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“Ens plantegem
obrir fins a final
de setembre”

sortir.
Els pollastres de Can Padrès estan lligats al turisme holandès.
D’holandesos, alemanys,
belgues i suïssos n’han
vingut molt pocs. El francès de proximitat ha seguit venint. En molts casos se n’han desdit per les
condicions que els posen
per tornar al seu país.

Narcís Pi. Rostisseria Can Padrès de Pals
Joan Puntí
PALS

L

a Rostisseria Can
Padrès de Pals sol
obrir de Sant Joan a
l’11 de setembre.
Aquest any rumien allargar-ho un pèl més. Amb 50
anys d’experiència, saben
adaptar-se a la reacció del
client. El local i el nacional
no els han fallat, el francès
de proximitat tampoc.

Com va la temporada?
Mig bé. Ens han fallat
molt els estrangers, però
la sort que tenim és que la
clientela d’aquí ens ha
respost molt bé. No no-

més els que venen de Barcelona, sinó també la gent
de la província de Girona,
que aquests no fallen mai.
Els tenim aquí cada any.
Com van plantejar la temporada al maig?
Al maig no sabíem si podríem obrir, perquè les
condicions que ens volien
posar eren molt complicades. Però a mesura que
avançàvem i canviàvem
de fase vam decidir obrir.
Estàvem molt en contacte amb l’Ajuntament i els
restauradors de la zona.
En tenir les grans terrasses exteriors ho vam veure millor abans que els al-

MÚSICA

Narcís Pi treu pollastres fets per vendre ■ J.M. RAMOS

Molts problemes per fer
entendre que calia mantenir mesures?
Al juny hi havia més gent
a qui li costava d’entendre. Ara no és tan complicat. Poca gent et pregunta
per què s’ha de posar la
mascareta per circular
per dins el restaurant.

tres. Es vivia molta incertesa, no sabíem si obriríem
matí, tarda... A finals de
maig vam muntar la terrassa segons dictava la Generalitat per a la fase 3.
Vam decidir llavors quina
plantilla ens calia i vam haver de fer una reducció.

A un mes del final de temporada, com valora
aquest estiu diferent?
Tanquem habitualment
al voltant de l’11 de setembre, però aquest any
ens plantegem allargar-ho
fins a final de mes. El juny
va ser curt. Ara tenim

MÚSICA

Van arribar a plantejar-se
no obrir?
Sí, ens vam plantejar de
no obrir o de només obrir
per fer menjar per emportar. Sense turistes vèiem
la temporada en blanc. No
sabíem la reacció de la
gent. Hi havia pànic a

molt de client d’aquí i
aquest any hi ha un pont
de la Mercè. Ja ho veurem. Anem prenent les
decisions setmana a setmana.
Vostès compten per
clients i compten per pollastres. Abans en feien
800 al dia. I ara?
Estem entre 400 i 500.
Als migdies baixen un
60% i a les nits un 50%. El
torn de tarda el comencem a dos quarts de vuit,
quan abans el començàvem a les sis de la tarda.
Els seus clients són més
de pit o de cuixa?
De cuixa! L’estranger és
més de mal dir perquè sol
demanar mig pollastre. Al
seu país tenen pollastres
un pèl més petits i no es
plantegen l’opció del
quart. La gent de Barcelona tenen molta tirada a la
cuixa. El client de casa,
consolidat i d’aquí, escull
l’ala, perquè sap hi ha
aquell cruixent a l’ala que
deixes per al final. ■

MÚSICA

‘Palmira’,
en el Dansàneu
—————————————————————————————————

Stars Km 0, a Porta Ferrada
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una gala lírica amb la soprano Tina Gorina, el pianista
Stanislav Angelov i la mezzosoprano Georgina Reyner en-

LA DESCOBERTA

ceta avui a Sant Feliu de Guíxols (20 h) el cicle Stars Km
0, del Festival de Porta Ferrada, dedicat al talent local.

Elisenda Rué i Izan Rubio recorden la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti
(1895-1963) a través de la
dramatització dels seus dietaris i d’un recull de les cançons, avui a l’església de Sant
Pere de Sorpe en el marc del
Dansàneu 2020 (19 h). Carme Oriol, comissària de l’Any
Jaquetti, i el músic Artur Blasco parlaran abans del vincle
de Jaquetti amb el Pallars.

Guantánamo Free, a la plaça Reial
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El grup Guantánamo Free actua avui a les 18.30 h a la plaça Reial de Barcelona (entrada lliure, amb seients per a

les primeres 50 persones a
arribar) en el marc dels actes
del 60è aniversari del Jamboree Jazz Club.

EL RACÓ GASTRONÒMIC

El Penedès
més genuí
a Torrelavit
—————————————————————————————————

Torrelavit és un petit poble de
l’Alt Penedès que ha conservat la història, orgullós dels
seus paisatges. El riu i la vinya
ofereixen postals per evadirse. Els amants de la pedra no
poden deixar de visitar l’església de Sant Marçal de Terrassola (s. XI), una petita joia
del romànic, penjada sobr el
torrent de Mas Vendrell. I els
més llaminers: tasteu les coques de forner del poble, amb
una reconeguda tradició a
Cal Camilo.

La Llotja Marisqueria, Vilanova
i la Geltrú, el Garraf
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ofereix el peix a la vista, per triar el que més vingui de
gust, i el cuinen al moment, a la planxa, fregit o al vapor.
Ara amb un nou restaurant, més lluminós i modern, però
amb el mateix gust de sempre.
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Consultas
presenciales
Aunque sé que es un tema complicado, quiero hablar de un
problema que nos afecta a muchas personas. Me refiero a la
atención presencial en los CAP.
Me gustaría saber por qué en
comercios, bares, peluquerías,
parques, etc. se puede tener
un trato presencial, cumpliendo
las normas que exigen, pero un
médico de familia no te puede
atender. La visita presencial es
muy importante: cuando un paciente acude a la consulta, a veces, con tan sólo mirarle (por su
color de piel, respiración, forma
de hablar…) se deducen muchas
cosas. Esto es importante, por-

Con una mirada al
paciente, el médico
ya puede deducir
muchas cosas
que hay mucha gente que no
es capaz de explicarse, y menos
por teléfono. Son muchas las
personas que necesitan visitas,
pruebas y operaciones que se
van aplazando porque alguien
decide que no son de gravedad.
Y termina pasando como en el
refrán, que “uno se murió esperando”. Sólo que ahora la culpa
será del virus. A un paciente no
se le puede auscultar ni tomar
las constantes por teléfono. El
médico tiene que poder atender, escuchar y ayudar al paciente, no ejercer de administrativo.
Puedo entender que se quejen
de doblar y hacer guardia porque, por desgracia, la sanidad
ha estado maltratada siempre
y ahora lo estamos pagando todos. Hasta el punto en que el supuesto experto del gobierno ha
pedido ayuda a los influencers.

Ferran Rella

President del Consell
de les Valls d’Àneu

El Dansàneu, una de les cites de
referència de l’estiu, torna a la cita
d’aquest estiu amb un programa
d’alt nivell adaptat a les normes
que marca la crisi sanitària.

Salvador Ribas
Director del COU

FOTO: Comunicant

Roberto Olivan i la música
de gralla inauguren una
nova edició del Dansàneu

E

l festival de cultures del
Pirineu, el Dansàneu, va
inaugurar ahir a la tarda
la seva 29a edició a Santa Maria d’Àneu, centre espiritual de
les Valls d’Àneu (Escalarre – La
Guingueta d’Àneu). Ho va fer
amb un solo encarregat per a
l’ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 20192020 a la creació del festival
Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura. L’organització
del festival, que se celebrarà
fins el 30 d’agost, ha adaptat la
programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries
per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival.
En l’espectacle inaugural d’ahir,
Olivan va presentar una peça

El muntatge es
va posar per
primer cop en
escena a Santa
Maria d’Àneu
de caràcter reflexiu i bellesa inqüestionable en què planteja
que “la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l’interior”. Olivan explica que “Mudem
la pell per continuar en la recerca d’una millor versió de nosaltres mateixos. Els ideals que

en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen”,
assegura el creador. L’església
de Santa Maria d’Àneu va penjar el cartell d’entrades exhaurides dies abans de l’estrena, a la
qual va assistir la consellera de
Cultura Mariàngela Villalonga.
Després de l’espectacle inaugural amb la dansa contemporània
com a protagonista, va arribar el
torn de la música tradicional del
grallista Manu Sabaté, al costat
del violinista francès Romain
Baudoin. Un duet en recerca de
les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d’arrel que han actuat a l’aire lliure.
El Dansàneu oferirà actuacions
(de pagament i gratuites) fins el
diumenge 30 d’agost.

DISPONIBLE
APLICACIÓ D’ANDROID A

Descarrega’t
la nova APP!

Descarrega’t
l’App amb el
codi QR ►

El Centre d’Observació de l’Univers, un dels referents del Montsec
i de les terres de Lleida, mantè la
seva oferta educativa pels centres
escolars amb 50 activitats i tallers.

N. Musumeci
Governador
de Sicília

Les autoritats de la illa han ordenat
el trasllat de tots els immigrants
il·legals a altres parts del país ignorant el drama que hi darrere de
cada persona en aquesta situació.

Un lector d’aquest diari ens va escriure divendres preguntant si el
fet que no havia sortit la seva carta al director sobre un tema que
genera polèmica amb la Generalitat i un ajuntament de la demarcació obeïa al fet que aparegui el
logo de Presidència a la nostra
web. Li vam respondre que, per
sort, no obeïm a altres directrius
que les periodístiques i que la
carta a la que feia referència havia sortit precisament el mateix
dia que ens va fer la consulta.

DISPONIBLE
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Consultas
presenciales
Aunque sé que es un tema complicado, quiero hablar de un
problema que nos afecta a muchas personas. Me refiero a la
atención presencial en los CAP.
Me gustaría saber por qué en
comercios, bares, peluquerías,
parques, etc. se puede tener
un trato presencial, cumpliendo
las normas que exigen, pero un
médico de familia no te puede
atender. La visita presencial es
muy importante: cuando un paciente acude a la consulta, a veces, con tan sólo mirarle (por su
color de piel, respiración, forma
de hablar…) se deducen muchas
cosas. Esto es importante, por-

Con una mirada al
paciente, el médico
ya puede deducir
muchas cosas
que hay mucha gente que no
es capaz de explicarse, y menos
por teléfono. Son muchas las
personas que necesitan visitas,
pruebas y operaciones que se
van aplazando porque alguien
decide que no son de gravedad.
Y termina pasando como en el
refrán, que “uno se murió esperando”. Sólo que ahora la culpa
será del virus. A un paciente no
se le puede auscultar ni tomar
las constantes por teléfono. El
médico tiene que poder atender, escuchar y ayudar al paciente, no ejercer de administrativo.
Puedo entender que se quejen
de doblar y hacer guardia porque, por desgracia, la sanidad
ha estado maltratada siempre
y ahora lo estamos pagando todos. Hasta el punto en que el supuesto experto del gobierno ha
pedido ayuda a los influencers.

Ferran Rella

President del Consell
de les Valls d’Àneu

El Dansàneu, una de les cites de
referència de l’estiu, torna a la cita
d’aquest estiu amb un programa
d’alt nivell adaptat a les normes
que marca la crisi sanitària.

Salvador Ribas
Director del COU
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Roberto Olivan i la música
de gralla inauguren una
nova edició del Dansàneu

E

l festival de cultures del
Pirineu, el Dansàneu, va
inaugurar ahir a la tarda
la seva 29a edició a Santa Maria d’Àneu, centre espiritual de
les Valls d’Àneu (Escalarre – La
Guingueta d’Àneu). Ho va fer
amb un solo encarregat per a
l’ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 20192020 a la creació del festival
Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura. L’organització
del festival, que se celebrarà
fins el 30 d’agost, ha adaptat la
programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries
per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival.
En l’espectacle inaugural d’ahir,
Olivan va presentar una peça

El muntatge es
va posar per
primer cop en
escena a Santa
Maria d’Àneu
de caràcter reflexiu i bellesa inqüestionable en què planteja
que “la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l’interior”. Olivan explica que “Mudem
la pell per continuar en la recerca d’una millor versió de nosaltres mateixos. Els ideals que

en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen”,
assegura el creador. L’església
de Santa Maria d’Àneu va penjar el cartell d’entrades exhaurides dies abans de l’estrena, a la
qual va assistir la consellera de
Cultura Mariàngela Villalonga.
Després de l’espectacle inaugural amb la dansa contemporània
com a protagonista, va arribar el
torn de la música tradicional del
grallista Manu Sabaté, al costat
del violinista francès Romain
Baudoin. Un duet en recerca de
les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d’arrel que han actuat a l’aire lliure.
El Dansàneu oferirà actuacions
(de pagament i gratuites) fins el
diumenge 30 d’agost.
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El Centre d’Observació de l’Univers, un dels referents del Montsec
i de les terres de Lleida, mantè la
seva oferta educativa pels centres
escolars amb 50 activitats i tallers.

