregons dalt d'un
descapotable i que la gent els seguís des dels balcons. Ara, amb la nova normalitat, els actors i
dobladors troben que poden fer els pregons a les places dels pobles! Trepitgem territori i
marxem cap a Flix amb Canal Terres de l'Ebre per conèixer el nou espai de degustació La
Peixera i les activitats turístiques del Grup de Natura Freixe. De les Terres de l'Ebre anem cap a
Sitges on els companys de Canal Blau ens mostren l'atractiu de les guinguetes de les platges
del Garraf. No marxem de la costa perquè des de Televisió Costa Brava ens endinsem a la vida
de càmping. Des de Canal Taronja ens porten a fer un tomb per les vinyes d'Oller del Mas, a
Manresa, i el nostre reporter Marc Andreu es retroba amb la Maria i la Manoli al centre de
Barcelona. I què és un estiu sense música i bon menjar? De la primera qüestió s'encarreguen en
Pep Poblet i Joan Tena, qui ens interpreten temes clàssics que s'han convertit en la banda
sonora de les nostres vides: 'L'Empordà' dels Sopa de Cabra, 'Bon dia' dels Pets i 'Llença't' dels
Lax'n'busto. I de la segona, el gastrònom Jordi Àvila i el xef executiu del Grup Lancaster, Sergi
Cócera, ens tenen a punt una barbacoa!

Medio: rac1.org
Publicado: 22/06/2020
Edición:
Sección:

Audiencia:
Lectores
Valor: 887€

110.930

URL: https://www.rac1.cat/societat/20200622/481893154847/min...

https://www.rac1.cat/societat/20200622/481893154847/minut-a-minut-fronteres-represa-dilluns-normalitat-aeroport.html

rac1.org
22/06/2020

MINUT A MINUT
20.30 h - El prestigiós ballarí internacional Roberto Olivan donarà el tret de sortida al Dansàneu
2020. Serà el 23 dagost a lesglésia de Santa Maria dÀneu.
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Roberto Olivan abre un Dansàneu que potencia los
espacios al aire libre
Europa Espanya Espanyol
Barcelona, 22 jun. (EFE).- El bailarín y premio Nacional de Cultura Roberto Olivan abrirá el
próximo día 23 de agosto la 29 edición del festival Dansàneu, que este año ha cambiado de
fechas y ha...
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Un Dansàneu aferrat i recomençat
El festival de música i dansa canvia les dates i potencia els
espais a l'aire lliure per sortejar la pandèmia
El Dansàneu, festival de cultures del Pirineu, ha presentat la 29a edició aquest matí, com ja és
tradicional, entre els frescos romànics conservarts al MNAC, a Barcelona. Les noves dates (del 23
al 30 d'agost), l'aposta per espais a l'aire lliure i la incorporació de noves seus són tres de les
novetats. Roberto Olivan davant els frescos de Santa Maria d'Àneu, al MNAC Foto: Joan Blanco
Com ja ha fet en els anys anteriors, el Dansàneu ha convidat un pregoner per presentar, de
manera diferent i literària, el festival. Aquest cop ha estat el poeta Josep Pedrals, que ha fet de
rapsoda recitant un text ric, rítmic i eufònic, sobre els trets naturals i culturals de les valls, sobre la
cultura humana que s'hi desplega i sobre els balls i danses tradicionals que s'hi van conformant.
Des del vessant més institucional tant la directora del festival, Rut Martínez, com el president del
Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, i la directora general de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Blasco, han destacat que
aquesta serà amb tota seguretat una edició especial: la pandèmia va estar a punt de fer-los
suspendre el festival, però finalment han entès que l'havien de fer per un triple compromís amb el
territori, amb els artistes i amb el públic. En aquest sentit, Rella ha reivindicat "el fil invisible però
gruixut que lliga dansa, música i territori a les Valls d'Àneu. Aquesta serà una edició de resistència
íntima, de cultura pròxima i crítica. Un festival recomençat com la mar de Valéry".
També ha actuat en la presentació el que serà el protagonista de l'obertura del festival, el ballarí i
coreògraf tortosí Roberto Olivan, que ha dansat i interactuat amb els àngels de les pintures
originals de Santa Maria d'Àneu. Serà precisament a Santa Maria d'Àneu, a Escalarre, el 23
d'agost a les 19 h, on Olivan encetarà el Dansàneu 2020 amb l'espectacle INFERNO V.I.P. A
continuació d'aquest espectacle inaugural, el graller Manu Sabaté actuarà amb el violista de roda
Romain Baudoin. I en els dies posteriors, s'anirà desplegant pel territori una programació amb
espectacles i activitats en què es creuen la música d'arrel, la dansa i la creació contemporànies i el
patrimoni històric i cultural. A causa de la Covid-19, el festival ha potenciat els espectacles
programats a l'aire lliure, amb un recinte firal d'Esterri d'Àneu que es prepararà expressament per
a l'ocasió.
La proposta ballada de Les Impuxibles Des-espera es presentarà en companyia de la compositora
i pianista Clara Peya (Fira d'Esterri, 25 d'agost); el grup Ovidi 25, en coproducció amb el
BarnaSants, s'aliarà amb la Factoria Mascaró per coreografiar les cançons més emblemàtiques
del cantautor d'Alcoi (Fira d'Esterri, 29 d'agost); la ballarina Montserrat Selma es trobarà amb la
música d'El Petit de Cal Eril (Fira d'Esterri, 27 d'agost); la companyia de circ contemporani Nilak
farà equip amb el percussionista Arnau Obiols en un projecte de residència artística que es
presentarà en un entorn natural emblemàtic, MónNatura Pirineus, a les Planes de Son (28
d'agost).
Més encàrrecs especials: la Factoria Mascaró (fundada per l'impulsor del Dansàneu, l'enyorat
Joan Serra) no només ballarà Ovidi en aquesta edició, sinó que també, amb el grup de polifonia
vocal masculina La Nova Euterpe, estrenarà un projecte de recuperació de peces litúrgiques
populars del Pirineu (Santa Maria d'Àneu, 30 d'agost). Encara en clau d'art, de circ i de dansa,
Júlia Farrero tancarà el Dansàneu amb l'espectacle Teia, basada en la tradició fallaire a les
muntanyes (Esterri d'Àneu, 30 d'agost).

S'incorpora a més una subseu a la Vall d'Àssua, amb l'església de Sant Víctor a Saurí, on el duet
Criatures farà dos passis presentant la seva cambra d'arrel (26 d'agost). Les Marala Trio actuaran
en la proximitat del Jardí de Gallimó d'Esterri (28 d'agost), el duet Daura de música tradicional
actuarà a la Llar d'Avis d'Esterri (29 d'agost), l'Orquestrina Trama animarà el castell de València
d'Àneu (30 d'agost), culminant una curiosa experiència literària protagonitzada per l'escriptor Jordi
Lara, que s'haurà passat la nit anterior tot sol al castell, i la ballarina basca Nerea Martínez
mesclarà dansa i el so de la txalaparta en l'espectacle Biraka, a Son (29 d'agost).
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El festival Dansàneu (Lleida) potencia sus
escenarios al aire libre
Europa Espanya Espanyol
El 29 Dansàneu ha anunciado este lunes su cambio de fechas --del 23 al 30 de agosto-- y la
potenciación de sus espacios al aire libre para "sortear" la pandemia del coronavirus.
Según un comunicado, el bailarín y Premi Nacional de Cultura, Roberto Olivan, abrirá el festival de
les Valls d'Àneu (Lleida), que incorporará hasta tres nuevas subsedes con valor patrimonial, como
la Vall d'Àssua.
Asimismo, la organización acogerá los compromisos asumidos con los artistas y las
coproducciones con terceros con el objetivo de apoyar a los creadores catalanes.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è
Dansàneu amb lespectacle Inferno V.I.P
22/06/2020 - 13:23:00ACN
El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è Dansàneu amb lespectacle Inferno V.I.P. Lartista va
guanyar el Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre Dansa, i el Premi Nacional de
Cultura.

Pel que fa a lactuació de Cesc Gelabert, que en un principi havia dinaugurar el certamen, sha
acordat que serà lencarregat dobrir la 30ena edició. Sha decidit així perquè pugui tirar endavant la
seva proposta de diàleg amb el públic.

La directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat lesforç que sha fet per
adaptar el festival a lactual context sanitari, i diu que ledició denguany serà especial per la
covid-19: "La actitud nostra ha estat d'adaptar-nos en aquests mesos que ja hem passat i els que
ens venen, però amb l'actitud ferma i la complicitat que em trobat amb les Valls d'Àneu per fer
posible el festival. Amb unes condicions que ja veurem quines són, un públic que esperem que
vingui, unes normatives que evidentment es compliran, però que tot això fa que sigui especial
perquè passarà a la història perquè serà com tot el que estem fent el 2020; una activitat amb
pandèmia".

Lorganització del certamen va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de ledició daquest
2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 dagost a les Valls dÀneu. Lobjectiu és adaptar la programació
denguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i
equip del festival.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
El certamen incorpora fins a tres noves subseus, una d'elles a la
Vall d'Àssua. Els espectacles es podran veure del 23 al 30 d'agost
després que s'han modificat les dates previstes
22/06/2020 16:25
El ballarí i coreògraf tortosí Roberto Olivan serà l'encarregat d'inaugurar el Dansàneu 2020, amb
l'espectacle 'Inferno VIP'. Olivan ha estat guardonat amb el Premi EFFE 2019-2020 a la creació,
dins del festival Deltebre Dansa, i amb el Premi Nacional de Cultura.
L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar ara fa unes setmanes el canvi de dates d'aquesta 29a
edició, que tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu. L'objectiu és adaptar la programació
d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i
equip del festival. S'incorporen fins a tres noves subseus a l'esdeveniment cultural, una d'elles a la
Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud del país" tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.
La directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat l'esforç que s'ha fet per
adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i complicitat", ha afirmat. També ha
assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver de conviure amb la pandèmia.
Mentrestant, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, ha definit el
Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la dimensió de la
paraula". El Dansàneu barreja les propostes de nova creació o contemporànies amb la dansa i la
música d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de
la seva proposta artística. Com a conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà
els espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar
l'accés del públic a les propostes.
Nous espais
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta darrera
ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de cara al
públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos.

Una altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de
dos documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls dÀneu.
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El ballarí Roberto Olivan, cap de cartell de la 29a
edició del festival Dansàneu
Europa Espanya Català
La 29a edició del festival Dansàneu s'ha presentat aquest matí a Barcelona, a la Sala d'Art
Romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb un solo del cap de cartell de l'edició
d'enguany, el ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival
Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura. L'organització del festival va comunicar fa unes
setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest 2020, que tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls
d'Àneu, amb l'objectiu d'adaptar la programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció
que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i equip del festival.
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 remarcar el patrimoni artístic i natural
d'Àneu. D'aquí la voluntat de convidar Olivan a ballar el seu solo de nova creació, encàrrec del
Dansàneu, davant les pintures originals de Santa Maria d'Àneu, el centre espiritual de les Valls
d'Àneu, on el ballarí actuarà el pròxim 23 d'agost de 2020 a les 19 hores presentant l'espectacle
INFERNO V.I.P.
Al final d'aquest correu electrònic, adjunto més informació, el programa del Dansàneu 2020 i arxius
audiovisuals complementaris. Resto a la vostra disposició per qualsevol dubte.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
Europa Espanya Català
ACN Barcelona.-El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del
festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle
'Inferno V.I.P'. [...]
Agències 22/06/2020 ACN Barcelona.-El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE
2019-2020 a la creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è
Dansàneu amb l'espectacle 'Inferno V.I.P'. L'organització del certamen, que ha presentat aquest
dilluns la programació al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes
setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest 2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les
Valls d'Àneu. L'objectiu és adaptar la programació d'enguany a les mesures sanitàries i de
protecció que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Així mateix,
s'incorporen fins a tres noves subseus a l'esdeveniment cultural, una d'elles a la Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.Per la seva banda, la
directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat l'esforç que s'ha fet per
adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i complicitat", ha afirmat. També ha
assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver de conviure amb la pandèmia.
Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, ha definit el Dansàneu
com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la dimensió de la paraula".El
Dansàneu barreja les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. Com a conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen
en aquesta 29a edició, en la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València
d'Àneu, el Jardí de Gallimó o l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall
d'Àssua. Sobre aquesta darrera ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una
experiència brutal" de cara al públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels
dos passis previstos. Una altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb
l'estrena absoluta de dos documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual
tindrà lloc al batedor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.A més, el Dansàneu se suma a la
celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la Generalitat en el 125è aniversari
del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en aquesta edició la inclusió de
propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del Consell Cultural, com ara
una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se en el seu programa de
TV3 'Il·luminats'. A més, el festival 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.ProgramacióEl Dansàneu proposa als artistes
actuacions fetes especialment per al festival i/o que incloguin alguna adaptació o singularitat en la
seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de la creació de Roberto Olivan que

treballarà a Santa Maria uns dies abans de l'estrena, també destaca la proposta de Les Impuxibles
'Des-espera', en què la compositora i pianista Clara Peya farà créixer juntament amb Ariadna Peya
i Marc Soler l'espectacle precedent de només 15 minuts i articulat a partir del seu disc 'AA'
(Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle
Ovidi 25, una producció del festival Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer
quart de segle de la mort d'Ovidi Montllor. D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo
amb la incorporació de la dansa en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria
Mascaró. També s'ha programat l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d'El
Petit de Cal Eril, en una de les propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un
dels "plats forts" del certamen segons Martínez.Entre altres propostes, també destaca
l'acompanyament a la companyia de circ contemporani NILAK, que estrenarà una proposta
plantejada en format de residència artística al costat del músic pirinenc Arnau Obiols. Aquesta es
durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un centre de natura que fa quatre anys
que s'ha incorporat com a subseu del festival.En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la
producció de la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i
ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova
Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà
veure també a la Fira Mediterrània de Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces
litúrgiques populars arranjades específicament per Jaume Ayats. El dibuix d'acompanyament
artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a càrrec de Júlia Farrero.
Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la tradició fallaire del Pirineu a
la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda d'aquestes propostes, el Dansàneu
també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó Jordà, les Marala Trio, el duet de
música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de música tradicional i dansa
contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb l'espectacle Biraka.Coincidint
amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat organitzadora
del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir d'aquest dilluns. En
total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el 50% de la capacitat
de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la situació sanitària així ho
permet.
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El festival Dansàneu (Lleida) potencia sus
escenarios al aire libre
Europa Espanya Espanyol
El 29 Dansàneu ha anunciado este lunes su cambio de fechas -del 23 al 30 de agosto- y la
potenciación de sus espacios al aire libre para "sortear" la pandemia del coronavirus.
Coronavirus.- El festival Dansàneu potencia sus escenarios al aire libre FESTIVAL DANSÀNEU
Según un comunicado, el bailarín y Premi Nacional de Cultura, Roberto Olivan, abrirá el festival de
les Valls d'Àneu (Lleida), que incorporará hasta tres nuevas subsedes con valor patrimonial, como
la Vall d'Àssua.
Asimismo, la organización acogerá los compromisos asumidos con los artistas y las
coproducciones con terceros con el objetivo de apoyar a los creadores catalanes.
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
Europa Espanya Català
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre
Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu amb l'espectacle 'Inferno V.I.P'.
L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el canvi de dates de l'edició d'aquest
2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu. L'objectiu és adaptar la
programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels
artistes, públic i equip del festival. Així mateix, s'incorporen fins a tres noves subseus a
l'esdeveniment cultural, una d'elles a la Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.
Per la seva banda, la directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat
l'esforç que s'ha fet per adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i
complicitat", ha afirmat. També ha assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver
de conviure amb la pandèmia. Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran
Rella, ha definit el Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la
dimensió de la paraula".
El Dansàneu barreja les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. Com a conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta darrera
ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de cara al
públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos. Una
altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de dos
documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
A més, el Dansàneu se suma a la celebració de l'Any Palmira Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat en el 125è aniversari del seu naixement) amb diverses activitats. També destaca en
aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia activitat del
Consell Cultural, com ara una ruta poètica que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se
en el seu programa de TV3 'Il·luminats'. A més, el festival 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.