N. Musumeci
Governador
de Sicília

Les autoritats de la illa han ordenat
el trasllat de tots els immigrants
il·legals a altres parts del país ignorant el drama que hi darrere de
cada persona en aquesta situació.

Un lector d’aquest diari ens va escriure divendres preguntant si el
fet que no havia sortit la seva carta al director sobre un tema que
genera polèmica amb la Generalitat i un ajuntament de la demarcació obeïa al fet que aparegui el
logo de Presidència a la nostra
web. Li vam respondre que, per
sort, no obeïm a altres directrius
que les periodístiques i que la
carta a la que feia referència havia sortit precisament el mateix
dia que ens va fer la consulta.
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De turista pel planeta Terra

É

aquest gran forat negre els faci ser encara
s evident que el Covid-19 no ens
molt més responsables, però aquí, a casa
ha portat res de bo, però com que
nostra, no. En un país on mai es deixa
de tot se’n pot treure, si excloípassar l’oportunitat d’anar caient al fons
em l’ésser humà, l’única presa
de l’abisme, el coronavirus serà aprofitat
d’aquest agent infecciós, pel planeta
per seguir amagant la brossa davall de la
Terra sí que aquesta situació li bufa a
catifa i per anar incrementant la bretxa
favor. Com més temps s’allargui aquesta
social. La classe mitjana tornarà a rebre
tragèdia humana, més de coll tindrà per
tots els cops i suportarà les garrotades
refer-se. La paralització de les activitats
amb paciència i resignació. Si alguna
econòmiques estan suposant una rebaicosa pot anar a pitjor, ja us hi podeu
xa important en les emissions de gasos
posar de peus que el carro ens anirà pel
amb efecte hivernacle per la combustió
pedregar. L’espoli, que és tot un clàssic
de combustibles fòssils, fins al punt que, El conegut com
en un estat que de la política extractiva
segons l’organització Fons Mundial per
n’ha fet bandera, s’anirà estenent com
a la Natura, el conegut com a Dia de la a Dia de la
una taca d’oli a tots els compartiments on
Sobrecapacitat de la Terra es va ajornar Sobrecapacitat de la
la grapa dels amorals pugui arribar. Per
fins al proppassat dissabte, dia 22, quan Terra es va ajornar
què s’hauria de modificar una manera
ja en els darrers anys la data era el dia 31
de fer que porta així, de manera perende juliol. La data d’aquesta denominada fins al proppassat
“sobrecapacitat” es marca quan s’han dissabte, dia 22
ne, tota la vida? Els bons propòsits de
consumit tots els recursos naturals que
les ànimes càndides que tot s’ho creuen
el planeta és capaç de regenerar en un
i que en tot confien, seran els primers a
any. Demolidor, oi? Diuen que la pandèmia modifica- ser espoliats i venuts a preu d’enderroc. Aquest és un
rà els nostres hàbits, la nostra manera d’actuar, que estat que no té misericòrdia ni pietat. Fent el turista
potser, amb una mica de sort, deixarem de consumir pel meu país, he tornat a comprovar com, llevat d’hoper consumir, la qual cosa significa un major sentit de norables persones, en definitiva, de la bona gent que
responsabilitat i de civisme. Ai, no ho crec pas. Potser actuen amb un proïsme envejable, la colla d’animalots
en els països que han anat teixint una societat cívica, guanya per golejada. I així, sense remei, anirem fent.

LAURA QUINTANA

privado

el ascensor

De Aigüestortes
a la Paeria
El ayuntamiento de
Lleida retoma hoy la
actividad después
del “cierre” inédito
por vacaciones. No
sabemos qué concejales han aprovechado el parón para
viajar pero, gracias a
su afición a las redes,
sí ha trascendido que
el alcalde Pueyo ha
hecho turismo de
proximidad visitando
los lagos pirenaicos
de Gerber y Ratera.

PCR en Reus,
¿poco o mucho?
Reus es una de las
ciudades donde se
han practicado pruebas masivas PCR. El
sábado, la afluencia
fue tal que la alcaldesa tuvo que alertar
que solo se harían a
personas de una determinada franja de
edad y que viviesen
en barrios concretos.
Quizá fue por el aviso, pero ayer se frenó
la afluencia de vecinos, con lo que solo
se llevaron a cabo la
mitad de los test previstos en tres días.

la imagen
del día

Sebastià Garralón
Es el presidente de
los Amics del Tossal de les Tenalles
de Sidamon, que ha
presentado nuevas
piezas arqueológicas
ibéricas halladas.

Maria Pilar Cases
Es la alcaldesa de
Tremp, municipio que
ha acogido el grueso
de las actividades de
la muestra de cine
rural del Mostremp,
que ayer se clausuró.

Ferran Rella
El Consell Cultural de
les Valls d’Àneu, que
preside, es el impulsor
del Dansàneu, que
ayer inauguró una
edición adaptada a los
tiempos de Covid.

Alpicat clausura su
fiesta mayor
Los niños y niñas fueron
los protagonistas de la
última jornada de las
fiestas de Alpicat con actividades como un recinto de juegos de madera
gigantes que hicieron las
delicias de los pequeños.
Los protocolos de seguridad no faltaron.

A. Lukashenko
Decenas de miles de
bielorrusos salieron
ayer a las calles desafiando a las amenazas de represión de
su presidente, cada
vez más aislado.

Medio: El Segre en Català
Publicado: 24/08/2020
Edición: Segre Català
Sección: REGIONAL LLEIDA

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 38€

Diari SEGRE SLU. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000. “Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax
Administració: 973 224 688. Apt. de Correus: 543. Correu electrònic: redaccio@segre.com • Impressió. C-13, km 11. 25660. Alcoletge. Tel. 973 196 600. Fax: 973 197 001.
www.segre.com
TOTS ELS DRETS RESERVATS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ TOTAL O PARCIAL SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE L’EMPRESA EDITORA.

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE

DILLUNS, 24 D’AGOST DEL 2020

De turista pel planeta Terra

É

aquest gran forat negre els faci ser encara
s evident que el Covid-19 no ens
molt més responsables, però aquí, a casa
ha portat res de bo, però com que
nostra, no. En un país on mai es deixa
de tot se’n pot treure, si excloípassar l’oportunitat d’anar caient al fons
em l’ésser humà, l’única presa
de l’abisme, el coronavirus serà aprofitat
d’aquest agent infecciós, pel planeta
per seguir amagant la brossa davall de la
Terra sí que aquesta situació li bufa a
catifa i per anar incrementant la bretxa
favor. Com més temps s’allargui aquesta
social. La classe mitjana tornarà a rebre
tragèdia humana, més de coll tindrà per
tots els cops i suportarà les garrotades
refer-se. La paralització de les activitats
amb paciència i resignació. Si alguna
econòmiques estan suposant una rebaicosa pot anar a pitjor, ja us hi podeu
xa important en les emissions de gasos
posar de peus que el carro ens anirà pel
amb efecte hivernacle per la combustió
pedregar. L’espoli, que és tot un clàssic
de combustibles fòssils, fins al punt que, El conegut com
en un estat que de la política extractiva
segons l’organització Fons Mundial per
n’ha fet bandera, s’anirà estenent com
a la Natura, el conegut com a Dia de la a Dia de la
una taca d’oli a tots els compartiments on
Sobrecapacitat de la Terra es va ajornar Sobrecapacitat de la
la grapa dels amorals pugui arribar. Per
fins al proppassat dissabte, dia 22, quan Terra es va ajornar
què s’hauria de modificar una manera
ja en els darrers anys la data era el dia 31
de fer que porta així, de manera perende juliol. La data d’aquesta denominada fins al proppassat
“sobrecapacitat” es marca quan s’han dissabte, dia 22
ne, tota la vida? Els bons propòsits de
consumit tots els recursos naturals que
les ànimes càndides que tot s’ho creuen
el planeta és capaç de regenerar en un
i que en tot confien, seran els primers a
any. Demolidor, oi? Diuen que la pandèmia modifica- ser espoliats i venuts a preu d’enderroc. Aquest és un
rà els nostres hàbits, la nostra manera d’actuar, que estat que no té misericòrdia ni pietat. Fent el turista
potser, amb una mica de sort, deixarem de consumir pel meu país, he tornat a comprovar com, llevat d’hoper consumir, la qual cosa significa un major sentit de norables persones, en definitiva, de la bona gent que
responsabilitat i de civisme. Ai, no ho crec pas. Potser actuen amb un proïsme envejable, la colla d’animalots
en els països que han anat teixint una societat cívica, guanya per golejada. I així, sense remei, anirem fent.

LAURA QUINTANA

privat

l’ascensor

D’Aigüestortes
a la Paeria
L’ajuntament de
Lleida reprèn avui
l’activitat després del
tancament inèdit per
vacances. No sabem
quins regidors han
aprofitat l’aturada
per viatjar però, gràcies a la seua afició
a les xarxes, sí que
ha transcendit que
l’alcalde Pueyo ha fet
turisme de proximitat visitant els llacs
pirinencs de Gerber i
Ratera.

PCR a Reus,
poc o molt?
Reus és una de les
ciutats on s’han practicat proves massives
PCR. Dissabte, l’afluència va ser tal que
l’alcaldessa va haver
d’alertar que només
es farien a persones
d’una determinada
franja d’edat i que
visquessin en barris
concrets. Potser va
ser per l’avís, però
ahir es va frenar
l’afluència de veïns,
de forma que només
es van dur a terme la
meitat dels tests previstos en tres dies.

la imatge
del dia

Sebastià Garralón
És el president dels
Amics del Tossal
de les Tenalles de
Sidamon, que ha
presentat noves
peces arqueològiques
ibèriques trobades.

Maria Pilar Cases
És l’alcaldessa de
Tremp, municipi que
ha acollit el gruix de
les activitats de la
mostra de cine rural
del Mostremp, que
ahir es va clausurar.

Ferran Rella
El Consell Cultural
de les Valls d’Àneu,
que presideix, és l’impulsor del Dansàneu,
que ahir va inaugurar
una edició adaptada
als temps de Covid.

Alpicat clausura
la festa major
Els nens i les nenes van
ser els protagonistes de
l’última jornada de les
festes d’Alpicat amb activitats com un recinte
de jocs de fusta gegants
que van fer gaudir de
valent els petits. Els protocols de seguretat no hi
van faltar.

A. Lukaixenko
Desenes de milers
de bielorussos van
sortir ahir als carrers
desafiant les amenaces de repressió
del president, cada
vegada més aïllat.
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CERTAMEN CULTURA POPULAR

TECNOLOGIA

El Dansàneu obre amb un
cartell de luxe de música i ball

Lleida inicia el
desplegament
del 4G mòbil a
través de la TDT

Amb el ballarí Roberto Olivan i el concert de Manu Sabaté i Romain Budoin
DANSÀNEU

REDACCIÓ

❘ VALLS D’ÀNEU ❘ El monestir de Santa Maria d’Àneu, temple espiritual de les Valls d’Àneu, va acollir ahir l’espectacle inaugural
de la 29 edició del festival Dansàneu, protagonitzat pel Premi
Nacional de Dansa i referent
actual de la dansa contemporània, Roberto Olivan, i el seu
solo Inverno VIP, especialment
creat per a l’ocasió. Aquest any
les circumstàncies derivades de
la pandèmia han obligat l’organització del certamen a adoptar
les mesures sanitàries de protecció necessàries per garantir
la seguretat d’artistes, públic i
treballadors durant les vuit jornades que dura el festival. En
aquest sentit, l’església de Santa
Maria d’Àneu, que va penjar el
cartell de “no hi ha entrades”
dies abans de l’estrena, va restringir l’aforament al 50% i els
assistents estaven separats convenientment. Després de l’actuació d’Olivan, va arribar el torn
de la música tradicional amb el
grallista Manu Sabaté, juntament amb el violinista francès
Romain Budoin, un duo que
investiga les possibilitats tímbriques i expressives dels seus
instruments. A partir d’avui de
10.00 a 14.00 hores es podrà visitar l’exposició Calendari dels
pagesos. 150 anys mesurant el
temps a l’ajuntament d’Esterri.
Així mateix, l’església de Sant
Pere a Sorpe acollirà a les 19.00
hores l’espectacle Palmira de la
cantant Elisenda Rué i el guitarrista Izan Rubio en homenatge a la poeta Palmira Jaquetti
i en el 125 aniversari del seu
naixement. L’Ecomuseu de les
Valls d’Àneu acollirà l’estrena
del documental de cultura popular Prendre-se’n, les bitlles
de l’Alt Pallars al segle XXI de
Ramon Alaró a les 22.30 hores.

❘ LLEIDA ❘ Lleida inicia el desplegament del 4G mòbil a
través de la TDT (banda de
800 Mhz) per oferir una millor cobertura i connexions
mòbils més ràpides i segures.
Telefónica, Vodafone i Orange han començat a oferir serveis sobre la xarxa 4G a la
banda 800 Mhz, la qual cosa
permet als lleidatans gaudir
de connexions mòbils d’alta
velocitat sobre una tecnologia LTE (4G) amb una cobertura més gran a l’interior
dels edificis i geogràfica. El
desplegament s’emmarca
en el decret que allibera les
freqüències entre 790 i 862
MHz que s’utilitzaven a la
recepció de la TDT.

MEDI AMBIENT

Espectacle inaugural de la 29 edició del Dansàneu a càrrec del ballarí Roberto Olivan.
DANSÀNEU

AGENDA

Sorpe
z 19.00: L’església de Sant Pere
de Sorpe acollirà l’espectacle
Palmira de la cantant Elisenda
Rué i el guitarrista Izan Rubio.
Un homenatge a la poeta Palmira Jaquetti en el 125 aniversari del seu naixement.

Valls d’Àneu
z 22.30: A l’Ecomuseu de les
Valls d’Aneu s’estrenarà el documental de cultura popular
Prendre-se’n, les bitlles de l’Alt
Pallars al segle XXI de Ramon
Alaró i produït per la Mancomunitat i el Consell de les Valls
d’Àneu.
Concert de Manu Sabaté i Romain Budoin.

LAURA QUINTANA

Visita guiada
nocturna
a la Mitjana
divendres vinent
❘ LLEIDA ❘ La Paeria reprendrà
divendres vinent les activitats de natura amb l’Ecodescoberta A la Mitjana també
es fa fosc. Es tracta d’una visita guiada al parc a partir
de les 19.30 hores per observar l’activitat dels ocells
insectívors al capvespre, els
muricecs i, amb sort, també
cuques de llum. D’altra banda, ha programat una visita
guiada als Camps Elisis el
diumenge dia 30 de 10.00
a 12.00 hores, que té com
a objectiu donar a conèixer
la història del parc, els elements patrimonials i la seua
abundant vegetació. L’ajuntament recorda que les dos
zones són considerades refugis climàtics.

LAURA QUINTANA

CONCERTS

La música pren la
plaça de la Llotja
i Gardeny
❘ LLEIDA ❘ Desenes de lleidatans
van gaudir ahir de música en
directe gràcies a les dos propostes del cicle de programacions
estival Fase Cultura impulsat
per l’ajuntament de Lleida.
Així, la plaça de la Llotja va
acollir la jam session de rap i
micro obert mentre que al camp
de futbol de Gardeny va tenir
lloc l’actuació musical del grup
Mildred, format per Alícia Torrelles (veu) i Josep M. Serra al
piano.

Concert de Mildred al camp de futbol de Gardeny.

‘Jam session’ de rap amb micròfon obert a la plaça de la Llotja.
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certamen cultura popular

tecnología

Dansàneu abre con un cartel
de lujo de música y danza

Lleida inicia el
despliegue del
4G móvil a través
de la TDT

Con el bailarín Roberto Olivan y el concierto de Manu Sabaté y Romain Budoin
DANSÀNEU

REDACCIÓN

❘ VALLS D’ANEU ❘ El monasterio de
Santa Maria d’Àneu, templo
espiritual de Les Valls d’Àneu,
acogió ayer el espectáculo inaugural de la 29 edición del festival Dansàneu, protagonizado
por el Premi Nacional de Dansa
y referente actual de la danza
contemporánea, Roberto Olivan
y su solo Inverno V.I.P, especialmente creado para la ocasión. Este año las circunstancias
derivadas de la pandemia han
obligado a la organización del
certamen a adoptar las medidas
sanitarias de protección necesarias para garantizar la seguridad
de artistas, público y trabajadores durante las ocho jornadas
que dura el festival. En este sentido, la iglesia de Santa Maria
d’Aneu, que colgó el cartel de
“no hay entradas” días antes
del estreno, restringió el aforo
al 50% y los asistentes estaban
separados convenientemente.
Tras la actuación de Olivan,
llegó el turno de la música tradicional con el grallista Manu
Sabaté, junto con el violinista
francés Romain Budoin, un dúo
que investiga las posibilidades
tímbricas y expresivas de sus
instrumentos. A partir de hoy
de 10.00 a 14.00 horas se podrá
visitar la exposición ‘Calendari
dels pagesos. 150 anys mesurant
el temps’ en el ayuntamiento de
Esterri. Asimismo, la iglesia de
Sant Pere en Sorpe acogerá a
las 19.00 horas el espectáculo
Palmira de la cantante Elisenda
Rué y el guitarrista Izan Rubio
en homenaje a la poeta Palmira
Jaquetti y el 125 aniversario de
su nacimiento. El Ecomuseu de
les Valls d’Aneu acogerá el estreno del documental de cultura
popular Prendre-se’n, les bitlls
de l’Alt Pallars al segle XXI de
Ramon Alaró a las 22.30 horas.

❘ LLEIDA ❘ Lleida inicia el despliegue del 4G móvil a través de la TDT (banda de 800
Mhz) para ofrecer una mejor
cobertura y conexiones móviles más rápidas y seguras.
Telefónica, Vodafone y Orange han empezado a ofrecer
servicios sobre la red 4G en
la banda 800 Mhz, lo que
permite a los leridanos disfrutar de conexiones móviles
de alta velocidad sobre una
tecnología LTE (4G) con una
mayor cobertura en el interior de los edificios y geográfica. El despliegue se enmarca en el decreto que libera
las frecuencias entre 790 y
862 MHz que se usaban en
la recepción de la TDT.

medio ambiente

Espectáculo inaugural de la 29 edición del Dansàneu a cargo del bailarín Roberto Olivan.
DANSÀNEU

AGENDA

Sorpe
z 19.00: La iglesia de Sant Pere
de Sorpe acogerá el espectáculo Palmira de la cantante Elisenda Rué y el guitarrista Izan
Rubio. Un homenaje a la poeta
Palmira Jaquetti en el 125 aniversario de su nacimiento.

Valls d’Àneu
z 22.30: En el Ecomuseu de les
Valls d’Aneu se estrenará el documental de cultura popular
Prendre-se’n, les bitlles del Alt
Pallars al segle XXI de Ramón
Alaró y producido por la Mancomunitat y el Consell de les
Valls d’Àneu.
Concierto de Manu Sabaté y Romain Budoin.

LAURA QUINTANA

conciertos

Visita guiada
nocturna a la
Mitjana el
próximo viernes
❘ LLEIDA ❘ La Paeria retomará
el próximo viernes las actividades de naturaleza con la
Ecodescoberta “A la Mitjana
també es fa fosc”. Se trata de
una visita guiada al parque
a partir de las 19.30 horas
para observar la actividad
de los pájaros insectívoros al
anochecer, los murciélagos y,
con suerte, también luciérnagas. También ha programado
una visita guiada a los Camps
Elisis el domingo día 30 de
10.00 a 12.00 horas, que tiene como objetivo dar a conocer la historia del parque, sus
elementos patrimoniales y
su abundante vegetación. El
ayuntamiento recuerda que
ambas zonas son consideradas refugios climáticos.

LAURA QUINTANA

La música toma la
plaza de la Llotja y
Gardeny
❘ LLEIDA ❘ Decenas de leridanos
disfrutaron ayer de música en
directo gracias a las dos propuestas del ciclo de programaciones estival Fase Cultura impulsado por el ayuntamiento de
Lleida. Así, la plaza de la Llotja
acogió la jam sesion de rap y un
pase de micros mientras que en
el campo de fútbol de Gardeny
tuvo lugar la actuación musical
del grupo Mildred, formado por
Alicia Torrelles (voz) y Josep M.
Serra al piano.

Concierto de Mildred en el campo de fútbol de Gadeny.

‘Jam session’ de rap con micrófono abierto en la plaza de la Llotja.
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AGENDA
L

ACTIVITATS

L

El Dansàneu homenatja avui la igura de
la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti

EXPOSICIONS
Miguel Gallardo

Recreació de la vida dels habitants d’aquest període històric a
amb una posada en escena innovadora i una sala dedicada a l’experimentació arqueològica.
Lloc: Museu de Solsona. Fins al 30
de novembre.

‘Construint nous
mons’
Les avantguardes històriques
1914-1945. Construint nous
mons
IVAM I
Valencià d’Art Modern), creada a
J
G
M
D
M R
V

D

S

-

M

U

T

‘Camarasa (19171923)’

Festa Major de la localitat de les
Garrigues amb jocs de cucanya
(18.00) i havaneres amb el grup
Port Bo (22.30).
Lloc: L’Espluga Calba.

‘El Solsonià. Viure
i morir al Neolític
Mitjà’

S

XIX
primers terços del segle XX, amb
plines de pintura, escultura i fo-

Festa Major de
l’Espluga Calba

Exposició que gira entorn de la
col·lecció que va donar Antoni
Gelonch, d’un miler d’obres que
recorren la història del gravat al
món occidental, de Tàpies, Goya,
Picasso, Warhol, Durer, Rembrandt, Miró o Barceló.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30
de setembre.

F

P

Darrer dia de Festa Major amb la
missa i processó en honor a Sant
Bartomeu (11.00) i el concert del
grup Banda Sonora (20.00).
Lloc: Massalcoreig.

Gelonch Viladegut

S

Forjant un sistema
artístic (1875-1965)

Festa Major de
Massalcoreig

Dibuixos del lleidatà Miguel Gallardo, conegut per ser el creador
del personatge Makoki, que tracen un recorregut per la seva història com a dibuixant de còmics.
Lloc: Museu Morera, Lleida. Fins
al 4 d’octubre.

U

La 29a edició del Festival Dansàneu ofereix avui a l’església de Sant Pere de Sorpe (19.00 hores)
l’actuació d’Elisenda Rué (veu) i d’Izan Rubio (guitarra), que recordaran la igura de la musicòloga i
poetessa Palmira Jaquetti (1895-1963) a través de la dramatització dels seus dietaris i d’un recull de
les cançons que va escriure a la dècada de 1930.

Kulagina.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 10
de gener de 2021.

‘Reclòs-osa’
R
J
M
J
U
A
Bayona o Eulàlia Valldosera.
L
M
J
M
F
al 15 de novembre.

Alex Reynolds
L
Bilbao Alex Reynolds mostra en
l’exposició audiovisual Safe, safe,
safe, the pulse of the house beat
Lloc: Centre d’Art la Panera.

‘Veïns del món
solidaris’
S
R
M ria Querol Cornudella, de l’Associació de Veïns del Món Solidaris
(Projectes amb dones i nens a la
Cassamance,Senegal).
Lloc: Sícoris Club, Lleida. Fins al 10
de setembre.

‘Ossos, un viatge a
l’època medieval’
Ossos: un viatge a l’època medieca explica com vivien i morien els

nostres avantpassats de l’Edat Miòssies trobades en diferents jaciments de Catalunya.
Lloc: Museu de la Noguera, Balaguer. Fins al 30 d’agost.

‘Tragèdia al call’
Exposició que se centra en una
data tràgica per Tàrrega i les comunitats jueves de Catalunya, el
1348, quan es va produir l’assalt
U
L
M
U
T

‘Escriure quadres,
pintar poesia’
S
P
J
M
buda com un viatge per les seves
L
I
E
I
Fins al 6 de setembre.

‘Art popular al
Pirineu’
Art Popular al Pirineu. Passat i
present entorn del Parc Nacional
A
E
S
Maurici
P
altres, de l’obra de l’etnògraf Ramon Violant i Simorra i d’il·lustraR
N H
Lloc: Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Fins al 31 d’agost.

‘Il·luminacions’
S

P
P
des per tres llibres, La Bíblia, La
vida de Sinuhè i el Llibre de les
B
.

Camarasa (1917-1923). Temps
d’avenços tecnològics i lluita
obrera explica els processos tecnològics de la construcció de la
C
H
aspectes socials.
L
C
H
C marasa.

‘Colors del nou
país’
S
per fer pensar i interactuar, ja que
de totes les persones, amb les seLloc: Castell de Concabella. Fins al
20 de setembre.

‘Passejant per
Torrebesses’
E

J
T
rents imatges de la localitat del
Segrià.
Lloc: Centre d’Interpretació de la
Pedra Seca, Torrebesses. Fins al
31 d’agost.

‘La força de l’aigua’
La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense
a Lleida explica la construcció del
canal de Seròs, la importància
cabdal que va tenir per a Lleida i
els fonaments de la hidroelectricitat.
Lloc: Museu de l’Aigua, Lleida.

‘Història de
l’automòbil’
Cotxes, motocicletes i diferents
reproduccions a escala que conviden a fer un viatge històric pel
món de la indústria de l’automòbil.
Lloc: Museu de l’Automoció. c/
Santa Cecília, Lleida.
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“Ens plantegem
obrir fins a final
de setembre”

sortir.
Els pollastres de Can Padrès estan lligats al turisme holandès.
D’holandesos, alemanys,
belgues i suïssos n’han
vingut molt pocs. El francès de proximitat ha seguit venint. En molts casos se n’han desdit per les
condicions que els posen
per tornar al seu país.