El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment per al festival i/o que incloguin
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de
la creació de Roberto Olivan que treballarà a Santa Maria uns dies abans de l'estrena, també
destaca la proposta de Les Impuxibles 'Des-espera', en què la compositora i pianista Clara Peya
farà créixer juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler l'espectacle precedent de només 15 minuts i
articulat a partir del seu disc 'AA' (Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).
També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del festival
Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer quart de segle de la mort d'Ovidi
Montllor. D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa
en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat
l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d'El Petit de Cal Eril, en una de les
propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del certamen
segons Martínez.
Entre altres propostes, també destaca l'acompanyament a la companyia de circ contemporani
NILAK, que estrenarà una proposta plantejada en format de residència artística al costat del músic
pirinenc Arnau Obiols. Aquesta es durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un
centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a subseu del festival.
En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia Factoria Mascaró,
fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al
costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes
estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira Mediterrània de
Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars arranjades
específicament per Jaume Ayats.
El dibuix d'acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a
càrrec de Júlia Farrero. Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la
tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda
d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó
Jordà, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de
música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb
l'espectacle Biraka.
Coincidint amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat
organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir
d'aquest dilluns. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el
50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la
situació sanitària així ho permet.
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El festival Dansàneu (Lleida) potencia sus
escenarios al aire libre
El festival Dansàneu (Lleida) potencia sus escenarios al
aire libre
El 29 Dansàneu ha anunciado este lunes su cambio de fechas --del 23 al 30 de agosto-- y la
potenciación de sus espacios al aire libre para "sortear" la pandemia del coronavirus.
22/6/2020 - 19:09
LLEIDA, 22 (EUROPA PRESS)
El 29 Dansàneu ha anunciado este lunes su cambio de fechas --del 23 al 30 de agosto-- y la
potenciación de sus espacios al aire libre para "sortear" la pandemia del coronavirus.
Según un comunicado, el bailarín y Premi Nacional de Cultura, Roberto Olivan, abrirá el festival
de les Valls d'Àneu (Lleida), que incorporará hasta tres nuevas subsedes con valor patrimonial,
como la Vall d'Àssua.
Asimismo, la organización acogerá los compromisos asumidos con los artistas y las
coproducciones con terceros con el objetivo de apoyar a los creadores catalanes. 
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Roberto Olivan abre un Dansàneu que potencia los
espacios al aire libre
REDACCIÓN 22/06/2020 18:07
Barcelona, 22 jun. (EFE).- El bailarín y premio Nacional de Cultura Roberto Olivan abrirá el
próximo día 23 de agosto la 29 edición del festival Dansàneu, que este año ha cambiado de
fechas y ha apostado por potenciar los espacios al aire libre de las Valls d'Àneu debido a la
pandemia por coronavirus.
La programación se ha presentado este lunes en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC),
donde también ha comparecido el pregonero de este año, el poeta Josep Pedrals.
El festival, que se celebrará entre el 23 y el 30 de agosto, presentará propuestas "únicas y
singularizadas" con el objetivo de "apoyar a los artistas y creadores del país, a la vez que se
quiere poner en valor el patrimonio artístico y natural de Àneu".
Roberto Olivan ha recibido el encargo de un solo de nueva creación ante las pinturas originales de
Santa Maria d'Àneu, considerado el centro espiritual de esos valles, una pieza que se podrá ver el
23 de agosto y que lleva por título "INFERNO V.I.P".
Unos días antes, Olivan tiene previsto trasladarse hasta Santa Maria, que está en Escalarre-La
Guingueta d'Àneu, para terminar la pieza in situ.
Otra propuesta destacada es "Des-espera", de Les Impuxibles, en la que la compositora y pianista
Clara Peya hará crecer juntamente con su hermana Ariadna y Marc Soler un espectáculo de
quince minutos, articulado a partir de su disco "AA" (Analogia de l'A-mort, de 2019, publicado por
Satélite K).
Además, se podrá ver una versión diferente del espectáculo "Ovidi 25", del festival Barnasants, en
recuerdo a Ovidi Montllor, que falleció hace 25 años, a cargo de la compañía Factoria Mascaró.
Otro de los platos fuertes es la fusión que hará la bailarina Montserrat Selma con la música de El
Petit de Cal Eril y el espectáculo de la compañía de circo contemporáneo NILAK, que estrenará
una propuesta junto al músico del Pirineo Arnau Obiols.
El Dansàneu, que seguirá todos los protocolos de seguridad que recomiendan las autoridades
sanitarias, recupera espacios como el recinto ferial de Esterri d'Àneu e incorpora otros nuevos
como el castillo de València d'Àneu o el Jardín de Gallimó, en Esterri, así como la iglesia de Sant
Víctor de Saurí.
Otra de las apuestas de este año es un ciclo dedicado al cine etnológico, con el estreno absoluto
de dos documentales producidos por el Consell Comarcal de les Valls d'Àneu, y el apoyo a la
celebración del Año Palmira Jaquetti, en el que se conmemora el 125 aniversario del nacimiento
de la poeta.
Habrá espectáculos en línea, por las circunstancias de este año, y se han puesto a la venta unas
2.000 entradas, que no superarán en ningún caso el 50 por ciento de la capacidad de cada recinto,
con precios entre los 6 y los 12 euros.

A la presentación del MNAC han asistido la directora del Dansàneu, Rut Martínez; el director del
centro, Pepe Serra; el presidente del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella; y la
directora general de Cultura Popular y Asociacionismo Cultural, Maria Àngels Blasco. EFE
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El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival
Dansàneu
El certamen incorpora fins a tres noves subseus, una d'elles a la
Vall d'Àssua
El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival Dansàneu. / ACN
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre
Dansa i Premi Nacional de Cultura, inaugurarà el 29è Dansàneu
amb l'espectacle 'Inferno V.I.P'. L'organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la
programació al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), va comunicar fa unes setmanes el
canvi de dates de l'edició d'aquest 2020, la qual tindrà lloc del 23 al 30 d'agost a les Valls d'Àneu.
L'objectiu és adaptar la programació d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que
garanteixin la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Així mateix, s'incorporen fins a tres
noves subseus a l'esdeveniment cultural, una d'elles a la Vall d'Àssua.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint a Roberto Olivan com a cap de
cartell s'aconsegueix fer "una mirada de nord a sud" del país tant en termes territorials com
específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l'actuació de Cesc Gelabert, que inicialment
havia d'inaugurar el certamen, s'ha acordat que serà l'encarregat d'obrir la 30a edició per tal de
poder tirar endavant la seva proposta de "diàleg" amb el públic, en un espectacle que uneix
l'entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.
Per la seva banda, la directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat
l'esforç que s'ha fet per adaptar el festival a l'actual context sanitari, "amb actitud ferma i
complicitat", ha afirmat. També ha assegurat que l'edició d'enguany serà especial pel fet d'haver
de conviure amb la pandèmia. Mentre, el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran
Rella, ha definit el Dansàneu com un festival de "resistència vital" i que difon la cultura "en tota la
dimensió de la paraula".
El Dansàneu barreja les propostes de nova creació i/o contemporànies amb la dansa i la música
d'arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d'Àneu en el centre de la seva
proposta artística. A conseqüència de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els
espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l'accés
del públic a les propostes.
Espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en
la qual també se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu, el Jardí de Gallimó o
l'església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d'Àssua. Sobre aquesta darrera
ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà "una experiència brutal" de cara al
públic, el qual serà d'un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos. Una
altra de les novetats és l'inici d'un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l'estrena absoluta de dos
documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
Una programació molt completa

El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes especialment per al festival i/o que incloguin
alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de
la creació de Roberto Olivan que treballarà a Santa Maria uns dies abans de l'estrena, també
destaca la proposta de Les Impuxibles 'Des-espera', en què la compositora i pianista Clara Peya
farà créixer juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler l'espectacle precedent de només quinze
minuts i articulat a partir del seu disc 'AA' (Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).
També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del festival
Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record al primer quart de segle de la mort d' Ovidi
Montllor. D'aquesta manera, el Dansàneu proposa singularitzar-lo amb la incorporació de la dansa
en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. També s'ha programat
l'actuació de la ballarina Montserrat Selma amb la música d' El Petit de Cal Erill, en una de les
propostes ja avançades el desembre de 2019 i que esdevindran un dels "plats forts" del certamen
segons Martínez.
Entre altres propostes també destaca l'acompanyament a la companyia de circ contemporani
NILAK, que estrenarà una proposta plantejada en format de residència artística al costat del músic
pirinenc Arnau Obiols. Aquesta es durà a terme al MónNatura Pirineus, a les Planes de Son, un
centre de natura que fa quatre anys que s'ha incorporat com a subseu del festival.
En aquesta línia de treball en xarxa també hi ha la producció de la companyia Factoria Mascaró,
fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -fundador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al
costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. En aquesta ocasió, els artistes
estrenaran un projecte amb voluntat de rodatge (es podrà veure també a la Fira Mediterrània de
Manresa) que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars arranjades
específicament per Jaume Ayats.
El dibuix d'acompanyament artístic als creadors finalitzarà amb l'espectacle de cloenda que anirà a
càrrec de Júlia Farrero. Així, l'artista lleidatana presentarà la seva proposta Teia, basada en la
tradició fallaire del Pirineu a la plaça de l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. A banda
d'aquestes propostes, el Dansàneu també ha programat el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó
Jordà, les Marala Trio, el duet de música tradicional Daura, l'Orquestrina Trama i la mescla de
música tradicional i dansa contemporània que signa la ballarina basca Nerea Martínez amb
l'espectacle Biraka.
Coincidint amb la presentació de la programació, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat
organitzadora del Dansàneu, ha posat a la venda les entrades de tots els espectacles a partir
d'aquest dilluns. En total, són prop de 2.000 les localitats de pagament que, en cap cas, superen el
50% de la capacitat de cada recinte. Tot i això, no es descarta ampliar-lo més endavant si la
situació sanitària així ho permet.
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La guia definitiva dels festivals d'estiu |
Enderrock.cat
Guitar BCN
Barcelona - Des del 4 de juny al 18 de desembre
El festival Guitar BCN ha vist cancel·lades o ajornades moltes de les seves actuacions
programades, però tot i això, l’esdeveniment tira endavant amb un cartell carregat de multitud
d’artistes que, finalment, s’allargarà fins al 2021. Dins la programació inclouen el Flamencat, un
cicle en línia de concerts dedicat a la música flamenca, i concerts d’artistes com
Judit Neddermann
,
Suu
,
Els Amics de les Arts
,
Carlos Sadness
o
La Sra Tomasa
, a més d'artistes internacionals com
Jethro Tull
.
Es Claustre
Maó (Menorca) - Des del 12 de juny fins a l'octubre
L’espai cultural a Menorca reobre les portes al públic i ho fa amb tres actuacions programades
per aquestes setmanes. Amb un aforament reduït per mantenir les mesures de seguretat, s'hi
podran sentir artistes com
Albert Pla
,
Joana Gomila
,

Marco Mezquida i Chicuelo
,
Xanguito
,
Maria del Mar Bonet
,
Queralt Lahoz
,
Las Migas
o
Nico Roig
, entre d'altres.
Barnasants
Barcelona - Del 18 de juny al 29de novembre
El cicle barceloní dedicat a la cançó d'autor havia quedat aturat, però la majoria de recitals
catalans s'han traslladat a l'estiu i la tardor. El festival ja ha començat, adaptat a la nova
normalitat amb el tren¡t de sortida d'
El Niño de la Hipoteca
. El seguiran actuacions d'artistes com
Andrius Masmontovas
,
Joan Isaac
,
Roger Mas
,
Sílvia Comes
,
Andreu Valor

,
Mertixell Gené
,
Xavier Baró
i
Ivette Nadal i Caïm Riba
. L'homenatge a
Teresa Rebull
,
Amore de la Marenda
, s'ha emplaçat al 10 d'ocutbre a Manresa, i l'espectacle
Ovidi 25
al 27 i 29 de novembre a Vilafranca de Penedès i a Balaguer, respectivament.
Ítaca
Corçà i La Pera (Baix Empordà) - Del 19 al 27 de juny
Sota el lema “L’espectacle ha de continuar”, el festival Ítaca fa aquest estiu una edició limitada.
Després de cancel·lacions i noves dates, l’esdeveniment oferirà actuacions en petit format de sis
artistes de referència catalans com són
Els Amics de les Arts
o el doble concert d
'El Petit de Cal Eril
i
Ferran Palau
, que ja han exhaurit entrades, la doble actuació de
Sanjosex
i
Meritxell Neddermann
i

Andrea Motis
al Jazzpera. També s'ha reprogramat l'actuació de
Macedònia
, que finalment tindrà lloc el 24 d'ocubtre a Montgrí.
Liceu d’Estiu
Gran Teatre del Liceu (Barcelona) - Del 22 de juny al 20 de juliol
El Liceu d’estiu col·laborarà amb diversos festivals del país per oferir uns mesos plens de
concerts a tot el territori català. El primer a col·laborar-hi serà el Cruïlla XXS, que els dies 9 i 10
de juliol programarà una actuació per l’
Ensemble de l’Orquestra del Liceu
amb
Kai Gleusteen
com a solista i director. El Liceu d’estiu donarà el tret de sortida amb l’actuació de l’artista
Eugenio Ampudia
. A més, dins la programació del festival inclouen el 'Liceu a la fresca', que engegarà el 20 de
juny amb l'emissió de l’òpera "Carmen" de
Bizet
, amb la col·laboració de TV3. La resta d’actuacions s’aniran anunciant properament.
Emergent
Gironès - Del 25 de juny al 4 de juliol
El festival multidisciplinari del Gironès celebrarà enguany una edició adaptada a les
circumstàncies. Entre els sis espais del cicle es repartiran actuacions d'artistes de renom com
Pau Alabajos
o
Koko-Jean & The Tonics
a Sarrià de Ter,
Ferran Palau
i
David Mauricio

a Fornells de la Selva,
Judit Neddermann
i
Halldor Mar
a Cervià de Ter,
Sanjosex
i
Enric Montefusco
a Vilablareix,
Mazoni
i
La Reina
a Sant Gregori o
Karamba
i
Kumbara
a Madremanya.
Nits del Fòrum
Parc del Fòrum (Barcelona) - Del 27 de juny al 20 de setembre
El projecte promogut pel Primavera Sound oferirà música en directe i a l’aire lliure al llarg dels
mesos d’estiu. En un format pensat per complir rigorosament amb les mesures de seguretat i
amb un aforament limitat, Nits del Fòrum tindrà una programació extensa i variada en què
trobem noms de l’escena catalana com
Manel
, que ha exhaurit ja les entrades de la primera actuació i prepara ja un segon dia de concert,
La Sra. Tomasa
,
Ferran Palau
i

Anna Andreu
,
Tribade
o
Pavvla
, i també artistes de l’àmbit nacional com
Bejo
,
Diego el Cigala
o
Amaia
, a més de diversos grups tribut.
Grec Festival
Barcelona - Del 30 de juny al 31 de juliol
Una nova organització i propostes innovadores han estat clau per la celebració del
festival Grec 2020
. L’esdeveniment es dividirà en tres seccions: el ‘Grec festival’, l’apartat principal per on
passaran més de 40 artistes com
Suu
,
Manel
,
Judit Neddermann
,
Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida
,
Els Amics de les Arts
,

El Petit de Cal Eril
,
Stay Homas
o
Mayte Martín
. ‘Grec en obert’, un espai que combina actuacions presencials i en línia, i ‘De Grec en Grec’,
una proposta que ofereix 24 espectacles reprogramats a diversos punts del país que es
desenvoluparan fins a l’estiu del 2021.
Cruïlla XXS
Barcelona - De l’1 de juliol al 2 d’agost
La proposta en petit format del Cruïlla per aquest estiu és el
Cruïlla XXS
. Un cicle de concerts que se celebraran a espais emblemàtics de Barcelona, com el Poble
Espanyol o el Recinte Modernista de Sant Pau, i amb un aforament màxim de 400 persones, per
tal de garantir les mesures de seguretat per a tothom. Les actuacions es repartiran al llarg de
juliol i comptaran amb artistes com
The Sey Sisters
,
Ramon Mirabet
,
Cesk Freixas
,
Lildami
,
Sanjosex
,
Balkan Paradise Orchestra
,
Ebri Knight
,