Narcís Pi. Rostisseria Can Padrès de Pals
Joan Puntí
PALS

L

a Rostisseria Can
Padrès de Pals sol
obrir de Sant Joan a
l’11 de setembre.
Aquest any rumien allargar-ho un pèl més. Amb 50
anys d’experiència, saben
adaptar-se a la reacció del
client. El local i el nacional
no els han fallat, el francès
de proximitat tampoc.

Com va la temporada?
Mig bé. Ens han fallat
molt els estrangers, però
la sort que tenim és que la
clientela d’aquí ens ha
respost molt bé. No no-

més els que venen de Barcelona, sinó també la gent
de la província de Girona,
que aquests no fallen mai.
Els tenim aquí cada any.
Com van plantejar la temporada al maig?
Al maig no sabíem si podríem obrir, perquè les
condicions que ens volien
posar eren molt complicades. Però a mesura que
avançàvem i canviàvem
de fase vam decidir obrir.
Estàvem molt en contacte amb l’Ajuntament i els
restauradors de la zona.
En tenir les grans terrasses exteriors ho vam veure millor abans que els al-

MÚSICA

Narcís Pi treu pollastres fets per vendre ■ J.M. RAMOS

Molts problemes per fer
entendre que calia mantenir mesures?
Al juny hi havia més gent
a qui li costava d’entendre. Ara no és tan complicat. Poca gent et pregunta
per què s’ha de posar la
mascareta per circular
per dins el restaurant.

tres. Es vivia molta incertesa, no sabíem si obriríem
matí, tarda... A finals de
maig vam muntar la terrassa segons dictava la Generalitat per a la fase 3.
Vam decidir llavors quina
plantilla ens calia i vam haver de fer una reducció.

A un mes del final de temporada, com valora
aquest estiu diferent?
Tanquem habitualment
al voltant de l’11 de setembre, però aquest any
ens plantegem allargar-ho
fins a final de mes. El juny
va ser curt. Ara tenim

MÚSICA

Van arribar a plantejar-se
no obrir?
Sí, ens vam plantejar de
no obrir o de només obrir
per fer menjar per emportar. Sense turistes vèiem
la temporada en blanc. No
sabíem la reacció de la
gent. Hi havia pànic a

molt de client d’aquí i
aquest any hi ha un pont
de la Mercè. Ja ho veurem. Anem prenent les
decisions setmana a setmana.
Vostès compten per
clients i compten per pollastres. Abans en feien
800 al dia. I ara?
Estem entre 400 i 500.
Als migdies baixen un
60% i a les nits un 50%. El
torn de tarda el comencem a dos quarts de vuit,
quan abans el començàvem a les sis de la tarda.
Els seus clients són més
de pit o de cuixa?
De cuixa! L’estranger és
més de mal dir perquè sol
demanar mig pollastre. Al
seu país tenen pollastres
un pèl més petits i no es
plantegen l’opció del
quart. La gent de Barcelona tenen molta tirada a la
cuixa. El client de casa,
consolidat i d’aquí, escull
l’ala, perquè sap hi ha
aquell cruixent a l’ala que
deixes per al final. ■

MÚSICA

‘Palmira’,
en el Dansàneu
—————————————————————————————————

Stars Km 0, a Porta Ferrada
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una gala lírica amb la soprano Tina Gorina, el pianista
Stanislav Angelov i la mezzosoprano Georgina Reyner en-

LA DESCOBERTA

ceta avui a Sant Feliu de Guíxols (20 h) el cicle Stars Km
0, del Festival de Porta Ferrada, dedicat al talent local.

Elisenda Rué i Izan Rubio recorden la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti
(1895-1963) a través de la
dramatització dels seus dietaris i d’un recull de les cançons, avui a l’església de Sant
Pere de Sorpe en el marc del
Dansàneu 2020 (19 h). Carme Oriol, comissària de l’Any
Jaquetti, i el músic Artur Blasco parlaran abans del vincle
de Jaquetti amb el Pallars.

Guantánamo Free, a la plaça Reial
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El grup Guantánamo Free actua avui a les 18.30 h a la plaça Reial de Barcelona (entrada lliure, amb seients per a

les primeres 50 persones a
arribar) en el marc dels actes
del 60è aniversari del Jamboree Jazz Club.

EL RACÓ GASTRONÒMIC

El Penedès
més genuí
a Torrelavit
—————————————————————————————————

Torrelavit és un petit poble de
l’Alt Penedès que ha conservat la història, orgullós dels
seus paisatges. El riu i la vinya
ofereixen postals per evadirse. Els amants de la pedra no
poden deixar de visitar l’església de Sant Marçal de Terrassola (s. XI), una petita joia
del romànic, penjada sobr el
torrent de Mas Vendrell. I els
més llaminers: tasteu les coques de forner del poble, amb
una reconeguda tradició a
Cal Camilo.

La Llotja Marisqueria, Vilanova
i la Geltrú, el Garraf
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ofereix el peix a la vista, per triar el que més vingui de
gust, i el cuinen al moment, a la planxa, fregit o al vapor.
Ara amb un nou restaurant, més lluminós i modern, però
amb el mateix gust de sempre.
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JOSEP GRAU
PRIMERA ESMENA

Gabi, Fofó, Miliki, Fofito
GRAUPERA, VILA, Dedéu,
Sostres.
Lluís Prenafeta pensava que
tenia quatre deixebles i tenia
quatre esperpents. La convergent Fundació Catalunya Oberta els va promocionar com a futura elit de la dreta nacionalista,
però amb el procés han buscat
un camí propi a partir d’uns
molt evidents etnicisme (Colau
és espanyola), elitisme (Colau
és pobra) i masclisme (Colau és
grassa). Han qualificat l’actual
govern català de règim de Vichy, que és una patètica manera
de banalitzar el nazisme. Tot
això val per a Graupera, Vila i
Dedéu, no per al flipat Sostres,
que ha acabat al flipat Abc. Admiren el classicisme autoritari
d’Eugeni d’Ors, que defensava
en les seves glosses el bonic concepte d’imperialisme i que va
ser falangista i, ell sí, col·laboracionista. El més intel·ligent dels
quatre, Jordi Graupera, va fracassar en el seu assalt a l’ajuntament de Barcelona perquè el seu
llenguatge buit i pedant, riota
de les xarxes, no pot amagar el
fal·locentrisme. Per entendre’ns:
un escriptor que estimo va escriure una de les seves novel·les
“amb la polla”. Has llegit bé.
Això representa que és un elogi
per a aquest machote petulant.

Azúa, Savater, Vargas Llosa,
Juaristi.
Els intel·lectuals orgànics del
règim del 78 es van prendre seriosament la política, quina casualitat, a partir de la victòria de
González el 82. “Antes éramos
paleolíticos”, diu Azúa; “González era el neolítico, y con él
comenzamos una deriva para
convertirnos en demócratas”.
Quaranta anys després, continuen en aquesta deriva i González ha retornat al paleolític.
Són perspicaços. “Tenemos la
extrema derecha más de izquierdas de Europa porque es educada y pide perdón.” Perdó per
què? Per la guerra es veu que
no cal. Aquests progres vells
comparteixen obsessió amb la
derechita cobarde. Azúa explica d’una manera commovedora
les raons del seu canvi de residència de Barcelona a Madrid.
“Tuve una hija. Y su madre y
yo nos miramos a los ojos y nos
dijimos: no, a esta desde luego
no le lava el cerebro el gobierno
catalán. Ni soñarlo. Y nos la llevamos muy deprisa.” A la seva
filla li rentarà el cervell Marchena, que lava más blanco.
Graupera, Vila, Dedéu, Sostres. Azúa, Savater, Vargas Llosa, Juaristi. Gabi, Fofó, Miliki,
Fofito.

JORDI LLAVINA
DIES DE CADA DIA

Sopars d’agost
VAM SOPAR a la terrassa, tots
cinc. Davant meu, uns quants
horts –tot un esplet de verd
acotxat o enfiladís– i, més al
fons, l’església del poble amb
el seu rellotge il·luminat. Des
d’on seia, la meva vista precària no em permetia llegir l’hora
–era, doncs, l’eternitat en punt–.
Encenent de color la bella taula
de fusta, l’or fluent de l’oli, el
verd joveníssim de l’enciam, el
blanc argentat de l’esqueixada,
el roig del pebrot de la coca amb
recapte, envellit per la cuita al
forn. Les copes bombollejaven
amb el xampany i bromerejaven
amb la cervesa, i tot semblava
talment que fos a lloc. En el seu
lloc precís, com per fer bonic
i no pas per ser menjat. Vam
tractar, entre altres assumptes,
de Rembrandt: del quadre del
fill pròdig. En concret, de les
mans del vell pare que acull
el fill retornat. Una mà és feta
per agafar, però aquelles són
mans que abracen, sobretot l’esquerra. Més enllà de la nostra
conversa, se sentia raucar les
granotes.
Avui m’he desvetllat a un
quart de set, i he estat despert
uns quants minuts. La llevadora
del dia tot just s’insinuava darrere les teules d’una casa que

queda per sobre de la meva. El
crepuscle era un mer contorn,
el dia encara no tenia gens de
taca de llum. Potser m’he desvetllat per contemplar això. He
recordat com vaig començar a
pintar de groc la terrassa. Un
groc de blat o d’ordi ja molt torrats pel sol.
També jo, amb el meu pinzel l mé s del ic at , va i g c o mençar contornejant-ho tot
–la barana, el sòcol, l’ampit de
la finestra–, una mica abans que
el corró regalimós de pintura
acolorís les quatre parets.
Ahir els cinc amics que sopàvem vam parlar d’un tou de
coses, algunes de les quals jo
no vaig acabar de compartir.
Però quan penso en la vetllada
d’anit em ve al cap el rauc de
les granotes, que posava un eco
estrany i, a la vegada, tranquillitzador a les nostres paraules.
I, sense que hi vingui gaire a
tomb, em ve al cap aquella vanitas de la porta de la universitat de Salamanca: una calavera
amb una granota adherida al
parietal, com si del crani escarit n’hagués brotat un furóncol.
¿Per què no hi pot haver tendresa en aquesta granota com
hi és en la mà del pare damunt
l’espatlla del fill recuperat?

Secciones: Lleonard Delshams Valdés (fotografía),
Anna Barcala Sirvent (diseño), José Carlos Monge
Clemente (deportes), Josep Grau Santesmasses
(sociedad), Eva Martínez Muruaga (economía),
Helena Culleré Garcia (comarcas) y Carles Díaz
Perera (segre.com). Responsable de Cercle y
secretaria de redacción: Maria Terré i Guillaumet.
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Las cosas claras
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lanzado más de un mensaje enigmático durante los meses en los que hemos convivido con la pandemia y sus terribles
consecuencias. A finales de julio ya alertó que llegaban unos “días decisivos”
para intentar frenar los contagios y ayer, en la clausura de la Universitat Catalana
d’Estiu de Prada, se expresó en el mismo sentido. Así, anunció que en las próximas horas, y se presume que este plazo vencerá hoy en una rueda de prensa con
la consellera Alba Vergés y el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon,
pedirá a los ciudadanos “un esfuerzo permanente más” y un “compromiso cívico”
para poder allanar la curva sin precisar exactamente a qué se refería. De este modo, no quedó claro si implementará nuevas medidas para encarar septiembre con
más seguridad para poder dar inicio al curso escolar con ciertas garantías, o si
apelará de nuevo a la responsabilidad de la población para que limitemos nuestra
vida social. La ciudadanía, desde marzo, ha dado muestras de su concienciación.
Salvo excepciones casi imposibles de controlar, la gran mayoría se ha quedado en
casa cuando ha sido necesario, ha limitado o adaptado su actividad tanto laboral
como social, y ha aceptado todas las medidas impuestas para intentar evitar los
contagios de Covid-19. Ha dado muestras de su madurez y, por tanto, es exigible
que las autoridades sean claras a la hora de explicar las medidas a adoptar, evitando circunloquios que solo sirven para alentar temores e incertidumbres.