MClan
o
Iseo
, entre d’altres. El cicle, a més, ha afegit un nou escenari especial: el Camp Nou, pel que
passaran, durant el mes de juliol, artistes com
Sopa de Cabra
,
Nil Moliner
,
Els Amics de les Arts
,
Ismael Serrano
,
Fuel Fandango
,
Viva Suècia
o
León Benavente
.
Stereofònics
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró - De juliol a setembre
El cicle mantindrà les Nits de Jazz, amb músics com
Rita Payés
,
Susana Heiman
o
Martí Serra 4tet
, entre d'altres, a més del festival FestiSurf Costa Brava i el Festival de Música de S'Agaró. S'han

ajonat Propers, Xalaro, Desemboca i la Gran Cantada d'Havaneres a Cavall Bernat.
Notes al Parc
Girona - De l’1 de juliol al 29 d’agost
El cicle de concerts Notes al parc serà gratuït però amb un aforament màxim de 200 persones i
amb reserva prèvia, amb l’objectiu d’assegurar les mesures de seguretat i distanciament.
L’edició d’enguany vol promoure els grups de ‘km. 0’, i a les actuacions, que es concentraran
cada dimecres i dissabte al parc de la Devesa de Girona, trobarem artistes i grups com
Joina
,
Paula Grande
,
Les Anxovetes
, el
Trio Capmany
o
Bigblack Rhino
.
Sala BCN
Castell de Montjuïc (Barcelona) - Del 2 de juliol al 30 d’agost
Per tal de combatre l’aturada de concerts en directe aquest estiu, des de l’Associació de Sales
de Concerts de Catalunya (ASACC) i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), impulsen el nou
cicle Sala BCN. Més de 60 actuacions en directe, amb un aforament màxim de 400 persones, al
Pati d’Armes del Castell de Montjuïc. Des de la primera setmana de juliol i fins a l’agost, hi haurà
concerts, de dijous a diumenge, d’artistes com
Clara Peya
,
Papa Topo
,
Cala Vento
,
Da Souza i Marialluïsa

,
Hydrogenesse
,
Tarta Relena
,
El Niño de Elche
o
Fundación Tony Manero
, entre d’altres, a més d’actuacions per als més petits amb
The Penguins
.
Ressupó
Celrà (Gironès) - Del 2 al 23 de juliol
El Parc Cors de Celrà acollirà enguany quatre concerts, un cada dijous de juliol. Els artistes
escollits per a l’onzena edició del Ressupó han estat, per aquest ordre,
Xarim Aresté
,
Joan Colomo
,
David Carabén
i
Intana
.
Poesia i +
Canet de Mar i pobles del Maresme - Del 2 al 12 de juliol de 2020
La quinzena edició del festival
Poesia i +
se celebrarà en format presencial i en línia. Amb un aforament reduït a 150 persones per nit, tant

els espectadors virtuals com els físics podran gaudir de diverses disciplines artístiques que van
de poesia a música, posant especial èmfasi en la part musical. S'hi aplegaran per atuar les
cantautores
Clàudia Cabero
i
Christina Rosenvinge
,
Lu Rois
,
Mishima
,
Maria Herlop
,
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic
,
Jordi Busquets
,
Pinan 405f, Júlia Francino
amb
Refree
o
Maria José Llergo
, entre d'altres.
Sota la Palmera
Espai Jove La Palmera (Tarragona) - Del 3 de juliol a l’1 d’agost
El festival Sota la palmera oferirà actuacions presencials -amb entrada gratuïta amb invitació-,
que també es podran veure en línia a través de la seva
pàgina web
. Entre els músics del cartell trobem grups i artistes com

El Diluvi
,
Pepet Nuet
,
Las Migas
o
Sara Socas
.
Strenes
Auditori de Girona - Del 4 al 19 de juliol
El festival gironí es reinventa per segona i definitiva vegada mantenint part de la programació
inicial. El Strenes 3.0 comptarà amb les actuacions d’estrena de disc de
Sopa de Cabra
,
Blaumut
,
Suu
i la rapera de Jerez
Mala Rodríguez
, i els concerts especials de
Nirvana Unplugged
25è aniversari i
Miki Núñez
.
Les entrades es posaran a la venda dilluns 15 de juny a la web oficial del Strenes, que finalment
s’ha adaptat a aquesta nova normalitat i oferirà concerts en format mixt entre públic presencial i
streaming
de pagament.

Riubombori
Jardí dels Francolins (L'Espluga de Francolí, Conca de Barberà) - 4 de juliol
El festival francolí també s'ha replantejat el format per adaptar-lo a la situació derivada de la crisi
sanitària. Enguany, l’edició 2020 serà protagonitzada per la projecció de cinema documental de
temàtica musical. Així doncs, Riumbombori farà una mirada a la indústria des de l’audiovisual i
ho compaginarà amb actuacions musicals de petit format per mantenir l’essència festiva i
alternativa de la proposta, que es continuarà celebrant al Jardí dels Francolins. El cartell compta
amb la projecció del documental "Les Resilients", dirigit per Cristina Madrid, l'actuació en directe
de la cantant
Namina
, la projecció del documental "Fam de la Terra" i per acabar, l'actuació del Dj
SamVinilo
.
Instants
Cellers Carol Vallès (Subirats, Alt Penedès) - 4, 11 i 18 de juliol
La posta de sol entre vinyes, una copa de cava, degustacions gastronòmiques i les actuacions
de
David Carabén
,
Èric Vinaixa
i
Maria Jaume
són els plats del Cicle Instants, que se celebrarà durant el juliol als cellers Carol Vallès.
Marges
Corbins (Lleida) - Del 5 de juliol al 23 d'agost
Üensdei
havia de presentar el nou disc a Corbins el 5 de juliol i el poble va aprofitar per crear un cicle,
que obrís amb els de Lleida, i acollís tres artistes més. Així, durant tot l'estiu i potenciant la
presència femenina, hi actuaran músics com
Raquel Lúa
i

Amaia Miranda
(26/07),
Paula Grande
(9/08) i
Magalí Sare i Manel Fortià
(23/08). Ho faran en un escenari ben especial, en localitzacions als afores del poble, als camps,
eres o a la riba del riu, senyes d'identitat de Corbins.
Festival Nosaltres
Mataró - Del 6 de juliol al 27 d'agost
La ciutat del Maresme acollirà per primera vegada aques nou cicle, pensat per retrobar-nos uns
amb els altres, després del confinament. Cada dijous hi haurà una cita cultural, construïda amb
debats, música i altres disciplines artístiques com el teatre, la poesia o el circ. Així, Nosaltres
portarà a l'escenari del Pati de Can Marchal músics locals com
Marc Nürel
o
Gessamí Boada
, a més de grups o artistes com
Ferran Exceso
,
Suu
,
Ivó Oller Trio
,
Magalí Sare i Sebastià Gris
,
Laia Llach
o
Carla Collado
.

Hostal Càntut
Banyoles - Del 9 al 17 de juliol
Un sopar per cantar, que tindrà lloc del 9 al 17 de juliol a la terrassa del Restaurant Can Selvatà
de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany). En aquesta primera edició hi participaran
Germà Negre
,
Carles Belda i Joan Garriga
, membres de
Roba Estesa
, i un sopar de cantadors i cantadores. Us adjuntem la nota de premsa amb tota la informació, el
cartell i imatges dels artistes que hi participaran.
Fes Pedralbes
Barcelona - Del 9 de juliol al 15 d'agost
El festival Jardins de Pedralbes es reinventa en el Fes Pedralbes amb una ofera musical i
gastronòmica de prestigi i concerts en dos escenaris enmig d'un oasi natural a Barelona, a la
zona Village i davant el Palau Reial. El Festival planteja més de 100 actuacions internacionals
amb les quals es volen ptenciar les sinergies amb les sales de la ciutat. Així hi actuaran artistes
com
Andrea Motis
,
Loquillo & Sopeña
,
Los Secretos
,
Mònica Green
,
Hotel Cochambre
,
Van Morrison
,

Ara Malikian
,
Marlango
,
Paco Ibáñez
,
Pablo López
,
Ana Guerra
,
David Bisbal
,
Diana Navarro
,
Guitarricadelafuente
o
Hombres G
, entre d'altres.
Feslloc
Benlloc - Del 9 a l'11 de juliol
El festival de la Plana Alta estarà dedicat exclusivament a l’escena valenciana amb un format
reduït i nova ubicació als afores. El dijous 9 i el divendres 10 les actuacions del festival tindran
lloc a l’Auditori de Benlloc, només per als ciutadans del poble. Dissabte 11, en canvi, els
concerts seran oberts al públic reduït que hagi adquirit les entrades, distribuït en espais separats
per grups d’amics i sense zona d’acampada. El dia fort del Feslloc s’ubicarà en un lloc apartat
dins el terme municipal de Benlloc, a 13 quilòmetres del centre. En total s’han programat dotze
hores de música en valencià que se celebraran com a acte de suport a l’escena. Del cartell
s’han mantingut la majoria d’actuacions previstes, amb
La Fúmiga
,
Smoking Souls

,
Jazzwoman
,
El Diluvi
,
Feliu Ventura
,
Tardor
,
Tesa
,
Jonatan Penalba
i
Cactus
. D’altra banda, amb el lema ‘Cuidem la música, cuidem-nos!’ el Feslloc ha llançat una
campanya de recaptació de fons per als treballadors de la música en valencià, que inclou com a
premis entrades per assistir al festival i descomptes per a l’edició del 2021
Vibra Festival
Manresa - Del 10 de juliol a l'1 d'agost
Cases de la Música i l'Ajuntament de Manresa s'alien per fer front a les conseqüències de la
COVID-19 i reimpulsar el sector cultural. I ho fan amb un cicle de petit format amb 7 concerts al
Pati del Palau Firal de Manresa. La programació compta amb com com
Miki Núñez
i
Sara Roy
,
Manel
, l'
Orquestra Diversiones

,
Doctor Prats
,
Els Pets
,
Roba Estesa
i
Sopa de Cabra
.
Vespres musicals
Vilafant (Alt Empordà) 10, 17 i 24 de juliol
Els vespres musicals retornen enguany a Vilafant amb tres cites de categoria a l’entorn històric i
rural de Palol Salbadòria, on s’hi conserven assentaments romans, preromàntics i mitjaval. Per
aquest escenari idíl·lic i passaran aquest juliol artistes del renom de
Cris Juanico
,
Paula Valls
i
Roger Mas
.
Anòlia
Igualada (Anoia) - De l'11 al 18 de juliol
El festival igualadí celebrarà enguany la seva 31a edició, que finalment no es veurà
interrompuda per les conseqüències de la pandèmia. No obstant això, la proposta s’ha adaptat
als formats que respectin les mesures de seguretat i per això no hi haurà els macroconcerts de
les passades edicions. Enguany, comptarà amb les actuacions de
Queralt Lahoz
,
HoPeta Street Band
,

Xillona
,
Marina Freixas
,
Inc
i
B-Back
. La resta de la programació ha estat ajornada fins a la propera edició.
Tempo Sota les Estrelles
Girona - Del 16 de juliol al 15 d’agost
El festival de música i gastronomia, ubicat al barri vell de Girona, està treballant en la propera
edició per oferir més de 30 actuacions. Sobre l'escenari gironí hi passaran artistes com
Joan Miquel Oliver
, que inaugurarà el cicle,
Pep Sala
,
Joan Colomo
,
Paula Bu
,
Belen Natalí
,
Edna Sey
,
Aiala
,
Le Nais
o

Kumbara
, entre d'altres.
Nowa Reggae
Vilanova i la Geltrú (Garraf) - 17 i 18 de juliol
El Nowa Reggae celebra enguany la 15a edició. Durant les dues nits que dura el festival
podrem gaudir, al costat del mar, d’artistes i grups que es mouen dins la música jamaicana i el
sound system de l’escena catalana com
Women Soldier
,
Sr. Oca
,
Skatalà
o
Jazzwoman
, a més de la resta de noms que encara queden per desvelar.
Microclima
Camprodon (Ripollès) - 18 i 19 de juliol
El festival, ajornat per la COVID-19 es reubica al cap de setmana del 18 i 19 de juliol a
l'Esplanada U d'Octubre. Hi assistiran amb la seva música
Toti Soler
amb
Gemma Humet
,
Roger Mas
,
Joan Reig
,
Titot i David Rosell
,

Pau Alabajos
,
Alidé Sans
,
Mabel Flores
i
Sotrac
.
ARTeNOU
Cornellà de Llobregat - 18 de juliol
El festival de música electrònica del Baix Llobregat celebra la desena edició. Alguns dels
artistes que protagonitzaran el cartell seran
Polynation
,
Museless
i
Insignia
, entre altres. Els concerts seran a l’aire lliure al Parc de Can Mercader.
ViaVeu
Sant Julià de Ramis (Gironès) - 19 i 26 de juliol
La iniciativa cultural ViaVeu, nascuda el 2013, oferirà dos dies de concerts aquests mesos
d’estiu. Obriran el cicle les actuacions de
Guillem Roma
i
Les Fourchetes
al Castell Fractum i es culminarà el 26 de juliol amb els concerts de
Cris Juanico
i

Beat Voices
.
Embosca’t
Clariana (Anoia) - 24 i 25 de juliol
El festival, que té lloc al mig del bosc, encara està treballant en la programació de l’edició
d’aquest estiu. L’estrena del cartell amb els artistes i grups que formaran part de l’esdeveniment
es publicarà a finals de juny.
Pont a les Arts Sonores
Martorell - Del 25 de juliol al 8 d’agost
La piscina municipal de Martorell ha estat l’escenari escollit per a la setena edició del festival
PAS - Pont a les Arts Sonores. El cicle programarà entre altres el concert de
Mélodie Guimard
, la banda de jazz fusió
Patax
i la pianista i cantant
Meritxell Neddermann
. A més, també oferirà concerts per a públic infantil de la mà de grups com
Belluga
o el cantautor
Marc Parrot
.
Love Santa Music
Santa Sussana - Del 24 de juliol al 30 d'agost
L'Ajuntament de Santa Susana vol realitzar un tribut a la gent pel sacrifici fet durant aquestes
setmanes d'aïllament. Així farà una gran celebració a la Platja de les Dunes durant tot el mes
d'agost amb concerts de reconegudes bandes de tribut, com
Abba Experience
,
Héroes de la Antártida
(

Mecano
),
Abbey Road
(
The Beatles
)o
Smokings Stones
(
Rolling Stones
), sessions de punxadiscos i havaneres. A més, habilitarà la zona Village, amb una àrea
gastronòmica i una de lúdica per a famílies, que donarà veu a nous talents locals.
Sons del Món
Ciutadella de Roses (Alt Empordà) - Del 31 de juliol al 16 d’agost
Sons del món manté la 13a edició d’aquest estiu, tot seguint les mesures de seguretat per
garantir la salut dels treballadors, artistes i assistents, de manera que el públic queda reduït a
800 persones. Per l'escenari de Roses hi passaran artistes tan reconeguts com
Sopa de Cabra
,
Manel
,
Els Amics de les Arts
,
Miki Núñez
o
Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida
, a més d'artistes que just s'estrenen com
Stay Homas
o músics de renom del panorama estatal com
Diego el Cigala

,
Pablo López
o
Lola Índigo
.
Portalblau
L'Escala - De l'1 al 15 d'agost
Aquest estiu hi haurà festival Portalblau amb música, arts escèniques i compromís social. La
debutant
Maria Jaume
, la terrassenca
Gemma Humet
,
Els Amics de les arts
o
Dàmaris Gelabert
són alguns dels noms que passaran pels escenaris de la Mar d'en Manassa, els Jardins de la
Muralla Grega i el Fòrum Romà d'Empúries les dues primeres setmanes d'agost.
Portbou Hot Jazz Festival
Digital - 1 d’agost
A causa de la situació de crisi sanitària esdevinguda per la COVID-19, aquest estiu arriba una
versió 2.0 del
Portbou Hot Jazz Festival
. Així, l’esdeveniment retransmetrà totes les actuacions i concerts en línia. Entre els noms del
cartell trobem artistes i grups com els
Suitcase Brothers
,
Sweet Marta & Johnny Bigstone
o la cantautora

Stela Nur
. A més, tocaran artistes de renom internacionals com
Adrian Cunningham
o
Conal Fowkes
.
Porta Ferrada
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) - Del 5 al 27 d'agost
Amb noves dates, el Porta Ferrada divideix el programa entre aquest estiu i el de l’any vinent a
causa de les dificultats i problemes ocasionats per la crisi sanitària. Pel Guíxols Arena, principal
escenari del festival, passaran fins a catorze artistes, com els ja prevists
Manel
,
Nil Moliner
o
Albert Pla
, però també noves incorporacions com
Sopa de Cabra
,
Stay Homas
,
Andrea Motis
o
Els Amics de les Arts
. D’altra banda, el festival organitza un cicle musical en petit format a la plaça Abadia en què es
duran a terme actuacions d’artistes locals i concerts de música clàssica. Les actuacions de
grups i artistes com
Ben Harper & The Innocent Criminals
,