El terror en casa
Un vecino de Terrassa de 46 años fue detenido el sábado después de presuntamente
asesinar con arma blanca a su hermana, de 51, en el domicilio de esta. Se da la
circunstancia que el agresor tenía antecedentes por violencia familiar y hace poco
más de un año fue condenado por maltrato y amenazas a la víctima, aunque no
cumplió la pena de seis meses de cárcel porque le fue conmutada por su ingreso
en un centro de desintoxicación. Es un nuevo ejemplo de que el sistema no ha
funcionado y no ha sabido o podido salvaguardar la vida de esta mujer.
Antonio Herrera Dorado gerente de impresión.
Josep Pon i Botarda jefe de publicidad.
Eva Miranda i Cos jefa de administración.
Rosa Reig Crusells jefa de relaciones externas.
Carles Duran Codina jefe de producción.
Joan Clivillé Figueras jefe de mantenimiento.
Ferran Perdrix Sapiña jefe de I+D.
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LA SEMANA POR DELANTE

miércoles

26

sábado

29

domingo

30

El Eix Comercial
abre su Mercat
de les Rebaixes

El Tren dels Llacs
inicia por fin la
temporada

Una semana con
una quincena de
actos del Dansàneu

z Si nada lo impide, los establecimientos del Eix Comercial participarán hasta el viernes en la
nueva edición del Mercat de les
Rebaixes tras una campaña atípica por la crisis de la Covid.

z Tras aplazar el estreno en julio
a causa de la pandemia, el Tren
dels Llacs tiene previsto iniciar
su andadura este sábado. Esta
temporada se prolongará hasta
el 31 de octubre.

z El Dansàneu, festival de culturas del Pirineo que dio inicio ayer
en Àneu, propone una quincena
de espectáculos en su 29 edición, que se polongará hasta el
próximo domingo.
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JOSEP GRAU
PRIMERA ESMENA

Gabi, Fofó, Miliki, Fofito
GRAUPERA, VILA, Dedéu,
Sostres.
Lluís Prenafeta pensava que
tenia quatre deixebles i tenia
quatre esperpents. La convergent Fundació Catalunya Oberta els va promocionar com a futura elit de la dreta nacionalista,
però amb el procés han buscat
un camí propi a partir d’uns
molt evidents etnicisme (Colau
és espanyola), elitisme (Colau
és pobra) i masclisme (Colau és
grassa). Han qualificat l’actual
govern català de règim de Vichy, que és una patètica manera
de banalitzar el nazisme. Tot
això val per a Graupera, Vila i
Dedéu, no per al flipat Sostres,
que ha acabat al flipat Abc. Admiren el classicisme autoritari
d’Eugeni d’Ors, que defensava
en les seves glosses el bonic concepte d’imperialisme i que va
ser falangista i, ell sí, col·laboracionista. El més intel·ligent dels
quatre, Jordi Graupera, va fracassar en el seu assalt a l’ajuntament de Barcelona perquè el seu
llenguatge buit i pedant, riota
de les xarxes, no pot amagar el
fal·locentrisme. Per entendre’ns:
un escriptor que estimo va escriure una de les seves novel·les
“amb la polla”. Has llegit bé.
Això representa que és un elogi
per a aquest machote petulant.

Azúa, Savater, Vargas Llosa,
Juaristi.
Els intel·lectuals orgànics del
règim del 78 es van prendre seriosament la política, quina casualitat, a partir de la victòria de
González el 82. “Antes éramos
paleolíticos”, diu Azúa; “González era el neolítico, y con él
comenzamos una deriva para
convertirnos en demócratas”.
Quaranta anys després, continuen en aquesta deriva i González ha retornat al paleolític.
Són perspicaços. “Tenemos la
extrema derecha más de izquierdas de Europa porque es educada y pide perdón.” Perdó per
què? Per la guerra es veu que
no cal. Aquests progres vells
comparteixen obsessió amb la
derechita cobarde. Azúa explica d’una manera commovedora
les raons del seu canvi de residència de Barcelona a Madrid.
“Tuve una hija. Y su madre y
yo nos miramos a los ojos y nos
dijimos: no, a esta desde luego
no le lava el cerebro el gobierno
catalán. Ni soñarlo. Y nos la llevamos muy deprisa.” A la seva
filla li rentarà el cervell Marchena, que lava más blanco.
Graupera, Vila, Dedéu, Sostres. Azúa, Savater, Vargas Llosa, Juaristi. Gabi, Fofó, Miliki,
Fofito.

JORDI LLAVINA
DIES DE CADA DIA

Sopars d’agost
VAM SOPAR a la terrassa, tots
cinc. Davant meu, uns quants
horts –tot un esplet de verd
acotxat o enfiladís– i, més al
fons, l’església del poble amb
el seu rellotge il·luminat. Des
d’on seia, la meva vista precària no em permetia llegir l’hora
–era, doncs, l’eternitat en punt–.
Encenent de color la bella taula
de fusta, l’or fluent de l’oli, el
verd joveníssim de l’enciam, el
blanc argentat de l’esqueixada,
el roig del pebrot de la coca amb
recapte, envellit per la cuita al
forn. Les copes bombollejaven
amb el xampany i bromerejaven
amb la cervesa, i tot semblava
talment que fos a lloc. En el seu
lloc precís, com per fer bonic
i no pas per ser menjat. Vam
tractar, entre altres assumptes,
de Rembrandt: del quadre del
fill pròdig. En concret, de les
mans del vell pare que acull
el fill retornat. Una mà és feta
per agafar, però aquelles són
mans que abracen, sobretot l’esquerra. Més enllà de la nostra
conversa, se sentia raucar les
granotes.
Avui m’he desvetllat a un
quart de set, i he estat despert
uns quants minuts. La llevadora
del dia tot just s’insinuava darrere les teules d’una casa que

queda per sobre de la meva. El
crepuscle era un mer contorn,
el dia encara no tenia gens de
taca de llum. Potser m’he desvetllat per contemplar això. He
recordat com vaig començar a
pintar de groc la terrassa. Un
groc de blat o d’ordi ja molt torrats pel sol.
També jo, amb el meu pinzel l mé s del ic at , va i g c o mençar contornejant-ho tot
–la barana, el sòcol, l’ampit de
la finestra–, una mica abans que
el corró regalimós de pintura
acolorís les quatre parets.
Ahir els cinc amics que sopàvem vam parlar d’un tou de
coses, algunes de les quals jo
no vaig acabar de compartir.
Però quan penso en la vetllada
d’anit em ve al cap el rauc de
les granotes, que posava un eco
estrany i, a la vegada, tranquillitzador a les nostres paraules.
I, sense que hi vingui gaire a
tomb, em ve al cap aquella vanitas de la porta de la universitat de Salamanca: una calavera
amb una granota adherida al
parietal, com si del crani escarit n’hagués brotat un furóncol.
¿Per què no hi pot haver tendresa en aquesta granota com
hi és en la mà del pare damunt
l’espatlla del fill recuperat?
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Les coses clares
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha llançat més d’un missatge enigmàtic durant els mesos en què hem conviscut amb la pandèmia i les seues terribles
conseqüències. A finals de juliol ja va alertar que arribaven uns “dies decisius” per
intentar frenar els contagis i ahir, en la clausura de la Universitat Catalana d’Estiu
de Prada, es va expressar en el mateix sentit. Així, va anunciar que en les pròximes
hores, i es presumeix que aquest termini vencerà avui en una roda de premsa amb
la consellera Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, demanarà als ciutadans “un esforç permanent més” i un “compromís cívic” per poder
aplanar la corba sense precisar exactament a què es referia. D’aquesta manera, no
va quedar clar si implementarà noves mesures per encarar el setembre amb més
seguretat per poder encetar el curs escolar amb certes garanties, o si apel·larà de
nou a la responsabilitat de la població perquè limitem la nostra vida social. La
ciutadania, des del març, ha donat mostres de conscienciació. Tret d’excepcions
gairebé impossibles de controlar, la gran majoria s’ha quedat a casa quan ha estat
necessari, ha limitat o adaptat l’activitat tant laboral com social i ha acceptat totes les mesures imposades per intentar evitar els contagis de Covid-19. Ha donat
mostres de maduresa i, per tant, és exigible que les autoritats siguin clares a l’hora
d’explicar les mesures a adoptar, evitant circumloquis que només serveixen per
alimentar temors i incerteses.

El terror a casa
Un veí de Terrassa de 46 anys va ser detingut dissabte després de presumptament
assassinar amb arma blanca la seua germana, de 51, al domicili d’aquesta. Es dóna
la circumstància que l’agressor tenia antecedents per violència familiar i fa poc
més d’un any va ser condemnat per maltractament i amenaces a la víctima, malgrat que no va complir la pena de sis mesos de presó perquè li va ser commutada
pel seu ingrés en un centre de desintoxicació. És un nou exemple que el sistema no
ha funcionat i no ha sabut o pogut salvaguardar la vida d’aquesta dona.
Antonio Herrera Dorado gerent d’impressió.
Josep Pon i Botarda cap de publicitat.
Eva Miranda i Cos cap d’administració.
Rosa Reig Crusells cap de relacions externes.
Carles Duran Codina cap de producció.
Joan Clivillé Figueras cap de manteniment.
Ferran Perdrix Sapiña cap de R+D.
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AQUESTA SETMANA

dimecres

26

dissabte

29

diumenge

30

L’Eix Comercial
obre el seu Mercat
de les Rebaixes

El Tren dels Llacs
inicia per fi la
temporada

Setmana amb una
quinzena d’actes
del Dansàneu

z Si res ho impedeix, els establiments de l’Eix Comercial participaran fins divendres en la nova
edició del Mercat de les Rebaixes després d’una campanya atípica per la crisi de la Covid.

z Després d’ajornar l’estrena al
juliol a causa de la pandèmia, el
Tren dels Llacs té previst iniciar
la seua etapa dissabte. Aquesta
temporada es prolongarà fins al
31 d’octubre.

z El Dansàneu, festival de cultures del Pirineu que va començar
ahir a Àneu, proposa una quinzena d’espectacles en la 29a
edició, que es prolongarà fins
diumenge.
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DIALÈCTICA
Resistents a la pandèmia

P

assada la Mare de Déu d’agost, un
té la sensació que l’estiu, fins i tot
aquest tan i tan estrany, s’escola.
Amb tot, aquesta setmana m’arriba la bona nova d’un seguit de festivals
coratjosos que s’aniran succeint —amb
permís dels rebrots— al llarg dels propers
dies i que són per a mi tota una mostra de
perseverança, de lluita per reinventar-se
per buscar fórmules que ens permetin
viure l’experiència de la dansa, la música,
el teatre i la literatura oral en primera persona. En citaré només alguns, que ningú
se m’enfadi, a manera d’exemple i defugint
l’exhaustivitat. Ho faré per mostrar com la
nostra és una realitat cultural que s’explica
més enllà dels models imperants a les
grans capitals o dels festivals que s’articulen a partir de les grans xifres.
Comencem amb una aturada obligatòria a les Preses per assistir a una
edició més local però amb alguns tocs
internacionals de l’Ésdansa, el festival
de la dansa d’arrel tradicional que ha
optat com ells mateixos expliquen per
una edició Km0 i que ha preservat la seva
línia formativa, l’Esdansa’T, que és una
de les seves perles. Tindrà lloc del 20 al 23
d’agost i ens permetrà reflexionar sobre
passat, present i futur de la dansa d’arrel
amb autèntics referents del gènere. Jo no
em vull perdre, ni que sigui a distància, la
sessió dedicada a una figura que no puc
estimar més ni puc considerar més clau
en l’àmbit de la dansa tradicional: la del
gran Manuel Cubeles que va morir a la
Garriga el 19 de desembre de 2017 —ho
recordo perquè portava poques setmanes
a l’exili i la seva pèrdua em va colpir enormement— i del qual aquest 2020 s’escau
EL TEMPS • 25 agost 2020

Aquestes setmanes se celebraran
readaptats, reinventats i
redefinits diversos festivals que
troben en l’arrel i la tradició
populars elements definidors. A
tots, gràcies pel coratge

LLUÍS

PUIG
@LluisPuigGordi

el centenari del seu naixement. Gràcies
de cor als companys de l’Ésdansa per
parlar-ne i per recordar-lo.
De la Garrotxa a les enyorades Valls
d’Àneu, perquè s’acaba l’Ésdansa i comença el Dansàneu, avui un festival de referència en l’àmbit de la producció i l’exhibició
de dansa i música no només d’arrel i que
ha trobat en la suma d’una tercera pota
com és el patrimoni la fórmula d’èxit que
n’explica l’esclat dels darrers anys. Parlar
del Dansàneu és, per a alguns, recordar un
temps i un país que ha canviat enormement. D’aquí que la funció i el rol de marcs
com el Dansàneu hagin canviat. I és en la
capacitat d’adaptació i, naturalment, en la
solidesa dels projectes que trobem realitats úniques com aquesta que del 23 al 30
d’agost (déu-n’hi-do, com en són de va-

lents) maridarà dansa, música i patrimoni
natural i artístic en un entorn únic i amb
propostes que fan salivera com la inaugural que signa Roberto Olivan (mirada de
nord a sud, de país: bravo!).
Uns altres que s’han reinventat han
estat els amics del festival de narració o
tradició oral En veu alta, que han reprogramat els espectacles de juny a desembre i
que aquest dijous 20 d’agost han penjat el
cartell d’entrades exhaurides al concert de
Marc Parrot, que vindrà seguit de propostes de gran qualitat, molt singularitzades.
Les podeu recuperar a través del seu canal
YouTube, #Tastetseva l’han batejat. Un festival que mescla la presencialitat i la xarxa
i que explota al màxim les virtuts de cada
àmbit. Per als qui no el situeu geogràficament, el Territori Eva va des d’Avinyó Nou
fins a Vilobí del Penedès i ressegueix més
d’una vintena de municipis.
Del 25 al 29 d’agost, tindrà lloc el festival
internacional de teatre amateur de Girona, el FITAG, que celebra enguany la seva
vintena edició en un any que, recorden, és
“del doble vint”. Normes de distanciament,
reducció d’aforaments... Però cap renúncia a viure els espectacles en un festival
que planteja el retrobament social com a
imprescindible. Preus populars, cultura
accessible, necessària. Aquests són només
alguns exemples d’autèntica resistència
cultural (per cert, molts d’aquests projectes estan liderats per dones... Casualitat?).
Aplaudim-los però no només: fem-los costat, assistim-hi amb responsabilitat i fem
sentir la nostra veu a l’hora de reclamar
més i millor cultura per a tothom.
Conseller de Cultura a l’exili
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Motociclismo. Marc Márquez reconoce
que fue error acatar la decisión médica
y que volverá “cuando lo pida el cuerpo”