Bad Gyal
o
Jamie Cullum
, entre d’altres, queden ajornades a l’estiu del 2021.
Menorca Music Festival
Es Mercadal (Menorca) - 14, 15 i 16 d’agost
Al recinte de la Fira des Mercadal de Menorca se celebrarà, en aquest estiu excepcional, el
Menorca Music Festival. Amb dos dies de concerts
i un de més relaxat, la programació de l’esdeveniment inclou artistes de l’escena catalana com
Suu
,
Ramon Mirabet
o
Nil Moliner
, a més d
'Arnau Griso
,
La Bien Querida
o
Sinsinat
i músics de tall internacional com la cantant londinenca
Sofia Ellar
.
Schubertíada
Vilabertran (Alt Empordà) - Del 19 al 30 d’agost
Els amants de la música clàssica tenen una cita aquest agost a la Schubertíada de Vilabertran.
Amb un aforament reduït i menys concerts que els habituals, a la programació del festival
trobarem actuacions de formacions com
Cosmos Quartet

, nous talents joves com
Kallias Ensemble
o el duo de piano
Anton & Maite
.
Espurnes
Llagostera (Gironès) - Del 22 d'agost al 18 d'octubre
El festival es reinventa amb tres concerts que obriran
Maria del Mar Bonet i Borja Penalba
, telonejats per
Carolina Alabau
(22 d’agost). Seguirà una doble actuació d’
Obeses
i
Sotrac
(26 de setembre), i es clourà amb un recital a tres bandes al voltant de l’herència d’
Ovidi Montllor
amb
Mireia Vives i Borja Penalba
,
Cesk Freixas
i
Pau Alabajos
(18 d’octubre).
Dansàneu
Valls d’Àneu - Del 23 al 30 d’agost
Finalment, s’ha decidit mantenir la 29a edició del Dansàneu, al Pirineu. Tot i així, l'organització
ha modificat les dates previstes a causa del context derivat de la crisi sanitària i, per aquest