Fútbol. El Girona se queda sin ascenso
por culpa de un gol del leridano Pere
Milla, que sube a Primera con el Elche
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DESDE EL 20 DE JUNIO LA REGIÓN SANITARIA DE LLEIDA HA REGISTRADO 51.200 VISITAS, MUCHAS DE JÓVENES

Los CAP reciben 800 pacientes
al día con síntomas de Covid-19
Curso || Sindicatos ven ilógico clases
Balance || Salud notifica tres nuevas
de 25 alumnos cuando las reuniones
defunciones, cuatro hospitalizados y
57 positivos y sube el riesgo de rebrote sociales se limitan a 10 personas

Govern || Torra pedirá otro “esfuerzo”
a los ciudadanos y hoy anunciará
nuevas medidas para frenar contagios
es noticia ❘ 3-6
JOAN BLANCO

El montaje de Olivan, ayer
tarde en Santa Maria d’Àneu.

Dos detenidos
por violencia de
género en
apenas unas
horas en Lleida
Uno agredió también
a su hijo y a su nuera
La Guardia Urbana detuvo la
madrugada de ayer a dos hombres acusados de agredir a sus
parejas. El primer caso tuvo
lugar en un domicilio de Ronda cuando un hombre intentó
pegar a su mujer ante la presencia de su hijo y nuera, a los que
agredió cuando intentaban evitarlo. En el otro caso se detuvo a
un hombre que pegó a su pareja.
guía ❘ 27

El Eix inaugura su
Mercat de Rebaixes el
miércoles aunque con
la mitad de paradas

El certamen de las Valls d’Àneu inaugura su 29 edición con un estreno del coreógrafo Roberto
Olivan y programando una quincena de espectáculos con aforo reducido hasta el domingo

El Eix Comercial quiere mostrar esta semana una imagen de
‘normalidad’ y prevé celebrar
del miécoles al viernes su ya tradicional Mercat de les Rebaixes
aunque, de momento, solo se
han inscrito la mitad de comerciantes de los habituales.

guía ❘ 35

lleida y comarcas ❘ 10

Dansàneu abre con danza contemporánea

Mynews
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Motociclisme. Márquez reconeix que va
ser un error acatar la decisió mèdica i
que tornarà “quan ho demani el cos”

Futbol. El Girona es queda sense ascens
per culpa d’un gol del lleidatà Pere Milla,
que puja a Primera amb l’Elx

52.000
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Número 13.866 · Any XXXIX

1,30 €
www.segre.com

DES DEL 20 DE JUNY LA REGIÓ SANITÀRIA DE LLEIDA HA REGISTRAT 51.200 VISITES, MOLTES DE JOVES

Els CAP reben 800 pacients al
dia amb símptomes de Covid
Balanç || Salut notifica tres noves
defuncions, quatre hospitalitzats i 57
positius i puja el risc de rebrot

Curs || Sindicats veuen il·lògic classes
de 25 alumnes quan les reunions
socials es limiten a 10 persones

Govern || Torra demanarà un altre
“esforç” als ciutadans i avui anunciarà
noves mesures per frenar els contagis
és notícia ❘ 3-6
JOAN BLANCO

El muntatge d’Olivan, ahir a la
tarda a Santa Maria d’Àneu.

Dos detinguts
per violència de
gènere en tot
just unes hores
a Lleida
Un d’ells va agredir també
el fill i la nora
La Guàrdia Urbana va detenir
la matinada d’ahir dos homes
acusats d’agredir les seues parelles. El primer cas va tenir lloc
en un domicili de Ronda quan
un home va intentar pegar a la
seua dona davant la presència
del fill i la nora, a qui va agredir
quan intentaven evitar-ho. En
l’altre cas es va detenir un home
que va pegar a la seua parella.
guia ❘ 27

L’Eix inaugura el seu
Mercat de Rebaixes
dimecres tot i que amb
la meitat de parades

Dansàneu obre amb dansa contemporània
El certamen de les Valls d’Àneu inaugura la 29 edició amb una estrena del coreògraf Roberto
Olivan i programant una quinzena d’espectacles amb aforament reduït fins diumenge
guia ❘ 35

Mynews

L’Eix Comercial vol mostrar
aquesta setmana una imatge
de normalitat i preveu celebrar
de dimecres a divendres el seu
ja tradicional Mercat de les Rebaixes encara que, de moment,
només s’hi han inscrit la meitat
de comerciants dels habituals.
lleida i comarques ❘ 10
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CERCLE
En marcha
El verano en colores

¿Cómo participar? Elige la sección que más te guste y envíanos fotos, felicita a un familiar o amigo, participa y gana en concursos... y hasta
puedes ser el protagonista del reportaje que tú mismo nos propongas. Las felicitaciones se tienen que enviar con 3 días de antelación a la
fecha de su publicación, como mínimo, acompañadas de la identificación de la persona que las envía (nombre, dirección, DNI y teléfono).

@CERCLEsegre

www.facebook.com/cerclesegre

Espai Cercle

Envía dibujos a cercle@segre.com

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels
avantatges del Club dels subscriptors
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes
per assistir a espectacles, a més d’altres
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat
del club a segre.com

Participa y gana: Mis vacaciones
Envíanos la mejor foto de
tus vacaciones a cercle@segre.
com o súbela a la web hasta
el 11 de septiembre y entrarás
en el sorteo de una estancia
familiar en PortAventura y
otros fantásticos premios.

Con el patrocinio de
Azul Marino Viatges

37

CON SEGRE AL CINE
Screenbox Lleida ha vuelto a abrir
sus puertas. Las niñas, que se estrenará el 4 de septiembre, es un film
de Pilar Palomero que narra la historia de Celia, una niña de 11 años
que descubre la vida.

El nombre del ganador se publicará el
martes 15 de septiembre en la web y en
las redes sociales.
Bases e imágenes en
segre.com/cercle

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteo de invitaciones dobles
enviando un correo electrónico
a marketing@segre.com. Dejad
vuestro nombre, número de subscriptor y teléfono hasta el día 1 de
septiembre.

L’Adrià fa 8 anys i espera un regal molt gran. Felicitats de part de tots!
Mirando al infinito. Ana Martínez y su familia han pasado unos días
de vacaciones en Peñíscola, donde visitaron el castillo del Papa Luna.

Pobles a Instagram
Abella de
la Conca.
La iglesia
románica de
Sant Esteve es
la parroquial de
la localidad del
Pallars Jussà.
@marodbat.

AL DANSÀNEU CON SEGRE
Oferta para Les impuxibles, de Clara
Peya i Ariadna Peya, el martes 25 de
agosto; El Petit de Cal Eril & Montserrat Selma, el jueves 27 de agosto y
Ovidi 25 i Factoria Mascaró, el día 29
de agosto.
OFERTA SUBSCRIPTOR:
Oferta 2x1 mostrando el carnet del
Club del Subscriptor de SEGRE en la
taquilla o comprando online en su
web www.dansaneu.cat y pidiendo
el código al email marketing@segre.
com.

Marmitas. Marta Caminal ha disfrutado del Parc Nacional
d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici durante sus vacaciones.
Baronia de
Sant Oïsme.
Bajo una
intensa luz
amarilla luce
esta localidad
de la Noguera,
encumbrada
encima del
pantano de
Camarasa.
@rouspascu.

Paraíso en la Noguera. Si hay un pueblo bonito para pasar las
vacaciones, este es Camarasa. Roser Castells comparte su imagen.
¡Entre todos hacemos Cercle! Todas las imágenes en

DISFRUTA EN AQUOPOLIS
Vive en Aquopolis una experiencia
única con impresionantes atracciones acuáticas y los más divertidos
animales marinos. Una actividad
cien por cien segura con la aplicación de las medidas de seguridad.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteo de entradas 2x1 enviando
un correo a marketing@segre.com
con vuestro nombre, número de
subscriptor y teléfono hasta el 26
de agosto. El día 27 publicaremos
los ganadores en segre.com.
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SEGRE
Diumenge, 23 d’agost del 2020

GUIA

CERCLE
En marxa
L’estiu en colors

Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

@CERCLEsegre

www.facebook.com/cerclesegre

Espai Cercle

Envia dibuixos a cercle@segre.com

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels
avantatges del Club dels subscriptors
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes
per assistir a espectacles, a més d’altres
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat
del club a segre.com

Participa-hi i guanya: Les meues vacances
Envia’ns la millor foto de les
teues vacances a cercle@segre.
com o puja-la al web fins a l’11
de setembre i entraràs en el
sorteig d’una estada familiar
a PortAventura i altres
fantàstics premis.

Amb el patrocini
d’Azul Marino Viatges.
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AMB SEGRE AL CINE
Screenbox Lleida ha tornat a obrir
portes. Las niñas, que s’estrenarà el
4 de setembre, és un film de Pilar
Palomero que narra la història de la
Celia, una nena d’11 anys que descobreix la vida.

El nom del guanyador es publicarà el
dimarts 15 de setembre al web i a les
xarxes socials.
Bases i imatges a
segre.com/cercle

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteig d’invitacions dobles enviant un correu electrònic a marketing@segre.com. Deixeu el vostre
nom, número de subscriptor i telèfon fins al dia 1 de setembre.

L’Adrià fa 8 anys i espera un regal molt gran. Felicitats de part de tots!
Mirant a l’infinit. L’Ana Martínez i la seua família han passat uns
dies de vacances a Peníscola, on van visitar el castell del papa Luna.

Pobles a Instagram
Abella de
la Conca.
L’església
romànica de
Sant Esteve és
la parroquial de
la localitat del
Pallars Jussà.
@marodbat.

AL DANSÀNEU AMB SEGRE
Oferta per a Les impuxibles, de Clara
Peya i Ariadna Peya, el dimarts 25
d’agost; El Petit de Cal Eril & Montserrat Selma, el dijous 27 d’agost, i
Ovidi 25 i Factoria Mascaró, el dia 29
d’agost.
OFERTA SUBSCRIPTOR:
Oferta 2x1 mostrant el carnet del
Club del Subscriptor de SEGRE a la
taquilla o comprant online al seu
web www.dansaneu.cat i demanant
el codi a l’email marketing@segre.
com.

Marmites. La Marta Caminal ha gaudit del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici durant les vacances.
Baronia de
Sant Oïsme.
Sota una
intensa llum
groga llueix
aquesta
localitat de
la Noguera,
encimbellada
sobre el pantà
de Camarasa.
@rouspascu.

Paradís a la Noguera. Si hi ha un poble bonic per passar les
vacances, aquest és Camarasa. Foto del Roser Castells.
Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

GAUDIR A AQUOPOLIS
Viu a Aquopolis una experiència
única amb impressionants atraccions aquàtiques i els més divertits
animals marins. Una activitat cent
per cent segura amb l’aplicació de
les mesures de seguretat.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteig d’entrades 2x1 enviant un
correu a marketing@segre.com amb
el vostre nom, número de subscriptor i telèfon fins al 26 d’agost. El dia
27 publicarem els guanyadors a segre.com.

Medio: La Mañana
Publicado: 23/08/2020
Edición: General
Sección: MISCELANEA
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La plaça de la Vila de la Granadella serà l’escenari (20.00 hores) del darrer concert de la 27a edició del
Festival de Música Popular i Tradicional que se celebra a la població de les Garrigues. El protagonista
serà el grup de folklore de les Terres de l’Ebre Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, que
presentaran el seu espectacle ‘Viatge a Buda’.
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Camarasa (1917-1923). Temps
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El Festival de la Granadella tanca amb
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
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‘Art popular al
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Art Popular al Pirineu. Passat i
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‘La força de l’aigua’
La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense
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E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Muestra en la que convive
una visión existencialista y sentida
del autor con su visión irónica de la
vida. Hasta el 13 de septiembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra a
la comunidad LGTBI con obras para
visibilizar a todos desde la diversidad. Hasta el 15 de septiembre.

MUSEO D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

El bailarín Roberto
Olivan inaugura el
Dansàneu 2020
19.00

ESCALARRE,
IGLESIA ST.
MARIA D’ÀNEU.

Donació Miguel Gallardo.Selección de originales de los principales personajes –Makoki, Buitre
Buitaker, Perico Carambola– y recopilación de historietas que configuran la extensa carrera del autor
de cómics. Hasta el 4 de octubre.

El bailarín, coreógrafo y creador internacional Roberto Olivan inaugurará el Dansàneu 2020 con un solo de danza íntimo y
reflexivo, caracterizado por su belleza incuestionable. El grallista Manu Sabaté cerrará la sesión inaugural al lado del violista
Romain Baudoin. Para acabar la velada se
servirá una copa de vino de la bodega Castell d’Encús. La entrada anticipada tiene un
precio de 8 euros, mientras que en taquilla
es de 12.

El bailarín y coreógrafo Roberto Olivan.

MUSEOS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia, 10.
973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori, s/n.
973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major, 31.
973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de Gardeny,
s/n. 973 700 319.

COMARCAS

Exposición ‘Concabella’.

Clausura del ‘Mostremp’
En la clausura del Mostremp, una
iniciativa que impulsa el cinema rural, se proyectará el documental El
cost de la fruita, que contará con la
presentación de sus autores: Clara
Barbal y Pablo Roguero.

AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart. Pl.
del Mercat s/n. 973 390 904.

AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local Arqueològic.
Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl. Comtes
d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu Hidroelèctric
de Capdella. Carrer Únic s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678

21.00

CORBINS. PLATGETA DEL PARC DEL RIU.

CONCIERTOS

Música e improvisación

19.30

El tercer concierto del Festival Marges contará con la vocalista Magalí
Sare y el contrabajista Manel Fortià, que ofrecerán un espectáculo
de jazz y composiciones propias.
Su actuación se basa en un juego
constante entre la improvisación y
una experimentación musical libre.

CERVERA. PLAZA DE LA UNIVERSIDAD.

Concierto de sardanas
La Paeria de Cervera organiza un
concierto de sardanas conducido
por la cobla 11 de Setembre. Se deberán respetar las recomendaciones
sanitarias.

La gala final del AIMS

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11

TREMP. LA LIRA.

SOLSONA. SALA POLIVALENTE. 15 €

Reclòs-osa. Colectiva que reúne
obras de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera y
otros. Hasta el 15 de noviembre.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948). Exposición permanente con obras del
escultor a caballo entre el realismo
del vuitcentisme y el simbolismo
modernista.

17.30

20.00

MUSEO DE ARTE J. MORERA. LLEIDA.

Construint nous mons Les avantguardes històriques en la col·lecció de l’IVAM 1914-1945. Muestra
el desarrollo de los movimientos
artísticos de las primeras décadas
del siglo XX. Hasta el 10 de enero.
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CINEMA
HOY RECOMENDAMOS

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunto de grabados,
de Durero, Rembrandt, Goya, Picasso, Tàpies, Miró, Warhol, Barceló y
otros. Hasta 31 de septiembre.

GUÍA

SOCIEDAD Agenda

SEGRE
Domingo, 23 de agosto de 2020

EXPOSICIONES
Y GALERÍAS

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 2.070€

El Festival AIMS finaliza con una gala
final en la que los jóvenes compartirán su talento. El concierto de clausura estará protagonizado por los
violinistas Barbara Doll y Johanna
Tüscher, los violistas Laure Gaudron
y Álvaro Castelló, los violonchelistas
Gerard Flotats y Quim Gorgot, junto con diferentes alumnos solistas
destacados.

COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973 370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl. VellPlà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museo,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

21.00

ALPICAT. PISTAS CUBIERTAS PARC GRAÓ.

El álbum más indie de Suu
Susana Ventura, más conocida como Suu, protagonizará el último
concierto de la fiesta mayor de Alpicat, donde presentará su último
disco, Ventura, caracterizado por su
toque indie y compuesto junto al
cantante Carlos Sadness.
Envíe sus actos de agenda a:
cercle@segre.com.
Más información en

SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències Naturals.
Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major, 26.
973 641 815.

CASTILLOS
Información y reser vas al teléfono:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL DE ARBECA (Garrigues).

Medio: El Segre en Català
Publicado: 23/08/2020
Edición: Segre Català
Sección: MISCELANEA GUIA

SOCIETAT Agenda

SEGRE
Diumenge, 23 d’agost del 2020

EXPOSICIONS
I GALERIES
E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Mostra en la qual conviu una
visió existencialista i sentida de
l’autor amb la seua visió irònica de
la vida. Fins al 13 de setembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra
la comunitat LGTBI amb obres per
visibilitzar a tothom des de la diversitat. Fins al 15 de setembre.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

El ballarí Roberto
Olivan inaugura
el Dansàneu 2020
19.00

ESCALARRE,
ESGLÉSIA ST.
MARIA D’ÀNEU.

Donació Miguel Gallardo. Selecció d’originals dels principals personatges –Makoki, Buitre Buitaker,
Perico Carambola– i recopilació
d’historietes que configuren l’extensa carrera de l’autor de còmics.
Fins al 4 d’octubre.

El ballarí, coreògraf i creador internacional
Roberto Olivan inaugurarà el Dansàneu
2020 amb un solo de dansa íntim i reflexiu,
caracteritzat per la seua bellesa inqüestionable. El grallista Manu Sabaté tancarà
la sessió inaugural amb el violista Romain
Baudoin. Per acabar la vetllada se servirà
una copa de vi del celler Castell d’Encús.
L’entrada anticipada té un preu de 8 euros,
mentre que a la taquilla és de 12.

El ballarí i coreògraf Roberto Olivan.

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia, 10.
973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori, s/n.
973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major, 31.
973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de Gardeny,
s/n. 973 700 319.

COMARQUES

Exposició ‘Concabella’.

Clausura del Mostremp
En la clausura del Mostremp, una
iniciativa que impulsa el cine rural,
es projectarà el documental El cost
de la fruita, que comptarà amb la
presentació dels seus autors: Clara
Barbal i Pablo Roguero.

AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart. Pl.
del Mercat s/n. 973 390 904.

AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local Arqueològic.
Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl. Comtes
d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu Hidroelèctric
de Capdella. Carrer Únic s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del Roser s/n. 973 383048/636 417678

21.00

CORBINS. PLATGETA DEL PARC DEL RIU.

CONCERTS

Música i improvisació

19.30

El tercer concert del Festival Marges
comptarà amb la vocalista Magalí
Sare i el contrabaixista Manel Fortià, que oferiran un espectacle de
jazz i composicions pròpies. La seua
actuació es basa en un joc constant
entre la improvisació i una experimentació musical lliure.

CERVERA. PLAÇA DE LA UNIVERSITAT.

Concert de sardanes
La Paeria de Cervera organitza un
concert de sardanes conduït per la
cobla Onze de Setembre. S’hauran
de respectar les recomanacions
sanitàries.

La gala final de l’AIMS

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11.

TREMP. LA LIRA.

SOLSONA. SALA POLIVALENT. 15 €

Reclòs-osa. Col·lectiva que reuneix
obres de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera i d’altres. Fins al 15 de novembre.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948).
Exposició permanent amb obres
de l’escultor, a cavall del realisme
del vuitcentisme i el simbolisme
modernista.
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17.30

20.00

MUSEU D’ART J. MORERA. LLEIDA.

Construint nous mons. Les
avantguardes històriques a la
col·lecció de l’IVAM 1914-1945.
Mostra el desenvolupament dels
moviments artístics de principis del
segle XX. Fins al 10 de gener.

GUIA

CINE
AVUI RECOMANEM

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunt de gravats, de
Dürer, Rembrandt, Goya, Picasso,
Tàpies, Miró, Warhol, Barceló i altres. Fins al 31 de setembre.

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.052€

El Festival AIMS finalitza amb una
gala final en la qual els joves compartiran el seu talent. El concert de
clausura serà protagonitzat pels
violinistes Barbara Doll i Johanna
Tüscher, els violistes Laure Gaudron
i Álvaro Castelló, els violoncel·listes
Gerard Flotats i Quim Gorgot, i la
participació de diferents alumnes
solistes destacats.

COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973 370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl. VellPlà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, baixos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

21.00

ALPICAT. PISTES COBERTES PARC GRAÓ.

L’àlbum més indie de Suu
Susana Ventura, més coneguda com
Suu, protagonitzarà l’últim concert
de la festa major d’Alpicat, on presentarà el seu darrer disc, Ventura,
caracteritzat per un toc indie i compost juntament amb el cantant Carlos Sadness.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències Naturals.
Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major, 26.
973 641 815.

CASTELLS
Informació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

Medio: El Segre
Publicado: 20/08/2020
Edición: G
Sección: MISCELANEA PUBLICIDAD

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 38€
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JUEVES, 20 DE AGOSTO DE 2020

VIDAL VIDAL || DIA DE REG

privado

Dos rius confluents

el ascensor

Los jóvenes y el
virus

M

però menys del que proposàvem. L’altre,
entre anem rebaixant la tala musealització de la central hidroelècxa de rebrots, sotmetent la
corba de contagis i reduint
trica del municipi, per tal d’obrir-la als
l’índex de reproducció, a fi
visitants, que avui dia passa tan sols de
d’estar preparats per surfejar una preforma esporàdica o amb motiu d’alguvisible segona onada vírica a la tardor,
na exposició, com la del centenari de la
fem memòria d’amics, parents i coneguts
vaga de la Canadenca. Justament, en el
que han deixat la pell durant la primera.
decurs del popular ranxo dels vaguistes
O d’aquells que s’han salvat pels pèls
al poliesportiu camarasí, el desembre
i encara se’n recuperen. Pregunto pel
passat, va ser el darrer cop que ens vam
Sisco Fabregat de Bellvís i em diuen que
veure i abraçar. Em queia força bé. Un
ja és a casa, després d’una llarga conbon jan. Amable, murri, irònic. Quan
va morir, als 78, en ple confinament del
valescència en un hospital crec que de Entre les persones
març, al poble van repicar les campanes,
Manresa, on el devia agafar el toro, vull
els veïns van aplaudir des dels balcons
dir el virus. Suposo que el també amic que apreciava i no
i l’alcaldessa d’ara, que es diu Elisabet
Sebas Barranco deu estar més refet que ho podran explicar,
i també és molt maca –físicament basquan li vaig trucar, acabat de sortir de penso en Josep
l’Arnau, superades ja les seqüeles d’un
tant més que ell, la veritat–, va disposar
coma induït i un mes a l’UCI. Entre les Vendrell, exalcalde
que, al no poder-se celebrar el funeral,
persones que apreciava i no ho hauran de Camarasa
els diners de la corona de flors que en
pogut explicar, penso ara en Josep Vencircumstàncies normals hauria comprat
el consistori fossin lliurats a l’escola Dos
drell, lo Mànigues de renom, que havia
sigut alcalde de Camarasa del 1999 al 2011. Havíem Rius, amb què el difunt mantenia un vincle estret.
coincidit mentre jo treballava a turisme –quins temps!– Dos rius, és clar, el Segre i la Noguera Pallaresa, que
i planejàvem un parell de projectes que, al plegar no- s’ajunten una mica més avall de la presa i la central. Les
saltres, s’han portat a terme només en part. L’un era la seves aigües, sovint de colors diferents, discorren una
construcció d’un Centre de la Mel al lloc on al final es estona sense barrejar-se. Dos cursos fluvials paral·lels
va aixecar l’actual Espai Orígens, sens dubte interessant que acaben confluint, com la vida i la mort.

XAVIER SANTESMASSES

Es tan exagerado
culpar a los jóvenes
de los actuales rebrotes del coronavirus
como intentar eludir
su responsabilidad
en el aumento de
contagios. Que la
edad media de los
positivos ha bajado
notablemente está
avalado por las estadísticas, y que el
hecho de que la mayoría sean asintomáticos agrava la cadena y la posibilidad de
controlarla. También
es falso que casi no
requieren ingreso
hospitalario ni UCI y
que los fallecidos se
cuentan con los dedos de la mano. Evidentemente, precisamente porque son
jóvenes y la mayoría
no tienen patologías
previas su evolución
médica es más favorable, pero eso en
ningún caso quiere
decir que se puedan
sentir a salvo, ni de la
enfermedad ni de sus
consecuencias. Por
tanto, concienciar a
este colectivo es ahora una prioridad.

la imagen
del día

Maite Utgés
Es la responsable del
área de psiquiatría
del Santa Maria, que
trata los casos de ansiedad y fobias por
el coronavirus, que
aumentan día a día.