motiu, finalment se celebrarà l'última setmana d’agost. El Dansàneu portarà dalt de l'escenari
artistes com
Manu Sabaté
i
Romain Baudoin
,
Clara Peya
actuant amb Les Impuxibles,
Ovidi25
,
El Petit de Cal Eril
o
Arnau Obiols
posant-hi al ritme a la companyia de circ contemporani Nilak. A més, per aquesta edició
s'incorpora una subseu a la Vall d'Àssua per on hi passaran
Marala Trio
,
Criatura
o el duet
Daura
, entre d'altres.
Eufònic
Terres de l’Ebre - Del 27 al 30 d’agost
La 9a edició del festival se celebrarà seguint totes les mesures de seguretat sanitària possibles.
La singularitat del paisatge del delta de l’Ebre és l’element diferencial del festival, que aposta
per una experiència sonora i visual ancorada a l’entorn natural que l’envolta. El certamen
combina activitats d’accés lliure amb altres de pagament, èn un cartell que agrupa la conjunció
de poesia i pop d’
Enric Casasses
amb
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DansÀneu 2020
Europa Espanya Català
El Dansàneu, la trobada de dansa i música populars que any rere any ha significat una cita
ineludible per als amants de la dansa tradicional, es va refundar l'any 2015 en l'actual Festival de
cultures del Pirineu, un projecte obert al públic de totes les edats que posa en valor la riquesa
patrimonial i natural de les Valls d'Àneu i la marida amb una proposta cultural diversa que es
vertebra a partir de la dansa i la música d'arrel i d'alta qualitat.
"Vint-i-nou anys després, el Dansàneu continua fonamentant-se plenament en els valors artístics
seductors per a l'observador, per al participant, per al territori pirinenc, capaços de prendre la vida i
transformar-la a través d'un secret i fascinant procés. Continua, doncs, establint-se el diàleg entre
el desig de fer coses noves i la connexió ininterrompuda amb el passat. Són paraules de l'escriptor
anglès Julian Barnes ben arrodonides quan expressa que l'art no solament capta i reflecteix
l'excitació, l'emoció que embolcalla la vida, a vegades fins i tot va molt més enllà: l'art és emoció.
Exacte, Dansàneu és passió, és foc, és vida i és emoció." - Ferran Rella i Foro, President del
Consell Cultural de les Valls d'Àneu
[Enguany, tot i la pandèmia causada per la Covid-19, la 29a edició del Festival DansÀneu segueix
endavant adaptant els actes a les mesures sanitàries i de protecció recomanades per Salut. Amb
aquest motiu també, el festival queda ajornat a finals d'agost.]
Dijous 27
Divendres 28
Dissabte 29
El Petit de Cal Eril & Montse Selma (Música i dansa):
Hora: 23:00h
Lloc: recinte firal d'Esterri d'Àneu
Nilak & Arnau Obiols (Circ i música):
Hora: 19:00h
Lloc: Món Natura Pirineus Les Planes de Son
Ovidi 25 & Factoria Mascaró (Música i dansa):
Hora: 19:00h
Lloc: recinte firal d'Esterri d'Àneu
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El Pallars Sobirà manté la seva decidida aposta per
la cultura
Europa Espanya Català
Malgrat les especials dificultats que s'estan vivint enguany, el Pallars Sobirà tornarà a bullir de
cultura mantenint dos de les cites més importants de la temporada estiuenca, a més del renovat
Terra Roia Arts Festival que, això sí, hauran d'adaptar els espais i la programació a les noves
mesures de seguretat, en les que ja treballen amb intensitat.
El primer serà el Festival de teatre Esbaiola't, que celebrarà la seva 13 edició del 16 al 19 de juliol
a Esterri d'Àneu, mantenint les seves dates previstes. Amàlia Atmetlló, productora de l'Esbaiola't,
explica que "vam esperar perquè era una prioritat no suspendre, que era el més fàcil, i moure el
menys possible" i finalment quan van veure que hi havia possibilitat el van tirar endavant, sobretot
"per responsabilitat amb el territori, ja que durant aquest cap de setmana la zona és un focus
important de gent, i també amb el sector, perquè la situació que s'està vivint és dramàtica". I a
més, pensen en els infants, "que han estat dos mesos tancats a casa i poca gent mira pel seu
benestar, és un festival dedicat a ells".
El festival, això sí, patirà alguns canvis, ja que donada l'actual situació no ha pogut mantenir el
pmateix pressupost. A més, estan les obligades mesures de seguretat que s'han de prendre.
"Estem programant el festival com si se celebrés a la fase 3, si després estem més avançats,
millor", diu Amàlia. Això suposaria, per exemple, la possibilitat d'acollir a 80 persones en un lloc
tancat o 800 assegudes a l'aire lliure. També canviarà la localització d'alguns espectacles, que ja
no podran ser en llocs reduïts com racons i places petites i s'ha hagut d'anul·lar tota la
programació gratuïta al carrer "per evitar massificacions". A més, no s'obrirà la taquilla i tota la
venda d'entrades serà online.
Per la seva banda, el Dansàneu. Festival de Cultures del Pirineu, que celebra enguany la 29a
edició en diversos municipis de les Valls d'Àneu, sí ha hagut de canviar les dates i se celebrarà del
23 al 30 d'agost. Rut Martínez, la directora del festival, explica que "vam parlar amb el terrori i
sobretot qüestions de logística ens feien impossible mantenir les dates", ja que "s'ha hagut de
recompondre tot el puzzle de la programació, que ja estava tancada". Així i tot, però, aquesta
programació es podrà mantenir gairebé al complet, ja que "hem volgut preservar els compromisos
amb els artistes i els productors" i es farà pública el proper 22 de juny.
En aquests dies, l'organització del Dansàneu treballa en adequar les condicions dels espais. De
moment estan pensant en un terç de l'aforament i està previst fer més espectacles a l'aire lliure, tot
i que en espais delimitats. Donades aquestes dificultats d'enguany, que faran que el públic
presencial sigui molt menor que en anys an-teriors ja que, per exemple, "venia molta gent de
Barcelona", el Dansàneu també es bolcarà a les xarxes socials, un món que cada cop pren més
importància i que s'ha descobert durant aquesta aturada forçosa de l'activitat provocada pel
coronavirus. "Crearem molt material audiovisual enregistrant gairebé tots els espectacles, que
també s'emetran per streaming, ", explica Rut i afegeix que "el més important és arribar a la gent,
encara que sigui d'una manera menys habitual".
I el Dansàneu ja pensa en una gran campanya per celebrar l'any vinent una especial 30a edició.
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El Dansàneu canvia de dates per la Covid19 i
passa a finals d'agost
Europa Espanya Català
L'organització adaptarà l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin
la seguretat de les persones
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha decidit mantenir la celebració de la 29a edició del
Dansàneu aquest estiu. No obstant, el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a
modificar-ne les dates previstes i és per aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al
30 d'agost de 2020, en comptes de fer-se al mes de juny.
Els espectacles que ja tenen nova data són: el Petit de Cal Eril & Montse Selma, amb un
espectacle de música i dansa (27 d'agost); Nilak & Arnau Obiols, amb circ i música (28 d'agost); i
Ovidi 25 & Factoria Mascaró, amb música i dansa (29 d'agost). L'equip del Dansàneu adaptarà
l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les
persones.
Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de cultures del Pirineu,
que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament. Amb motiu del canvi de dates, i
atès que el desembre passat ja es van posar a la venda les entrades de tres espectacles de
l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu en retornarà l'import de les ja venudes a les persones que ho
sol·licitin.
Igualment, el certamen manté activa la venda d'entrades dels espectacles que ja han estat
reubicats en la nova graella de programació. Així, es treballa amb el convenciment que el festival
oferirà un seguit de 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 natural i artístic de les Valls d'Àneu.
Els responsables de l'esdeveniment afirmen que intentaran "preservar l'esperit del Dansàneu" que
es tradueix "en una acció de pluja fina de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els
artistes", segons han expressat en un comunicat.
Mostra el teu compromís amb Pallars Digital .
Fes-te subscriptor per només 3 al mes , perquè la informació de qualitat té un valor.
Fes-te subscriptor
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La 29a edició del Dansàneu es posposa per a finals
d'agost
Europa Espanya Català
El Petit de Cal d'Eril, Ovidi 25 i Arnau Obiols, entre els artistes ja confirmats al certamen de les
Valls d'Àneu El Consell Cultural de les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà) ha decidit mantenir la
celebració de la 29a edició del Dansàneu aquest estiu. No obstant, el context derivat de la crisi
sanitària actual obliga a modificar-ne les dates previstes i és per aquest motiu que el festival tindrà
lloc finalment del 23 al 30 d'agost de 2020, en comptes de fer-se al mes de juny. Els espectacles
que ja tenen nova data són: El Petit de Cal Eril & Montse Selma, amb un espectacle de música i
dansa (27 d'agost); Nilak & Arnau Obiols , amb circ i música (28 d'agost); i Ovidi 25 & Factoria
Mascaró, amb música i dansa (29 d'agost). L'equip del Dansàneu adaptarà l'edició d'enguany a les
mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les persones.
Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de cultures del Pirineu,
que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament. Amb motiu del canvi de dates, i
atès que el desembre passat ja es van posar a la venda les entrades de tres espectacles de
l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu en retornarà l'import de les ja venudes a les persones que ho
sol·licitin.
Igualment, el certamen manté activa la venda d'entrades dels espectacles que ja han estat
reubicats en la nova graella de programació. Així, es treballa amb el convenciment que el festival
oferirà un seguit de 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 natural i artístic de les Valls d'Àneu.
Els responsables de l'esdeveniment afirmen: "Més enllà dels molts interrogants que planteja la
situació actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de pluja
fina, com ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes",
segons han expressat en un comunicat.
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El Dansàneu canvia de dates per la Covid19 i
passa del mes de juny a finals d'agost
Europa Espanya Català
El Petit de Cal d'Eril, Ovidi 25 i Arnau Obiols, entre els artistes ja confirmats al certamen de les
Valls d'Àneu
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha decidit mantenir la celebració de la 29a edició del
Dansàneu aquest estiu. No obstant, el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a
modificar-ne les dates previstes i és per aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al
30 d'agost de 2020, en comptes de fer-se al mes de juny. Els espectacles que ja tenen nova data
són: el Petit de Cal Eril & Montse Selma, amb un espectacle de música i dansa (27 d'agost); Nilak
& Arnau Obiols, amb circ i música (28 d'agost); i Ovidi 25 & Factoria Mascaró, amb música i dansa
(29 d'agost). L'equip del Dansàneu adaptarà l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de
protecció que garanteixin la seguretat de les persones.
Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de cultures del Pirineu,
que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament. Amb motiu del canvi de dates, i
atès que el desembre passat ja es van posar a la venda les entrades de tres espectacles de
l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu en retornarà l'import de les ja venudes a les persones que ho
sol·licitin.
Igualment, el certamen manté activa la venda d'entrades dels espectacles que ja han estat
reubicats en la nova graella de programació. Així, es treballa amb el convenciment que el festival
oferirà un seguit de 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 natural i artístic de les Valls d'Àneu.
Els responsables de l'esdeveniment afirmen: "Més enllà dels molts interrogants que planteja la
situació actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de pluja
fina, com ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes",
segons han expressat en un comunicat.
Mostra el teu compromís amb Pallars Digital .
Fes-te subscriptor per només 3 al mes , perquè la informació de qualitat té un valor.
Fes-te subscriptor
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El Dansàneu canvia de dates per la Covid-19 i
passa a finals d'agost
Europa Espanya Català
L'organització adaptarà l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin
la seguretat de les persones
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha decidit mantenir la celebració de la 29a edició del
Dansàneu aquest estiu. No obstant, el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a
modificar-ne les dates previstes i és per aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al
30 d'agost de 2020, en comptes de fer-se al mes de juny.
Els espectacles que ja tenen nova data són: el Petit de Cal Eril & Montse Selma, amb un
espectacle de música i dansa (27 d'agost); Nilak & Arnau Obiols, amb circ i música (28 d'agost); i
Ovidi 25 & Factoria Mascaró, amb música i dansa (29 d'agost). L'equip del Dansàneu adaptarà
l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les
persones.
Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de cultures del Pirineu,
que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament. Amb motiu del canvi de dates, i
atès que el desembre passat ja es van posar a la venda les entrades de tres espectacles de
l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu en retornarà l'import de les ja venudes a les persones que ho
sol·licitin.
Igualment, el certamen manté activa la venda d'entrades dels espectacles que ja han estat
reubicats en la nova graella de programació. Així, es treballa amb el convenciment que el festival
oferirà un seguit de 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 natural i artístic de les Valls d'Àneu.
Els responsables de l'esdeveniment afirmen que intentaran "preservar l'esperit del Dansàneu" que
es tradueix "en una acció de pluja fina de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els
artistes", segons han expressat en un comunicat.
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El festival de música i dansa Dansàneu retarda del
juny a l'agost la 29a edició
Europa Espanya Català
Després de diverses setmanes d'incertesa, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador
del festival Dansàneu, va comunicar ahir que mantindrà la 29 edició del certamen pirinenc per a
aquest estiu. No obstant, la crisi sanitària obliga a modificar les dates previstes i tindrà lloc
finalment del 23 al 30 d'agost del 2020, i no com estava previst inicialment, del 30 de juny al 5 de
juliol. L'equip del Dansàneu va comunicar així mateix que en aquests moments es troba adaptant
el festival a les mesures sanitàries pertinents i que per aquesta raó no podrà avançar els canvis
definitius en la programació fins a finals de juny. Per aquest motiu, l'organització tornarà l'import
total de les entrades a aquells interessats que ho demanin prèviament a través del correu
reserves@dansaneu.cat .
Al seu torn, l'organització manté activa la venda de tiquets per als espectacles ja reprogramats.
Entre aquestes, el d'El Petit de Cal Eril & Montse Selma (Esterri, 27 d'agost) i Nilak & Arnau Obiols
(les Planes de Son, 28 d'agost).
Més notícies »
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El festival de música i dansa Dansàneu retarda del
juny a l'agost la 29a edició
Europa Espanya Català
Autor: Marc Cuscó
Després de diverses setmanes d'incertesa, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador
del festival Dansàneu, va comunicar ahir que mantindrà la 29 edició del certamen pirinenc per a
aquest estiu. No obstant, la crisi sanitària obliga a modificar les dates previstes i tindrà lloc
finalment del 23 al 30 d'agost del 2020, i no com estava previst inicialment, del 30 de juny al 5 de
juliol. L'equip del Dansàneu va comunicar així mateix que en aquests moments es troba adaptant
el festival a les mesures sanitàries pertinents i que per aquesta raó no podrà avançar els canvis
definitius en la programació fins a finals de juny. Per aquest motiu, l'organització tornarà l'import
total de les entrades a aquells interessats que ho demanin prèviament a través del correu
reserves@dansaneu.cat .
Al seu torn, l'organització manté activa la venda de tiquets per als espectacles ja reprogramats.
Entre aquestes, el d'El Petit de Cal Eril & Montse Selma (Esterri, 27 d'agost) i Nilak & Arnau Obiols
(les Planes de Son, 28 d'agost).
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El Festival Dansàneu canvia de dates a causa de la
pandèmia de la Covid-19
Europa Espanya Català
Després de setmanes amb moltes incerteses, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador
del Festival Dansàneu , ha decidit, d'acord amb el territori i amb els agents que donen suport al
festival, mantenir la celebració de la 29a edició del festival aquest estiu, al Pirineu. No obstant això,
el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a modificar-ne les dates previstes i és per
aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al 30 d'agost de 2020 i no com estava
previst inicialment, del 30 de juny al 5 de juliol.
Amb cura i amb molta prudència, l'equip del Dansàneu adapta en aquests moments l'edició
d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les persones i
treballa per poder presentar la programació d'aquest 2020 abans de Sant Joan, amb el
convenciment que el 29è Dansàneu oferirà un seguit de 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 natural i artístic d'Àneu .
Els responsables del festival afirmen que "Més enllà dels molts interrogants que planteja la situació
actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de pluja fina, com
ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes". Dansa,
música i patrimoni vertebren, per tant, una nova edició del festival de Cultures del Pirineu que
ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament.
Sobre la venda d'entrades
DEVOLUCIÓ:
Amb motiu del canvi de dates, i atès que el desembre passat ja es van posar a la venda tres
espectacles de l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu retornarà l'import de les entrades ja venudes a
les persones que ho demanin . Per a més informació, podeu adreçar un correu electrònic a
l'adreça: reserves@dansaneu.cat
VENDA:
Igualment, el Dansàneu comunica que manté activa la venda d'entrades d'alguns espectacles que
ja han estat reubicats en la nova graella de programació. La venda anticipada online es pot fer a
través d'aquest web i també presencialment a la seu del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, a
Esterri. Els espectacles que ja tenen nova data són:
El Petit de Cal Eril & Montse Selma (Música i dansa): al recinte firal d'Esterri d'Àneu, el dijous 27
d'agost a les 23 h
Nilak & Arnau Obiols (Circ i música): a Món Natura Pirineus Les Planes de Son, el divendres 28
d'agost a les 19 h
S'obre igualment la venda de l'espectacle Ovidi 25 & Factoria Mascaró (Música i dansa): al recinte
firal d'Esterri d'Àneu, el dissabte 29 d'agost a les 19 h
Sobre el Dansàneu
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), 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, al qual enguany també s'hi suma el Patronat de
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida) i el suport de l'Ecomuseu Valls d'Àneu i de
l'Ajuntament de Sort, a la Vall d'Àssua. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.
Més informació a la web oficial del festival: www.dansaneu.cat o a les seves Xarxes Socials:
https://twitter.com/dansaneu , Twitter; https://www.instagram.com/dansaneu , Instagram;
https://www.facebook.com/dansaneu , Faceboock i https://www.youtube.com/user/Festcat2011 ,
Youtube.
Més notícies »
Notícies relacionades: Tradició i modernitat, de la mà al Dansàneu El Dansàneu, de dos en dos El
Dansàneu concentra la seva proposta artística en una única setmana d'espectacles i reforça el
vincle amb el patrimoni de les Valls d'Àneu Territori:
Esterri d'Àneu
772 habitants Pallars Sobirà
Etiquetes: #FestivalPirineu #Dança #música #art #cultura #EsterriD'àneu #Dansàneu #Ajornament
#Covid-19 #MesuresSeguretat #prevenció #Contagi #virus #Pandemia #entrades #Devolucions
#festa
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El Festival Dansàneu canvia de dates arran de la
pandèmia de la Covid-19
Europa Espanya Català
El festival de dansa, música i patrimoni que organitza el Consell Cultural de les Valls d'Àneu
celebrarà la seva 29a edició del 23 al 30 d'agost
Després de setmanes amb moltes incerteses, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador
del Festival Dansàneu, ha decidit, d'acord amb el territori i amb els agents que donen suport al
festival, mantenir la celebració de la 29a edició del festival aquest estiu, al Pirineu. No obstant això,
el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a modificar-ne les dates previstes i és per
aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al 30 d'agost de 2020 i no com estava
previst inicialment, del 30 de juny al 5 de juliol.
Amb cura i amb molta prudència, l'equip del Dansàneu adapta en aquests moments l'edició
d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les persones i
treballa per poder presentar la programació d'aquest 2020 abans de Sant Joan, amb el
convenciment que el 29è Dansàneu oferirà un seguit de 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 natural i artístic d'Àneu.
Els responsables del festival afirmen que "Més enllà dels molts interrogants que planteja la situació
actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de pluja fina, com
ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes". Dansa,
música i patrimoni vertebren, per tant, una nova edició del festival de Cultures del Pirineu que
ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament.
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El Dansàneu canvia de dates i se celebrarà
a final d'agost - RàdioSeu 107.2 FM:
notícies de La Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el
Pirineu
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha decidit mantenir la celebració de la 29a edició del
Dansàneu aquest estiu. No obstant això, el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a
modificar-ne les dates previstes i és per aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al
30 d'agost de 2020, en comptes de fer-se al mes de juny.
Els espectacles que ja tenen nova data són: el Petit de Cal Eril & Montse Selma, amb un
espectacle de música i dansa (27 d'agost); Nilak & Arnau Obiols, amb circ i música (28
d'agost); i Ovidi 25 & Factoria Mascaró, amb música i dansa (29 d'agost). L'equip del
Dansàneu adaptarà l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la
seguretat de les persones.
Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de cultures del
Pirineu, que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament. Amb motiu del canvi de
dates, i atès que el desembre passat ja es van posar a la venda les entrades de tres espectacles
de l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu en retornarà l'import de les ja venudes a les persones
que ho sol·licitin.
Igualment, el certamen manté activa la venda d'entrades dels espectacles que ja han estat
reubicats en la nova graella de programació. Així, es treballa amb el convenciment que el
festival oferirà un seguit de 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 natural i artístic de les
Valls d'Àneu.
Els responsables de l'esdeveniment afirmen: "Més enllà dels molts interrogants que planteja la
situació actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de
pluja fina, com ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els
artistes", segons han expressat en un comunicat.
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El Dansàneu canvia de dates per la covid-19 i
passa del mes de juny a finals d'agost
Europa Espanya Català
ACN Esterri d'Àneu.-El Consell Cultural de les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà) ha decidit mantenir la
celebració de la 29a edició del Dansàneu aquest estiu. No obstant, el context derivat de [...]
Agències 14/05/2020 ACN Esterri d'Àneu.-El Consell Cultural de les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà)
ha decidit mantenir la celebració de la 29a edició del Dansàneu aquest estiu. No obstant, el
context derivat de la crisi sanitària actual obliga a modificar-ne les dates previstes i és per aquest
motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al 30 d'agost de 2020, en comptes de fer-se al mes
de juny. Els espectacles que ja tenen nova data són: el Petit de Cal Eril & Montse Selma, amb un
espectacle de música i dansa (27 d'agost); Nilak & Arnau Obiols, amb circ i música (28 d'agost); i
Ovidi 25 & Factoria Mascaró, amb música i dansa (29 d'agost). L'equip del Dansàneu adaptarà
l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les
persones.
Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de cultures del Pirineu,
que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament. Amb motiu del canvi de dates, i
atès que el desembre passat ja es van posar a la venda les entrades de tres espectacles de
l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu en retornarà l'import de les ja venudes a les persones que ho
sol·licitin.Igualment, el certamen manté activa la venda d'entrades dels espectacles que ja han
estat reubicats en la nova graella de programació. Així, es treballa amb el convenciment que el
festival oferirà un seguit de 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 natural i artístic de les Valls
d'Àneu.Els responsables de l'esdeveniment afirmen: "Més enllà dels molts interrogants que
planteja la situació actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una
acció de pluja fina, com ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb
els artistes", segons han expressat en un comunicat.
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El Festival Dansàneu aplaza su edición hasta
agosto por el coronavirus
REDACCIÓN 14/05/2020 12:53
Lleida, 14 may (EFE).- El Consejo Cultural de las Valls d'Àneu (Lleida), organizador del Festival
Dansàneu, ha decidido aplazar el encuentro, previsto del 30 de junio al 5 de julio, y fijar una nueva
fecha del 23 al 30 de agosto de este año.
Según han informado los organizadores del Festival de Culturas del Pirineo, se han visto obligados
a adaptar la edición de este año a las medidas sanitarias y de protección para garantizar la
seguridad de las personas.
En este sentido, aseguran que podrán presentar la programación antes de finales del mes de junio
con el objetivo de seguir ofreciendo "propuestas únicas y singularizadas" y así, poder apoyar a los
artistas y creadores.
Los responsables del festival explican que "más allá de muchos interrogantes que plantea la
situación actual, intentaremos preservar el espíritu del Dansàneu que se traduce en una acción de
lluvia fina, como nos gusta llamarlo, un trabajo sostenido y de proximidad con el público y los
artistas".
Finalmente, recuerdan que se devolverá el importe de las entradas ya vendidas para las personas
que lo pidan y que, por otra parte, se mantiene activa la venta de entradas de algunos
espectáculos que ya han sido reubicados, como el de El Petit de Cal Eril & Montse Selma, Nilak &
Arnau Obiols y Ovidi 25 & Factoria Mascaró. EFE
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El Dansàneu manté l'edició d'enguany però
l'endarrerirà fins a finals d'agost pel coronavirus
Europa Andorra Català
El festival de dansa i música se celebra habitualment a finals de juny i principi de juliol a les valls
d'Àneu
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha decidit, després de setmanes amb moltes incerteses, no
anul·lar la 29a edició del Dansàneu. Tradicionalment, aquest festival de dansa i música se
celebrava a finals de juny i principis de juliol. Amb l'actual crisi sanitària, però, tot feia preveure que
aquesta seria una data encara massa prematura per poder fer el certamen amb normalitat. És per
això que, tal com han explicat els organitzadors, i d'acord amb el territori i amb els agents que
donen suport al festival, han optat per mantenir la celebració de la 29a edició del Dansàneu, però
fer-ho finalment del 23 al 30 d'agost. Els organitzadors han indicat que "amb cura i amb molta
prudència l'equip del Dansàneu està adaptant en aquests moments l'edició d'enguany a les
mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les persones". A més, han indicat
que "es treballa per poder presentar la programació d'aquest 2020 abans de Sant Joan, amb el
convenciment que el 29è Dansàneu oferirà un seguit de 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 natural i artístic d'Àneu". Els responsables del festival afirmen que "més enllà dels molts
interrogants que planteja la situació actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu, que es
tradueix en una acció de pluja fina, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els
artistes". Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de Cultures
del Pirineu , que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament.
Retorn dels diners Amb motiu del canvi de dates, i atès que el desembre passat ja es van posar a
la venda tres espectacles de l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu retornarà l'import de les entrades
ja venudes a les persones que ho sol·licitin. Igualment, els organitzadors han comunicat que
mantenen activa la venda d'entrades d'alguns espectacles, que ja han estat reubicats en la nova
graella de programació. Els espectacles que ja tenen nova data són El Petit de Cal Eril & Montse
Selma (música i dansa), que tindrà lloc al recinte firal d'Esterri d'Àneu el dijous 27 d'agost a les
23h; Nilak & Arnau Obiols (circ i música), que es farà a MónNatura Pirineus - les Planes de Son el
divendres 28 d'agost a les 19h; i Ovidi 25 & Factoria Mascaró (música i dansa), al recinte firal
d'Esterri d'Àneu el dissabte 29 d'agost a les 19h.
Etiquetes
Alt Pirineu i Aran
Dansàneu
Covid-19
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El Festival Dansàneu canvia de dates arran de la
pandèmia
Europa Espanya Català
Després de setmanes amb moltes incerteses, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador
del Festival Dansàneu, ha decidit , d'acord amb el territori i amb els agents que donen suport al
festival, mantenir la celebració de la 29a edició del festival aquest estiu, al Pirineu. No obstant això,
el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a modificar-ne les dates previstes i és per
aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al 30 d'agost de 2020 i no com estava
previst inicialment, del 30 de juny al 5 de juliol.
Amb cura i amb molta prudència, l'equip del Dansàneu adapta en aquests moments l'edició
d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les persones i
treballa per poder presentar la programació d'aquest 2020 abans de Sant Joan, amb el
convenciment que el 29è Dansàneu oferirà un seguit de 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 natural i artístic d'Àneu.
Els responsables del festival afirmen que "més enllà dels molts interrogants que planteja la situació
actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de pluja fina, com
ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes". Dansa,
música i patrimoni vertebren, per tant, una nova edició del festival de Cultures del Pirineu que
ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament.
Sobre la venda d'entrades
DEVOLUCIÓ:
Amb motiu del canvi de dates, i atès que el desembre passat ja es van posar a la venda tres
espectacles de l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu retornarà l'import de les entrades ja venudes a
les persones que ho demanin. Per a més informació, podeu adreçar un correu electrònic a
l'adreça: [email protected]
VENDA:
Igualment, el Dansàneu comunica que manté activa la venda d'entrades d'alguns espectacles que
ja han estat reubicats en la nova graella de programació. La venda anticipada online es pot fer a
través d'aquest web i també presencialment a la seu del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, a
Esterri. Els espectacles que ja tenen nova data són:
El Petit de Cal Eril & Montse Selma (Música i dansa): al recinte firal d'Esterri d'Àneu, el dijous 27
d'agost a les 23 h
Nilak & Arnau Obiols (Circ i música): a Món Natura Pirineus Les Planes de Son, el divendres 28
d'agost a les 19 h
S'obre igualment la venda de l'espectacle Ovidi 25 & Factoria Mascaró (Música i dansa): al recinte
firal d'Esterri d'Àneu, el dissabte 29 d'agost a les 19 h
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El Festival Dansàneu aplaza su edición hasta
agosto por el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
Lleida, 14 may (EFE).- El Consejo Cultural de las Valls d'Àneu (Lleida), organizador del Festival
Dansàneu, ha decidido aplazar el encuentro, previsto del 30 de junio al 5 de julio, y fijar una
nueva...
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El Dansàneu es trasllada a finals d'agost per la
covid-19
Europa Espanya Català
El Petit de Cal d'Eril, Ovidi 25 i Arnau Obiols, entre els artistes ja confirmats al certamen de les
Valls d'Àneu
Per teleponent - 14 maig, 2020 0 Facebook Twitter WhatsApp Imatge dels components de la
formació musical El Petit de Cal Eril, un dels grups reubicats en la nova programació del Dansàneu
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà) ha decidit mantenir la celebració de la 29a
edició del Dansàneu aquest estiu. No obstant, el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a
modificar-ne les dates previstes i és per aquest motiu que el Dansàneu tindrà lloc finalment del 23
al 30 d'agost de 2020, en comptes de fer-se al mes de juny.
Els espectacles que ja tenen nova data són: el Petit de Cal Eril & Montse Selma, amb un
espectacle de música i dansa (27 d'agost); Nilak & Arnau Obiols, amb circ i música (28 d'agost); i
Ovidi 25 & Factoria Mascaró, amb música i dansa (29 d'agost) . L'equip del Dansàneu adaptarà
l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les
persones.
Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de cultures del Pirineu,
que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament. Amb motiu del canvi de dates, i
atès que el desembre passat ja es van posar a la venda les entrades de tres espectacles de
l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu en retornarà l'import de les ja venudes a les persones que ho
sol·licitin.
Igualment, el certamen manté activa la venda d'entrades dels espectacles que ja han estat
reubicats en la nova graella de programació.
Així, es treballa amb el convenciment que el festival oferirà un seguit de 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 natural i artístic de les Valls d'Àneu . Els responsables de
l'esdeveniment afirmen: "Més enllà dels molts interrogants que planteja la situació actual,
intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de pluja fina, com ens
agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes", segons han
expressat en un comunicat.
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El Festival Dansàneu canvia de dates arran de la
pandèmia de la Covid-19
Europa Espanya Català
El Festival Dansàneu canvia de dates arran de la pandèmia de la Covid-19 | Marc Cuscó
Després de setmanes amb moltes incerteses, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador
del Festival Dansàneu , ha decidit, d'acord amb el territori i amb els agents que donen suport al
festival, mantenir la celebració de la 29a edició del festival aquest estiu, al Pirineu .
No obstant això, el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a modificar-ne les dates
previstes i és per aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al 30 d'agost de 2020 i no
com estava previst inicialment, del 30 de juny al 5 de juliol.
TELEGRAM LLEIDADIARI: Ara també podeu rebre les notícies de LleidaDiari a través del canal de
Telegram. Punxa aquí!
Adapten en aquests moments l'edició d'enguany a les mesures sanitàries Amb cura i amb molta
prudència, l'equip del Dansàneu adapta en aquests moments l'edició d'enguany a les mesures
sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les persones i treballa per poder presentar
la programació d'aquest 2020 abans de Sant Joan, amb el convenciment que el 29è Dansàneu
oferirà un seguit de 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 natural i artístic d'Àneu.
Els responsables del festival afirmen que «Més enllà dels molts interrogants que planteja la
situació actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de pluja
fina, com ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes».
Dansa, música i patrimoni vertebren, per tant, una nova edició del festival de Cultures del Pirineu
que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament.
Sobre la venda d'entrades DEVOLUCIÓ :
VENDA :
-El Petit de Cal Eril & Montse Selma (Música i dansa): al recinte firal d'Esterri d'Àneu, el dijous 27
d'agost a les 23 h
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El Dansàneu canvia de dates per la covid-19 i
passa del mes de juny a finals d'agost
Europa Espanya Català
El Petit de Cal d'Eril, Ovidi 25 i Arnau Obiols, entre els artistes ja confirmats al certamen de les
Valls d'Àneu
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà) ha decidit mantenir la celebració de la 29a
edició del Dansàneu aquest estiu. No obstant, el context derivat de la crisi sanitària actual obliga a
modificar-ne les dates previstes i és per aquest motiu que el festival tindrà lloc finalment del 23 al
30 d'agost de 2020 , en comptes de fer-se al mes de juny. Els espectacles que ja tenen nova data
són: el Petit de Cal Eril & Montse Selma, amb un espectacle de música i dansa (27 d'agost); Nilak
& Arnau Obiols, amb circ i música (28 d'agost); i Ovidi 25 & Factoria Mascaró, amb música i dansa
(29 d'agost). L'equip del Dansàneu adaptarà l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de
protecció que garanteixin la seguretat de les persones.
L'equip del Dansàneu adaptarà l'edició d'enguany a les mesures sanitàries i de protecció que
garanteixin la seguretat de les persones.
Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de cultures del Pirineu,
que ultima els canvis de programa derivats d'aquest ajornament. Amb motiu del canvi de dates, i
atès que el desembre passat ja es van posar a la venda les entrades de tres espectacles de
l'edició d'aquest 2020, el Dansàneu en retornarà l'import de les ja venudes a les persones que ho
sol·licitin.
(Foto: El petit de ca l'Eril/Marc Cuscó / Dansàneu)
Igualment, el certamen manté activa la venda d'entrades dels espectacles que ja han estat
reubicats en la nova graella de programació. Així, es treballa amb el convenciment que el festival
oferirà un seguit de 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 natural i artístic de les Valls d'Àneu.
"Més enllà dels molts interrogants que planteja la situació actual, intentarem preservar l'esperit del
Dansàneu"
Els responsables de l'esdeveniment afirmen: "Més enllà dels molts interrogants que planteja la
situació actual, intentarem preservar l'esperit del Dansàneu que es tradueix en una acció de pluja
fina, com ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes",
segons han expressat en un comunicat.
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El festival Dansàneu de les Valls d'Àneu (Lleida) se
pospone a agosto
Europa Espanya Espanyol
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu Festival ha aplazado el festival de Culturas del Pirineu,
Dandàneu, que iba a celebrarse entre los días 30 de junio al 5 de julio hasta los días 23 y 30 de
agosto a consecuencia de la epidemia del Covid-19.
La organización ha asegurado este jueves, en un comunicado, que está adaptando la edición de
este año a las medidas sanitarias y de protección que garanticen la seguridad de las personas y
que trabaja para poder presentar la programación antes de Sant Joan.
El Consell ha señalado que trabaja con el convencimiento de que esta edición "ofrecerá una serie
de propuestas únicas y singularizadas con el objetivo de apoyar a los artistas y los creadores del
país", así como de poner en valor el patrimonio natural y artístico de Àneu.
El Petit de Cal Eril actuará con la bailarina especializada en flamenco Montse Selma el 27 de
agosto; Nilak & Arnau Obiols, un grupo de circo y música, participará el 28 de agosto, y la
formación de música y danza Ovidi 25 & Factoria Mascaró lo hará el 29 de agosto.
El festival Dansàneu es un proyecto impulsado por el Consell Cultural de les Valls d'Àneu con el
apoyo de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, los ayuntamientos de Esterri d'Àneu, Alt
Àneu, Espot y La Guingueta d'Àneu (Lleida) y por el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
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El festival Dansàneu de les Valls d'Àneu (Lleida) se
pospone a agosto
Europa Espanya Espanyol
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu Festival ha aplazado el festival de Culturas del Pirineu,
Dandàneu, que iba a celebrarse entre los días 30 de junio al 5 de julio hasta los días 23 y 30 de
agosto a consecuencia de la epidemia del Covid-19. La organización ha asegurado este jueves, en
un comunicado, que está adaptando la edición de este año a las medidas sanitarias y de
protección que garanticen la seguridad de las personas y que trabaja para poder presentar la
programación antes de Sant Joan.
El Consell ha señalado que trabaja con el convencimiento de que esta edición "ofrecerá una serie
de propuestas únicas y singularizadas con el objetivo de apoyar a los artistas y los creadores del
país", así como de poner en valor el patrimonio natural y artístico de Àneu.
El Petit de Cal Eril actuará con la bailarina especializada en flamenco Montse Selma el 27 de
agosto; Nilak & Arnau Obiols, un grupo de circo y música, participará el 28 de agosto, y la
formación de música y danza Ovidi 25 & Factoria Mascaró lo hará el 29 de agosto.
El festival Dansàneu es un proyecto impulsado por el Consell Cultural de les Valls d'Àneu con el
apoyo de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, los ayuntamientos de Esterri d'Àneu, Alt
Àneu, Espot y La Guingueta d'Àneu (Lleida) y por el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
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El festival Dansàneu de les Valls d'Àneu
(Lleida) se pospone a agosto
El festival Dansàneu de les Valls d'Àneu (Lleida) se
pospone a agosto
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu Festival ha aplazado el festival de Culturas del Pirineu,
Dandàneu, que iba a celebrarse entre los días 30 de junio al 5 de julio hasta los días 23 y 30 de
agosto a consecuencia de la epidemia del Covid-19.
14/5/2020 - 14:14
LLEIDA, 14 (EUROPA PRESS)
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu Festival ha aplazado el festival de Culturas del Pirineu,
Dandàneu, que iba a celebrarse entre los días 30 de junio al 5 de julio hasta los días 23 y 30 de
agosto a consecuencia de la epidemia del Covid-19.
La organización ha asegurado este jueves, en un comunicado, que está adaptando la edición de
este año a las medidas sanitarias y de protección que garanticen la seguridad de las personas y
que trabaja para poder presentar la programación antes de Sant Joan.
El Consell ha señalado que trabaja con el convencimiento de que esta edición "ofrecerá una
serie de propuestas únicas y singularizadas con el objetivo de apoyar a los artistas y los
creadores del país", así como de poner en valor el patrimonio natural y artístico de Àneu.
El Petit de Cal Eril actuará con la bailarina especializada en flamenco Montse Selma el 27 de
agosto; Nilak & Arnau Obiols, un grupo de circo y música, participará el 28 de agosto, y la
formación de música y danza Ovidi 25 & Factoria Mascaró lo hará el 29 de agosto.
El festival Dansàneu es un proyecto impulsado por el Consell Cultural de les Valls d'Àneu con el
apoyo de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, los ayuntamientos de Esterri d'Àneu, Alt
Àneu, Espot y La Guingueta d'Àneu (Lleida) y por el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 
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El Festival Dansàneu aplaza su edición hasta
agosto por el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
El Consejo Cultural de las Valls d'Àneu (Lleida), organizador del Festival Dansàneu, ha decidido
aplazar el encuentro, previsto del 30 de junio al 5 de julio, y fijar una nueva fecha del 23 al 30 de
agosto de este año.
Según han informado los organizadores del Festival de Culturas del Pirineo, se han visto obligados
a adaptar la edición de este año a las medidas sanitarias y de protección para garantizar la
seguridad de las personas.
En este sentido, aseguran que podrán presentar la programación antes de finales del mes de junio
con el objetivo de seguir ofreciendo "propuestas únicas y singularizadas" y así, poder apoyar a los
artistas y creadores.
Los responsables del festival explican que "más allá de muchos interrogantes que plantea la
situación actual, intentaremos preservar el espíritu del Dansàneu que se traduce en una acción de
lluvia fina, como nos gusta llamarlo, un trabajo sostenido y de proximidad con el público y los
artistas".
Finalmente, recuerdan que se devolverá el importe de las entradas ya vendidas para las personas
que lo pidan y que, por otra parte, se mantiene activa la venta de entradas de algunos
espectáculos que ya han sido reubicados, como el de El Petit de Cal Eril & Montse Selma, Nilak &
Arnau Obiols y Ovidi 25 & Factoria Mascaró.
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El Festival Dansàneu cambia de fechas por
la crisis del Coronavirus - Doce Notas
Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa
navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la
aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
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L'Any Palmira Jaquetti ofereix un recorregut
sonor pel territori - Racó Català
Va ser una de les moltes dones que, des d’un anonimat encara vigent, van contribuir a millorar el
nivell cultural del país a partir de les seves inquietuds musicals, literàries, pedagògiques i
humanístiques en general.
Palmira Jaquetti Isant (Barcelona, 1895 - Els Monjos, 1963), escriptora i recol·lectora de cançons
per al 'Cançoner Popular de Catalunya’, va recórrer la geografia catalana durant els anys 1920
en recerca de melodies i lletres tradicionals, i va alternar la vessant folklòrica amb la labor
educativa i poètica, una tasca que la Generalitat vol reconèixer en l’Any Palmira Jaquetti en el
125è aniversari del seu naixement.
El departament de Cultura ha impulsat una programació per donar a conèixer la seva tasca
cultural amb una proposta interessant: recórrer una vintena de comarques com el Ripollès, la
Vall d’Aran, l’Alt Urgell o el Baix Camp, on l'escriptora va dur a terme el seu treball de camp. El
patrimoni musical que va rescatar de l’oblit es conserva a l'Abadia de Montserrat.
Des de l'any 1925, Jaquetti va participar en les campanyes de recerca de l''Obra del Cançoner
Popular de Catalunya'. Es dedicava a documentar les melodies, i el seu acompanyant, que
segons l'època va ser Maria Carbó, Mercè Porta o Enric d'Aoust, es dedicava a recollir les
lletres. A més de la seva aportació al cançoner, es donaran a conèixer altres facetes de la seva
personalitat. La seva producció poètica, pràcticament inèdita, o la seva contribució en la sintaxi
de l'aranès són algunes de les aportacions remarcables d'una dona que en l'acte d'inauguració
s'ha definit com a lluitadora, constant i apassionada per la natura.
 Un dels altres projectes destacats de l'Any serà una exposició itinerant per les comarques on va
tenir incidència. S'inaugurarà al voltant del 21 de setembre de 2020, coincidint amb la data de
naixement de l'escriptora, el 1895. També se celebraran concerts amb estrenes de l'obra
musical de Jaquetti, ja que era compositora, a més de conferències i publicacions, com la
biografia de l'escriptora. Està previst que alguns dels actes s'integrin en esdeveniments ja
existents, com el Dansàneu al Pallars. La seva mort en accident de carretera va deixar el país
orfe d’una figura del nostre patrimoni literari i etnomusicològic molt singular.
En aquest enllaç podeu trobar tota l’obra de Palmira Jaquetti.
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Cartellera del Cinema Catalunya fins al 12 de març
Europa Espanya Català
Fotograma del documental Cachada | Cedida
PARÁSITOS
Gisaengchung (Parasite) (Corea del Sud. 2019).
132 minuts. Digital. Versió doblada i vose en coreà.
Direcció: Bong Joon Ho.
Intèrprets: Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam
Tota la família de Ki-taek es troba a l'atur. Un dia, un fill seu aconsegueix una recomanació per a
donar classes particulars d'anglès a casa dels Park; una rica família que viu en una zona
residencial. La família de Ki-taek s'interessa cada cop més pel tren de vida dels Park. I aquest serà
el desencadenant d'una dinàmica incontrolable, de la qual ningú sortirà indemne. Palma d'Or de
Cannes i guanyadora de quatre premis Oscar (Millor pel·lícula, millor director, millor pel·lícula
internacional i millor guió original).
Divendres: 16.25 / 19.15 / 21.55 vose
Dissabte: 16.25 / 19.15 / 21.55
Diumenge: 16.25 / 19.15
Dimecres: 16.25 / 19.15 / 21.55
Dijous: 16.25 / 19.15 / 21.55
Sala 1. No recomanada per a menors de 16 anys.
ESPECIALES
Hors Normes (França. 2019). 115 minuts.
Digital. Versió doblada al català i vose en francès.
Direcció: Eric Todelano i Olivier Nakache.
Intèrprets: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent...
Bruno i Malik són dos amics que durant vint anys han viscut en un món diferent: el dels nens i
adolescents autistes. A càrrec de dues organitzacions sense ànim de lucre, formen joves perquè
siguin cuidadors de casos extrems. Així creen una organització excepcional, fora dels entorns
tradicionals. Premi del Públic en el Festival de San Sebastián 2019.
Divendres: 16.45 / 19.30 / 22.00 vose
Dissabte: 16.45 / 19.30 / 22.00
Diumenge: 16.45 / 19.30
Dimecres: 16.45 / 19.30
Dijous: 16.45 / 19.30 / 22.00
Sala 2. No recomanada per a menors de 7 anys.

CACHADA
Dimecres, 11 de març. 22.00 hores.
DOCS Barcelona del mes / Filmoteca de Catalunya.
Cachada (El Salvador. 2019). 82 minuts. Digital
Versió original en castellà, subtitulada en castellà.
Direcció: Marlén Viñayo.
El cicle de violència és pervers, però la força del teatre és més poderosa. Cinc venedores
ambulants d'El Salvador exposen les seves vides en un taller de teatre. Allà parlen de les seves
vivències als mercats i a les seves llars, la qual cosa els permet reviure els traumes que han patit
al llarg de la seva vida.
Sala 2. No recomanada per a menors de 12 anys i especialment recomanada per al foment de la
igualtat de gènere.
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El Dia de la Dona se celebra a Barcelona amb ple
d'activitats culturals que apel·len a l'emoció i al
pensament
Europa Espanya Català
Autor: Puri Caro
Diversos centres culturals barcelonins obren les seves portes a les dones aquests dies per
celebrar la jornada amb una mirada de gènere. 'Persépolis' (2007) 2.4.7. FILMS El diumenge és el
Dia de les Dones i són molts els equipaments culturals que celebren aquesta efemèride amb
diverses activitats. És el cas del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que convida a totes
les dones a entrar gratuïtament el dia 8 i, a més, programa tots els diumenges visites guiades en
clau de gènere ( museunacional.cat ).
El pròxim dijous 12 de març projecta la pel·lícula d'animació Persèpolis i els dies 18 i 19 de març
acull un dels espectacles treatrals que forma part del cicle Epicentre Pioneres del Teatre Nacional
de Catalunya ( tnc.cat ).
Un altre museu, el Marítim de Barcelona , ofereix una visita guiada que revisa les exhibicions del
museu amb visió de gènere (el pròxim divendres 13 de març a les 17.00 hores).L'activitat Un mar
lila anirà de la mà de les periodistes Catalina Gayà i Laia Serós, autores del projecte Dona'm la
mar ( mmb.cat ).
Una de les mostres és Dones de mar, que inclou una desena de fotografies de dones treballant en
diferents activitats vinculades a la ma r. Està oberta al públic fins al 31 de març a l'espai d'alumnes
(entresòl).
L'antic Egipte Les dones de l'antic Egipte també reivindiquen diumenge en seu lloc en la història
de l'antiguitat des del Museu Egipci de Barcelona. L'exposició Dones i homes de l'antic Egipte
explica fins a quin punt elles ocupaven un espai dins de la vida pública i privada. I fa notar que a
mitjans del segle V abans de Crist, el rol de l'home i la dona tendia a ser força equilibrat dins de la
societat faraònica ( museuegipci.com ).
Si es vol seguir l'itinerari Dones i reraguarda, cal adreçar-se fins al Museu d'Història de Barcelona
per participar en una visita que segueix els espais de treball productiu, de cures i de lluita de les
dones durant la Guerra Civil a la ciutat. El recorregut inclou una visita al refugi 307 del Poble-sec i
es fa dissabte de les 11 a les 13.30 hores ( ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria ).
Documental catàrtic El cicle El Documental del Mes presenta com a film del mes de març la
història de cinc venedores ambulants de mercat del Salvador que participen en un taller de teatre
on representen les seves vides a mode de catarsi col·lectiva.I on apareix la violència envers elles i
els seus fills. Cachada de Marlén Viñayo (2019) es pot veure el pròxim dimecres 11 de març a la
Biblioteca de l'Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles (19.00 hores) amb entrada lliure (
eldocumentaldelmes.com ).
El centre cívic El Coll celebra la catorzena edició del cicle aDona't, Jornades Feministes del Coll,
amb tallers, projeccions i un vermut musical que giren entorn el llenguatge inclusiu i la comunicació
, les dones en lluita, l'espai públic i la salut (fins al pròxim 27 de març;Gratis; Més informació a la
pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll).

Xerrades de dones inspiradores L' Arts Santa Mònica també organitza unes jornades per
commemorar el 8-M amb creadores convidades a xerrades, mostres i presentacions per tractar
conceptes com la diversitat, la cerca d'oportunitats i la frontera entre la tècnica i la creativitat (
artssantamonica.gencat.cat ).
El cicle 'El Documental del Mes' presenta com a film del mes de març la història de cinc venedores
ambulants de mercat del Salvador que participen en un taller de teatre on representen les seves
vides a mode de catarsi col·lectiva Un altre cicle aterra diumenge al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). A Women of Wonderland es programen cinc xerrades de
dones inspiradores en les seves disciplines:la doctora en matemàtiques i divulgadora científica
Marta Macho; l'emprenedora digital Yaiza Sanz;la campiona del món de waterpolo Maica
García;l'executiva del sector de la publicitat Alejandra Chacón i la il·lustradora, humorista i copy
creativa La Prados ( cccb.org i womenofwonderland.com ).
Elles canten i parlen Toni Castarnado, autor del llibre Ellas cantan, ellas hablan, participa del cicle
que la Biblioteca Francesca Bonnemaison dedica al Dia de la Dona juntament amb una desena de
figures femenines del món musical que cantaran i parlaran.
En la sessió de dilluns dia 9 de març participa del cicle la menorquina Anna Ferrer, una
enamorada de les melodies tradicionals, que va compilar al seu disc de debut, Tel·lúria (2017).
Més informació a la pàgina web bonnemaison-ccd.org .
La primera dona-faraó La sala Atrium de la Dreta de l'Eixample representa fins al pròxim 29 de
març l'espectacle La volta al món en 80 ties, un monòleg femení de text, dansa i música en viu
amb versions de temes d'artistes com Madonna, Beyoncé o Cindy Lauper.
L'obra fa un repàs a la biografia d'un bon grapat de dones d'alta volada de la història: des de la
premi Nobel guatemalenca Rigoberta Menchú a la primera dona-faraó d'Egipte (Hatsepsut) o
l'actriu i inventora de la tercnologia Wifi i Bluetooth Hedy Lamarr. Interpreten la peça les actrius
Georgina Llauradó i Cristina Martínez ( atrium.cat ).
I el rol de la dona en el sistema patriarcal es repassa a l'exposició Toda mujer debe aprender el
funcionamiento de un frigorífico, a la Casa Elizalde de l'Eixample fins al pròxim 27 de març (
casaelizalde.com ).
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La ULE celebrará el 8M con una acción
poético-musical el campus de Ponferrada
Europa Espanya Espanyol
Isamil9, Carla Lozam y María Vázquez fusionarán música en directo, teatro, poesía y performance
El Área Social de la Universidad de León (ULE) ha organizado una actividad poético-musical para
conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer, que este año se celebrará en el campus de
Ponferrada el próximo martes 10 de marzo, a partir de las 11.00 horas en el hall del edificio
central.
Según ha informado este jueves la institución académica en nota de prensa, la propuesta, bajo el
título 'todosAuna', estará protagonizada por Isamil9, Carla Lozam y María Vázquez, que fusionarán
música en directo, teatro, poesía y performance para hablar de la violencia contra la mujer en
todas sus formas, gestos y contextos.
"Estamos convencidas de que la educación es vital para revertir y transformar las acciones de la
sociedad en la que vivimos", ha explicado Isamil9 quien ha calificado esta oportunidad de "impulso
para no cesar en el empeño de hacer del cada día un día donde la equidad e igualdad sean más
patentes". "La lucha no es entre géneros, es conjunta de los hombres y de las mujeres contra un
sistema que nos ha asfixiado durante siglos", ha subrayado.
La directora del Área Social, Adelina Rodríguez, ha destacado que con esta iniciativa se pretende
"defender la necesidad de seguir trabajando por alcanzar la igualdad real de hombres y mujeres".
"Es verdad que son importantes la leyes que establecen la igualdad de género, pero no
transforman por sí solas la cultura patriarcal existente en nuestra sociedad", según ha precisado.
Además de esta propuesta, el Área de Actividades Culturales de la ULE ha programado tres
eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que comienzan mañana viernes con la
proyección del documental 'Cachada' sobre la vida de un grupo de mujeres, vendedoras
ambulantes en El Salvador, y el cambio que se produce en ellas cuando elevan sus voces ante un
escenario teatral donde cuentan su intrahistoria cotidiana.
'Cachada' se proyectará a las 20.15 horas en El Albéitar y contará con la presencia de su
directora, la leonesa Marlén Viñayo. Las cinco mujeres protagonistas de la historia participaron en
un experimento teatral liderado por la profesora Egly Larreynaga, donde Magaly, Magda, Ruth,
Chileno y Wendy viven una transformación profunda que les permite descubrir los efectos que ha
provocado en ellas y en sus hijos la realidad violenta y machista que las rodea. Después de crear
una pequeña compañía llamada 'La Cachada Teatro', aceptan el reto de crear una obra
profesional interpretándose a ellas mismas para explicar sus historias y experiencias vitales.
La siguiente actividad llegará el sábado de la mano de una compañía teatral con cerca de 40 años
de quehacer escénico como Cambaleo Teatro y de la reconocida bailarina y coreógrafa Carmen
Werner que representarán 'Cadena de montaje' en El Albéitar a partir de las 21.00 horas.
El espectáculo es un proyecto de reflexión y denuncia de los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez (México), tomando estos eventos como punta de lanza de algo que pasa en todo el planeta
con las mujeres en la sociedad patriarcal aún existente.
"En el texto de Suzanne Lebeau queda claro que esta violencia está incrustada en nuestra forma
de vivir, en nuestros hábitos y que deambula libre por los entresijos de nuestra sociedad y está
íntimamente ligada la explotación laboral salvaje que ejerce este sistema económico como una
forma de dominación social", han explicado desde la compañía.

El programa culmina el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la proyección en El
Albéitar -a las 17.30 y 20.15 horas- de la película 'Dios es mujer y se llama Petrunya' de la
directora Teona Strugar Mitevska. El filme narra la historia de un festival en un pequeño pueblo de
Macedonia, en el que uno de los sacerdotes de mayor rango eclesiástico lanza una cruz al agua
que un grupo de hombres ha de buscar.
Se dice que aquel que la encuentre tendrá para siempre buena suerte en la vida y prosperidad.
Sin embargo, este año es una mujer, Petrunija (Zorica Nusheva) quien tiene la suerte de
encontrarla
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Agenda León: no te quedes en casa. Aquí tienes
todos los planes para hacer en León hasta el 12 de
marzo.Apúntalos
Europa Espanya Espanyol
Autor: Carmen Tapia
Entre el carnaval y la Semana Santa hay mucho de lo que disfrutar. Que el frío no te deje en casa.
Mira todo lo que puedes hacer en León
VIERNES 6 marzo
TRADICIONES
Calechos D'iviernu
Jornadas culturales Calechos d'iviernu, organizadas por la Asociación Cultural Faceira y la
Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, que en la presente edición
serán en homenaje a la escritora leonesa Eva González (2018-2007). Conferencia hoy de Roberto
González- Quevedo sobre Eva González, escritora.
HORA : 19.30 horas
DÓNDE : Palacio Conde Luna en León
FERIA
Feria de Caza. DL
Perros de caza de Camponaraya
La feria cumple cuarenta años, una cita que se ha consagrado como una de las más importantes
del mundo del campo. La feria se inaugura hoy a las 20.00 horas con gastronomía de caza y
durará todo el fin de semana
DÓNDE : Recinto Ferial de Camponaraya. Hasta el domingo
HORA : Inauguración hoy a las 20.00 horas. El sábado a las 08.00 horas
ENTRADA : Gratuita
MÚSICA
Grupo La Folía
Nuevo concierto del XVII Ciclo de Músicas Históricas de León. Se trata de un recital protagonizado
por el Grupo La Folía que dirige Pedro Bonet.
DÓNDE : Auditorio Ciudad de León
HORA : 20.30 horas
ENTRADA : 6 euros
XIV February Hip Hop
La ciudad de León será epicentro mundial de la danza urbana este fin de semana, del viernes 6 al
domingo 8 de marzo
DÓNDE : Pabellón de San Esteban y Palacio de Deportes

HORA : Hoy el horario será de 12.45 a 22.00 horas. El sábado de 10.00 a 22.00 horas. El domingo
de 10.00 a 15.00 horas
Agoraphobia
Presentación de su nuevo disco Unaligned en León
DÓNDE : En El Gran Café
HORA : 22.00 horas
ENTRADAS : 10,50 euros
CONFERENCIA
José Luis Rodríguez Zapatero participa en 'Diálogos feministas'
El expresidente del Gobierno interviene en un acto organizado por el PSOE
DÓNDE : Casa Botines (parte baja)
HORA :20.00 horas
DOCUMENTAL
Una imagen de Cachada. DL
'Cachada'
Magaly, Wendy, Magda, Ruth y Chileno se ganan la vida como lo han hecho todas las mujeres de
sus familias por generaciones: vendiendo en las calles y mercados de San Salvador. Dirigida por
Marlén Viñayo
DÓNDE : Teatro El Álbeitar de la Universidad de León
HORA : 20.15 horas
ENTRADAS : Con invitación quince minutos antes
EXPOSICIÓN
Marina Morla
Exposición de dibujos infantiles a boli.
DÓNDE : Biblioteca Pública
HORA : De 08.30 a 21.30 horas y los sábados de 08.30 a 14.00 horas
RUTA
Mural de Vela Zanetti. DL
León en Vela
La Fundación Vela Zanetti retoma las rutas para dar a conocer y poner en valor el trabajo del
pintor José Vela Zanetti. En el primer recorrido del programa, explicado por Yolanda Gutiérrez se
contemplará el mural El Gran Parnaso Español en el que están representados los grandes
escritores españoles del Siglo de Oro.
DÓNDE : Fundación Vela Zanetti
HORA : 18.00 horas
SÁBADO 7 marzo
CONFERENCIA
'El Monasterio de San Benito de Sahagún desde una Perspectiva Arqueológica'
Presentación del resultado del estudio histórico y arqueológico del monasterio de San Benito de
Sahagún. La ponencia la realizarán los autores del trabajo y versará sobre el resultado del estudio
histórico y arqueológico del monasterio de San Benito de Sahagún. Correrá a cargo de Carmen

Alonso Fernández, Doctora en Arqueología y Prehistoria de Cronos S.C Arqueología y Patrimonio,
empresa que ha llevado a cabo el trabajo
HORA : 20.00 horas
DÓNDE : Auditorio Municipal de Sahagún
MUSAC
Performance 'Ya'. Performar el género. Corporalidades y feminismos
Por Sara Potxemutxka, artista. Con motivo del Día Internacional de la Mujer
DÓNDE : Sala 3 del Musac
HORA : 18.00 horas
JORNADA
Mujer, cultura y lucha
El Candil organiza la jornada en el día previo al Día Internacional de la Mujer Trabajadora
DÓNDE : El Candil. Calle Antolín López Peláez. Barrio El Ejido
HORA : Desde las 12.00 a las 20.30 horas
MÚSICA
María Xosé Silvar. DL
Liberar as arterias
Concierto de Sés, nombre artístico de María Xosé Silvar, cantautora coruñesa
DÓNDE : Teatro Bergidum de Ponferrada
HORA : 20.00 horas
ENTRADA : 12,50 euros
Corazones eléctricos
Rock and Roll de los valencianos liderados por el carismático Pau Monteagudo
DÓNDE : Black Bourbon
HORA : 22.00 horas
ENTRADA : 8 euros
Coro Ángel Barja. DL
Concierto Coral Interuniversitario. Coro de la Universidad de Valladolid y Coro Ángel Barja Juven
DÓNDE : Iglesia de los Padres Franciscanos
HORA : 20.30 horas
ENTRADA : Libre
Concierto de Paula Espín. DL
Paula Espín
Concierto de piano
DÓNDE : Sala Eutherpe. Alfonso V, 10
HORA : 20.00 horas
TEATRO
Una escena de la representación con títeres. DL

'Y los sueños, sueños son'
Los títeres de Tirita Teatro con Clotaldo y Clarin
DÓNDE : Teatro San Francisco
HORA : 18.00 horas
ENTRADA : 6,30 euros
DOMINGO 8 marzo
DANZA
Coppélia, el cuento de la niña de los ojos de porcelana
Por vez primera en versión teatral y para público famliar. Un ballet estrenado en 1870 en la Ópera
de París, inspirado en el cuento romántico de Hoffmann El Hombre de la Arena y con música de
Léo Delibes
DÓNDE : Auditorio Ciudad de León
HORA : 18.30 horas
ENTRADA : 6 euros
MÚSICA
John Bramley Trio. DL
John Bramley Trio
Pianista italiano que establece su radio de acción en el inédito triángulo geográfico Madrid, León,
Milán.
DÓNDE : Molly Malones. C/ La Paloma
HORA : 20.30 horas
ENTRADA : Libre hasta completar aforo
CINE
'Dios es mujer y se llama Petrunya'
Película dirigida por Teona Strugar Mitevska. Cada mes de enero tiene lugar el mismo festival en
un pequeño pueblo de Macedonia: uno de los sacerdotes de mayor rango eclesiástico lanza una
cruz al agua que un grupo de hombres ha de buscar
DÓNDE : Teatro El Albéitar de la Universidad de León
HORA : 17.30 y 20.10 horas
ENTRADAS : 5 euros. A partir de quince minutos antes de cada proyección en la taquilla del teatro
50% de descuento. Comunidad universitaria, previa presentación del carné universitario y DNI
TEATRO
'Cadena de montaje'
Cadena de Montaje es un homenaje a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y a los colectivos
de mujeres y familiares que reclaman una justicia que no llega.
DÓNDE : Teatro El Albéitar de la Universidad de León
HORA : 21.00 horas
ENTRADA : 8 euros. A partir de media hora antes de la función en la taquilla del teatro 50% de
descuento: Comunidad Universitaria, previa presentación de carné universitario y DNI
MIÉRCOLES 11 marzo
FILANDÓN

Recuerdos de un pueblo del Páramo
Con José Ángel Lozano, Graciano Álvarez y Toño Grande
DÓNDE : Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés
HORA : 20.00 horas
MÚSICA
My Diligence. DL
My Diligence
Trío de lleno energía de Bruselas con sonido intenso
DÓNDE : La Xana del Torío. Estación de Renfe de Pedrún del Torío
HORA : 20.00
JUEVES 12 marzo
CIRCO
Circlássica, de Emilio Aragón
Productores de Sonrisas rinde homenaje con este espectáculo a todos los artistas que se
atrevieron a soñar. Son cuatro días de espectáculo
DÓNDE : Auditorio Ciudad de León
HORA : 18.45 horas
ENTRADA : 23, 30, 40 y 45 euros
Lee más aquí
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L'Any Palmira Jaquetti recorrerà una
vintena de comarques on l'escriptora va
recollir cançons populars - RàdioSeu 107.2
FM: notícies de La Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i
el Pirineu
Amb motiu del 125è aniversari del naixement de Palmira Jaquetti, el departament de Cultura
ha impulsat una programació per donar a conèixer l'escriptora i recol·lectora de cançons del
Cançoner Popular de Catalunya. Jaquetti, filla d'Ignasi Jaquetti i Sardà, de la Seu d'Urgell, i de
Maria Isant i Torra, de Vilanova i la Geltrú, va recórrer la geografia catalana durant els anys 1920
a la recerca de melodies i lletres tradicionals, i va alternar la vessant folklòrica amb la labor
educativa i poètica.
L'Any Palmira Jaquetti s'ha inaugurat aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès amb l'espectacle
'Palmira' de Jordi Lara, una proposta que recorrerà una vintena de comarques, com el Ripollès o
el Baix Camp, on l'escriptora va dur a terme el seu treball de camp. Una exposició itinerant
viatjarà també per territoris com l'Alt Urgell o la Val d'Aran.
La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha destacat en la inauguració de la
commemoració la importància que Palmira Jaquetti i Isant (Barcelona, 1895 - Els Monjos,
1963), sigui present en totes les comarques, "per evidenciar que va rescatar de l'oblit moltes
cançons populars", ara conservades a l'Abadia de Montserrat.
L'Alt Urgell, la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Solsonès, la
Segarra, la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Baix
Camp i el Barcelonès, a més del Vallespir i Andorra, són territoris on Jaquetti va omplir
exhaustivament centenars de fitxes.
"Fer visibles les dones que ens han precedit"
La consellera també ha remarcat aquest dilluns que en la setmana del 8-M, "moment en què
totes les dones ens hem de fer més visibles", és important "recordar les dones que ens han
precedit". "És un nom que no sona gens", ha reconegut en aquest sentit la comissària de l'Any
Palmira Jaquetti, Carme Oriol. L'Any, que s'allargarà fins al maig del 2021, posarà en valor una
dona "que no ho va tenir gens fàcil en la seva missió", però que malgrat les adversitats "va ser
una de les persones que va recollir més cançons dins el projecte impulsat per l'Orfeó Català i la
Fundació Patxot".
Palmira Jaquetti va participar des del 1925 en les campanyes de recerca de l'obra del Cançoner
Popular de Catalunya. Precisament la seva primera missió va ser a la Seu d'Urgell. Jaquetti
es dedicava a documentar les melodies, i el seu acompanyant, que segons l'època va ser Maria
Carbó, Mercè Porta o Enric d'Aoust, es dedicava a recollir les lletres. "La nostra intenció és que
després d'aquest any es reconegui la seva labor durant els anys 20 i 30, quan abans de la
Guerra Civil va dur a terme una activitat molt intensa de recollida de cançons populars", ha
subratllat Oriol.

A més de la seva aportació al cançoner, també es donaran a conèixer altres facetes de la seva
personalitat. La seva producció poètica, pràcticament inèdita, o la seva contribució en la sintaxi
de l'aranès són altres aportacions remarcables d'una dona que durant en l'acte d'inauguració
s'ha definit "com una lluitadora constant i apassionada per la natura".
Activitats arreu del territori
L'espectacle 'Palmira', un projecte de Jordi Lara amb la cantatriu Elisenda Rué i el guitarrista
Izan Rubio, ha servit per inaugurar l'Any Jaquetti. Es tracta d'una síntesi de la participació de
l'escriptora en les missions de recerca de cançons. Cada funció s'adaptarà a cada comarca on
viatgi, per vincular l'obra amb el territori que va visitar Jaquetti.
Un dels altres projectes destacats de l'Any serà una exposició itinerant per les comarques on
va tenir incidència, que també es podrà veure a la Seu d'Urgell. S'inaugurarà al voltant del 21 de
setembre de 2020, coincidint amb la data de naixement de l'escriptora, el 1895.
També se celebraran concerts amb estrenes de l'obra musical de Jaquetti, a més de
conferències i publicacions, com la biografia de l'escriptora. Està previst que alguns dels actes
s'integrin en esdeveniments ja existents, com el Dansàneu al Pallars. A l'Alt Urgell, l'Institut
d'Estudis Comarcals organitzarà una xerrada sobre la seva figura.
Aquesta commemoració arriba dos anys abans del centenari de l'inici del Cançoner Popular de
Catalunya, impulsat per Rafael Patxot el 1922.
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L'Any Palmira Jaquetti recorrerà una vintena de
comarques on va recollir cançons populars
Europa Espanya Català
Amb motiu del 125è aniversari del naixement de Palmira Jaquetti , el departament de Cultura ha
impulsat una programació per donar a conèixer l'escriptora i recol·lectora de cançons per al '
Cançoner Popular de Catalunya'. Jaquetti va recórrer la geografia catalana durant els anys 1920
en recerca de melodies i lletres tradicionals, i va alternar la vessant folklòrica amb la labor
educativa i poètica. L' Any Palmira Jaquetti s'ha inaugurat quest dilluns a l'Ateneu Barcelonès amb
l'espectacle 'Palmira' de Jordi Lara, una proposta que recorrerà una vintena de comarques com el
Ripollès o el Baix Camp on l'escriptora va dur a terme el seu treball de camp. Una exposició
itinerant viatjarà també per territoris com la Vall d'Aran o l'Alt Urgell.
La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha destacat en la inauguració de l'Any la
importància que Palmira Jaquetti i Isant (Barcelona, 1895 - Els Monjos, 1963) sigui present en
totes les comarques per evidenciar que "va rescatar de l'oblit tantes cançons populars", ara
conservades a l'Abadia de Montserrat.
La Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el
Solsonès, la Segarra, la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Baix
Camp i el Barcelonès, a més del Vallespí i Andorra, són territoris on Jaquetti va omplir
exhaustivament centenars de fitxes.
"Fer visibles dones que ens han precedit"
En la setmana del 8-M, moment en què "totes les dones ens hem de fer més visibles", ha dit la
consellera, és "important fer visible les dones que ens han precedit". "És un nom que no sona
gens", ha reconegut en aquest sentit la comissària de l'Any Palmira Jaquetti, Carme Oriol. L'Any,
que s'allargarà fins al maig del 2021, posarà en valor una dona "que no ho va tenir gens fàcil" en la
seva missió, i malgrat les adversitats, va ser una de les dones que va recollir més cançons dins el
projecte impulsat per l'Orfeó Català i la Fundació Patxot.
Des de l'any 1925 va participar en les campanyes de recerca de l''Obra del Cançoner Popular de
Catalunya', i la primera va ser una missió a la Seu d'Urgell. Jaquetti es dedicava a documentar les
melodies, i el seu acompanyant, que segons l'època va ser Maria Carbó, Mercè Porta o Enric
d'Aoust, es dedicava a recollir les lletres. "La nostra intenció és que després d'aquest any es
reconegui la seva labor durant els anys 20 i 30, quan abans de la Guerra Civil va dur a terme una
activitat molt intensa de recollida de cançons populars", ha dit Oriol.
A més de la seva aportació al cançoner, es donaran a conèixer altres facetes de la seva
personalitat. La seva producció poètica, pràcticament inèdita, o la seva contribució en la sintaxi de
l'aranès són algunes de les aportacions remarcables d'una dona que en l'acte d'inauguració s'ha
definit com a lluitadora, constant i apassionada per la natura.
Activitats arreu del territori
L'espectacle 'Palmira', un projecte de Jordi Lara amb la cantatriu Elisenda Rué i el guitarrista Izan
Rubio, ha servit per inaugurar l'Any Jaquetti. Es tracta d'una síntesi de la participació de
l'escriptora en les missions de recerca de cançons. Cada funció s'adaptarà a cada comarca on
viatgi, per vincular l'obra amb el territori que va visitar Jaquetti.

Un dels altres projectes destacats de l'Any serà una exposició itinerant per les comarques on va
tenir incidència. S'inaugurarà al voltant del 21 de setembre de 2020, coincidint amb la data de
naixement de l'escriptora, el 1895.
També se celebraran concerts amb estrenes de l'obra musical de Jaquetti, ja que era compositora,
a més de conferències i publicacions, com la biografia de l'escriptora. Està previst que alguns dels
actes s'integrin en esdeveniments ja existents, com el Dansàneu al Pallars.
Aquesta commemoració arriba dos anys abans del centenari de l'inici del Cançoner Popular de
Catalunya, impulsat per Rafael Patxot el 1922.
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Nota premsa. Departament de Cultura
La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha inaugurat l’Any Palmira Jaquetti, que
impulsa el Departament de Cultura per recordar l’escriptora i poetessa, pedagoga, compositora, i
reconeguda recol·lectora de cançons per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, en el
125è aniversari del seu naixement. També han participat en l’acte la directora general de
Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Àngels Blasco, el Pare Josep Massot, monjo de
Montserrat i custodi del fons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, i la comissària de
l’Any Palmira Jaquetti, Carme Oriol.
L’acte ha inclòs l’espectacle Palmira, un projecte de Jordi Lara, ja estrenat anteriorment, però
que ara pren un sentit especial. Una proposta de petit format, amb la participació de la cantatriu
Elisenda Rué i el guitarrista Izan Rubio, que ofereix una síntesi de la participació de Palmira
Jaquetti en les missions de recerca de cançons. Aquesta serà una de les activitats que es
difondrà durant els propers mesos a diverses poblacions, fins a la clausura de la commemoració,
prevista per al 8 de maig de 2021. També es duran a terme múltiples activitats arreu del territori,
com ara concerts amb estrenes de l’obra musical de Jaquetti, conferències, publicacions i
exposicions. Està previst que alguns d’aquets actes s’integrin en esdeveniments ja existents,
com el Dansàneu al Pallars, o la Jornada organitzada per la Càtedra Baixeras de la Universitat
Rovira i Virgili.
Entre les nombroses entitats i personalitats que participaran en l’Any Palmira Jaquetti,
comissariat per la catedràtica del Departament de Filologia de la Universitat Rovira i Virgili,
Carme Oriol, hi ha l’Abadia de Montserrat, que és la dipositària de l’Obra del Cançoner Popular
de Catalunya.
Els escrits de les memòries dels viatges i dels treballs de camp de Palmira Jaquetti són un
testimoni viu i directe de la vida rural dels anys 20 i 30 del segle passat, a part d’una mostra de
la seva sensibilitat estètica, literària i humana. Com a poetessa, va participar en Jocs Florals
celebrats fora de Catalunya i hi va guanyar diversos premis. Com a compositora, va harmonitzar
cançons a dues, tres i quatre veus i ha deixat una obra, en bona part, encara per descobrir. La
seva figura, la seva trajectòria i el llegat que ens ha deixat mereixen reconeixement i la seva
divulgació.
Una dona de gran sensibilitat literària i musical
Palmira Jaquetti i Isant (Barcelona, 21 de setembre de 1895 - Els Monjos, 8 de maig de 1963),
persona de forta sensibilitat literària i musical, es va lliurar en cos i ànima, des de molt jove, a
l’estudi, ensenyament i divulgació de la cultura catalana, amb el condicionant social de ser dona
en la primera meitat del segle XX. És una de les moltes dones que, des d’un anonimat encara
vigent, van contribuir a millorar el nivell cultural del país a partir de les seves inquietuds
musicals, literàries, pedagògiques i humanístiques en general. Com a dona d’una època en què
era difícil ésser escoltada i valorada en el món intel·lectual i cultural, representa un paradigma
de tantes altres dones, també anònimes, que van contribuir a construir un model de país.
L’any 1914 es va graduar com a Maestra Superior de Primera Enseñanza, va estudiar piano i
composició al Liceu i a l’Escola Municipal de Música. Més endavant, el 1927, va convalidar els
seus estudis a la Universitat de Barcelona, on va obtenir la llicenciatura en Filosofia i Lletres. En
la seva obra, a banda del vessant literari, hi ha també el de compositora —amb peces musicals

que van des del gènere orquestral fins als goigs— poetessa, pedagoga o traductora. A més, va
col·laborar amb l’Institut de Cultura i Biblioteca de la Dona fundat per Francesca Bonnemaison a
Barcelona.
Des de l’any 1925 va participar en les campanyes de recerca de l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya. L’Orfeó Català, que juntament amb la Fundació Patxot dirigia aquest projecte, li va
encomanar una missió a la Seu d’Urgell. Aquesta va ser la primera de moltes altres que duria a
terme acompanyada de Maria Carbó, Mercè Porta o Enric d’Aoust. Durant aquesta nova etapa
en la seva vida professional, alternà la seva faceta de folklorista amb la seva labor educativa.
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L'Any Palmira Jaquetti recorrerà una vintena de
comarques on l'escriptora va recollir cançons
populars
Europa Espanya Català
ACN Barcelona.-Amb motiu del 125è aniversari del naixement de Palmira Jaquetti, el departament
de Cultura ha impulsat una programació per donar a conèixer l'escriptora i recol·lectora de
cançons per al 'Cançoner Popular de Catalunya'. Jaquetti va recórrer la geografia catalana durant
els anys 1920 en recerca de melodies i lletres tradicionals, i va alternar la vessant folklòrica amb la
labor educativa i poètica. L'Any Palmira Jaquetti s'ha inaugurat quest dilluns a l'Ateneu Barcelonès
amb l'espectacle 'Palmira' de Jordi Lara, una proposta que recorrerà una vintena de comarques
com el Ripollès o el Baix Camp on l'escriptora va dur a terme el seu treball de camp. Una
exposició itinerant viatjarà també per territoris com la Vall d'Aran o l'Alt Urgell.
La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha destacat en la inauguració de l'Any la
importància que Palmira Jaquetti i Isant (Barcelona, 1895 - Els Monjos, 1963) sigui present en
totes les comarques per evidenciar que "va rescatar de l'oblit tantes cançons populars", ara
conservades a l'Abadia de Montserrat.La Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà,
el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra, la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt i el Baix
Empordà, el Gironès, la Selva, el Baix Camp i el Barcelonès, a més del Vallespí i Andorra, són
territoris on Jaquetti va omplir exhaustivament centenars de fitxes."Fer visibles dones que ens han
precedit"En la setmana del 8-M, moment en què "totes les dones ens hem de fer més visibles", ha
dit la consellera, és "important fer visible les dones que ens han precedit". "És un nom que no sona
gens", ha reconegut en aquest sentit la comissària de l'Any Palmira Jaquetti, Carme Oriol. L'Any,
que s'allargarà fins al maig del 2021, posarà en valor una dona "que no ho va tenir gens fàcil" en la
seva missió, i malgrat les adversitats, va ser una de les dones que va recollir més cançons dins el
projecte impulsat per l'Orfeó Català i la Fundació Patxot.Des de l'any 1925 va participar en les
campanyes de recerca de l''Obra del Cançoner Popular de Catalunya', i la primera va ser una
missió a la Seu d'Urgell. Jaquetti es dedicava a documentar les melodies, i el seu acompanyant,
que segons l'època va ser Maria Carbó, Mercè Porta o Enric d'Aoust, es dedicava a recollir les
lletres. "La nostra intenció és que després d'aquest any es reconegui la seva labor durant els anys
20 i 30, quan abans de la Guerra Civil va dur a terme una activitat molt intensa de recollida de
cançons populars", ha dit Oriol. A més de la seva aportació al cançoner, es donaran a conèixer
altres facetes de la seva personalitat. La seva producció poètica, pràcticament inèdita, o la seva
contribució en la sintaxi de l'aranès són algunes de les aportacions remarcables d'una dona que en
l'acte d'inauguració s'ha definit com a lluitadora, constant i apassionada per la natura.Activitats
arreu del territoriL'espectacle 'Palmira', un projecte de Jordi Lara amb la cantatriu Elisenda Rué i el
guitarrista Izan Rubio, ha servit per inaugurar l'Any Jaquetti. Es tracta d'una síntesi de la
participació de l'escriptora en les missions de recerca de cançons. Cada funció s'adaptarà a cada
comarca on viatgi, per vincular l'obra amb el territori que va visitar Jaquetti. Un dels altres projectes
destacats de l'Any serà una exposició itinerant per les comarques on va tenir incidència.
S'inaugurarà al voltant del 21 de setembre de 2020, coincidint amb la data de naixement de
l'escriptora, el 1895. També se celebraran concerts amb estrenes de l'obra musical de Jaquetti, ja
que era compositora, a més de conferències i publicacions, com la biografia de l'escriptora. Està
previst que alguns dels actes s'integrin en esdeveniments ja existents, com el Dansàneu al Pallars.

Aquesta commemoració arriba dos anys abans del centenari de l'inici del Cançoner Popular de
Catalunya, impulsat per Rafael Patxot el 1922.
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