Rut Martínez
Es la directora del
Dansàneu, el Festival
de Cultures del Pirineu, que arranca este
domingo para plantar
cara a la Covid con
medidas de seguridad.

Cuba Gooding Jr.
Este actor estadounidense, ganador de
un Oscar en 1997,
suma otra denuncia
por violación a las
demandas que ya tenía de otras mujeres.

El agua milagrosa
de Sant Magí
El agua del santuario de
Sant Magí de la Brufaganya volvió a repartirse
ayer por las calles de
Cervera, siguiendo una
tradición de siglos y que
le atribuye propiedades
milagrosas. El coronavirus ha reducido la fiesta,
pero no su espíritu.

A. Lukashenko
Las elecciones en
Bielorrusia y que el
actual presidente
dice que ganó no tuvieron las garantías
democráticas exigibles, según la UE.

Medio: El Segre en Català
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Edición: Segre Català
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Difusión: 4.412 Ejemplares
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DIJOUS, 20 D’AGOST DEL 2020

VIDAL VIDAL || DIA DE REG

privat

Dos rius confluents

l’ascensor

Els joves
i el virus

M

però menys del que proposàvem. L’altre,
entre anem rebaixant la tala musealització de la central hidroelècxa de rebrots, sotmetent la
corba de contagis i reduint
trica del municipi, per tal d’obrir-la als
l’índex de reproducció, a fi
visitants, que avui dia passa tan sols de
d’estar preparats per surfejar una preforma esporàdica o amb motiu d’alguvisible segona onada vírica a la tardor,
na exposició, com la del centenari de la
fem memòria d’amics, parents i coneguts
vaga de la Canadenca. Justament, en el
que han deixat la pell durant la primera.
decurs del popular ranxo dels vaguistes
O d’aquells que s’han salvat pels pèls
al poliesportiu camarasí, el desembre
i encara se’n recuperen. Pregunto pel
passat, va ser el darrer cop que ens vam
Sisco Fabregat de Bellvís i em diuen que
veure i abraçar. Em queia força bé. Un
ja és a casa, després d’una llarga conbon jan. Amable, murri, irònic. Quan
va morir, als 78, en ple confinament del
valescència en un hospital crec que de Entre les persones
març, al poble van repicar les campanes,
Manresa, on el devia agafar el toro, vull
els veïns van aplaudir des dels balcons
dir el virus. Suposo que el també amic que apreciava i no
i l’alcaldessa d’ara, que es diu Elisabet
Sebas Barranco deu estar més refet que ho podran explicar,
i també és molt maca –físicament basquan li vaig trucar, acabat de sortir de penso en Josep
l’Arnau, superades ja les seqüeles d’un
tant més que ell, la veritat–, va disposar
coma induït i un mes a l’UCI. Entre les Vendrell, exalcalde
que, al no poder-se celebrar el funeral,
persones que apreciava i no ho hauran de Camarasa
els diners de la corona de flors que en
pogut explicar, penso ara en Josep Vencircumstàncies normals hauria comprat
el consistori fossin lliurats a l’escola Dos
drell, lo Mànigues de renom, que havia
sigut alcalde de Camarasa del 1999 al 2011. Havíem Rius, amb què el difunt mantenia un vincle estret.
coincidit mentre jo treballava a turisme –quins temps!– Dos rius, és clar, el Segre i la Noguera Pallaresa, que
i planejàvem un parell de projectes que, al plegar no- s’ajunten una mica més avall de la presa i la central. Les
saltres, s’han portat a terme només en part. L’un era la seves aigües, sovint de colors diferents, discorren una
construcció d’un Centre de la Mel al lloc on al final es estona sense barrejar-se. Dos cursos fluvials paral·lels
va aixecar l’actual Espai Orígens, sens dubte interessant que acaben confluint, com la vida i la mort.

XAVIER SANTESMASSES

És tan exagerat culpar els joves dels
actuals rebrots del
coronavirus com intentar eludir la seua
responsabilitat en
l’augment de contagis. Que l’edat mitjana dels positius ha
baixat notablement
està avalat per les
estadístiques, i que
el fet que la majoria
siguin asimptomàtics
agreuja la cadena i la
possibilitat de controlar-la. També és
fals que gairebé no
requereixen ingrés
hospitalari ni UCI
i que els morts es
compten amb els dits
de la mà. Evidentment, precisament
perquè són joves i
la majoria no tenen
patologies prèvies, la
seua evolució mèdica és més favorable,
però això en cap cas
vol dir que es puguin
sentir fora de perill,
ni de la malaltia ni de
les seues conseqüències. Per tant, conscienciar aquest col·lectiu en moments com
els actuals és una
prioritat.

la imatge
del dia

Maite Utgés
És la responsable
de l’àrea de psiquiatria del Santa Maria,
que tracta els casos
d’ansietat i fòbies
pel coronavirus, que
augmenten dia a dia.

Rut Martínez
És la directora del
Dansàneu, el Festival de Cultures del
Pirineu, que arranca
diumenge per plantar
cara a la Covid amb
mesures de seguretat.

Cuba Gooding Jr.
Aquest actor
nord-americà, guanyador d’un Oscar el
1997, suma una altra
denúncia per violació
a les demandes que ja
tenia d’altres dones.

L’aigua miraculosa
de Sant Magí
L’aigua del santuari de
Sant Magí de la Brufaganya va tornar a repartir-se ahir pels carrers
de Cervera, seguint una
tradició de segles i que li
atribueix propietats miraculoses. El coronavirus
ha reduït la festa, però
no el seu esperit.

A. Lukaixenko
Les eleccions a Bielorússia i que l’actual president diu que
va guanyar no van
tenir les garanties
democràtiques exigibles, segons la UE.
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artes escénicas entrevista

«El Dansàneu presencial es un lujo»
Rut Martínez
❘
❘
El festival de culturas del Pirineo arranca el domingo en Àneu, en una adaptada edición “difícil y extraña”
pero que ya ha vendido más de un millar de entradas anticipadas, un 60% de los espectáculos de pago
DIRECTORA DEL FESTIVAL DANSÀNEU

DANSÀNEU

Solo de danza
de Roberto
Olivan

J.B.

Desde 2014, la periodista y
gestora cultural Rut Martínez
(Calella, 1977) dirige el festival
de culturas del Pirineo Dansàneu, aunque ya colaboraba con
el certamen desde unos años
antes. A cuatro días del inicio
de la 29 edición, el próximo domingo, ayer explicó a SEGRE
sus sensaciones ante la complicada organización por culpa de
la pandemia.
¿Será la edición más difícil?
Sí, sin duda, la más difícil y
extraña, con sensaciones contradictorias. Ha sido el año en
el que nos habíamos avanzado
más: en diciembre ya teníamos
el cartel y los primeros artistas
y comenzamos la venta anticipada de entradas y, en marzo,
con el coranavirus..., llegó toda
esta crisis. Pero decidimos tirar
adelante con este reto y superar
las dificultades con ilusión.
¿Contemplaron la suspensión?
Existía la posibilidad pero en
pocos momentos la contemplamos porque un festival con una
gran aportación de las administraciones públicas como este se
merece un esfuerzo extra. Además, se trata de espectáculos de
pequeño formato, con aforos
adaptados a las restricciones.
Y sobre todo, por nuestro compromiso con los artistas.
El contacto con el público es
esencial.
Es muy importante llegar a la

El bailarín
y coreógrafo Roberto
Olivan abrirá
el Dansàneu
domingo con
un solo de
danza en Santa
Maria d’Àneu.
DANSÀNEU

Circo y música
tradicional
pirenaica
El circo de Nilak
con la música
de raíz de Arnau
Obiols será una
de las singulares propuestas
de ‘fusión’ del
Dansàneu,
el día 28 en
Esterri d’Àneu.

Rut Martínez.

gente, aunque sea con aforos
reducidos. El espacio del Firal
de Esterri d’Àneu podría acoger
más de 900 personas pero solo
admitiremos a unas 300 cumpliendo al máximo con las medidas de seguridad y la distancia
personal. Pero además, fruto del
acuerdo con el Grup SEGRE,
Lleida TV grabará buena parte
de los espectáculos del Dansàneu para emitirlos posteriormente. Que se puedan ver de
forma presencial y más adelante
en Lleida TV es todo un lujo.
¿El cambio de fecha funcionará?
Pasamos de principios de julio
a finales de agosto, cuando en
Àneu hay más visitantes. De he-

cho, nunca antes habíamos vendido tantas entradas de forma
anticipada como este año: más
de un millar, lo que representa
un 60% del aforo de los espectáculos de pago. Es evidente
que hay avidez y necesidad de
consumo cultural, de música y
danza en directo, de emociones.
¿Qué podría recomendarme del
programa?
Sobre todo, las producciones

propias que se estrenarán en el
Dansàneu, que son el ADN del
festival. Entre ellas, la inauguración con el bailarín Roberto
Olivan, aunque las entradas ya
están agotadas. También, ‘parejas de baile’ como El Petit de
Cal Eril con la danza de Montserrat Selma; el circo de Nilak con
la música pirenaica de Arnau
Obiols; o la clausura con Factoria Mascaró y La Nova Euterpe.

Más de una
quincena de
propuestas del 23
al 30 de agosto
n El Premi Nacional de
Dansa Roberto Olivan inaugurará el próximo domingo la 29 edición del
Dansàneu con el estreno
del solo de danza Inferno
V.I.P. en la iglesia de Santa Maria d’Àneu. Abrirá
así ocho intensas jornadas
con hasta 14 espectáculos,
además de otras actividades culturales, en diversos puntos de Les Valls
d’Àneu y este año también
en Saurí (Sort), propuestas
de nueva creación con la
danza y la música tradicional como protagonistas
y potenciando los espacios
al aire libre para sortear
la pandemia. La música
de Clara Peya, El Petit de
Cal Eril, Arnau Obiols o
el grupo Ovidi 25 compartirá espacios con la danza
de Factoria Mascaró, Nerea Martínez o la leridana
Júlia Farrero con su singular fusión de baile y circo,
además de las propuestas
grastronómicas de Km 0.
Programación y venta de
entradas en dansaneu.cat.

música certamen
AYUNTAMIENTO DE LA GRANADELLA

El grupo de
Quico el Célio,
estrella en
La Granadella

Teatro y música, hoy en la ‘Fase Cultura’ de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La programación de verano Fase Cultura de Lleida ha
previsto cuatro espectáculos de teatro y música hoy jueves.
Para el público familiar, El Sidral pondrá en escena el espectáculo Els mentiders en la plaza de la Llotja (20.00), mientras
que el Centre de Titelles ofrecerá Gulliver al país de Liliput en
el Museu de l’Aigua (20.00). Por otro lado, el campo de fútbol
de Balàfia acogerá el concierto de la banda The Dust Queen
(20.00), y Gipsy Jazz Trio actuará en la plaza de la Sardana
del Turó de la Seu Vella (20.30). Entrada gratuita con reserva
previa en el 973 27 93 56 ó la web paeria.cat/cultura.

Festival de música
tradicional catalana
❘ LA GRANADELLA ❘ La formación
de las Terres de l’Ebre Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries será el plato fuerte de la 27
edición del festival de música
popular y tradicional catalana
de La Granadella, que se celebrará desde mañana al domingo en esta localidad del Segrià.
El certamen, organizado por
el ayuntamiento, tendrá este
año un formato más reducido
al suspenderse, por motivo de
la pandemia, algunas actividades habituales como las danzas
tradicionales, la Cursa de les Pedretes, la Cursa de la Cordera,
el concurso de bitlles o la Trobada de Puntaires. La plaza de

Preselección para los Premios del Cine Europeo
❘ BERLÍN ❘ Tres películas españolas figuran entre los 32 films preseleccionados para los Premios del Cine Europeo, cuya gala se
celebrará el 12 de diciembre en Reikiavik: Madre, de Rodrigo
Sorogoyen; La trinchera infinita, del trío Arregi, Garaño y
Goenaga; y El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia.
El grupo de Quico el Célio ya actuó en La Granadella hace dos años.

la Vila acogerá las actuaciones,
con aforo reducido y medidas de
seguridad. La música arrancará
mañana con las habaneras de
Cavall Bernat (22.30); seguirá el
sábado con la cantautora de Juneda Heura Gaya (23.00) y culminará el domingo con el grupo
de Quico el Célio presentando
su nuevo espectáculo, Viatge a

Buda (20.00). Para el público
familiar se ha previsto el sábado
el espectáculo La maleta de les
tradicions, de La Ruta de les Estrelles (20.00). Además, mañana
(19.45), el artista Sergi Quiñonero protagonizará una performance antes de inaugurar su
esposición Cosmologies en el
Centre de la Cultura de l’Oli.

Más conciertos presenciales en el Mercat de Vic
❘ VIC ❘ El Mercat de Música Viva de Vic anunció ayer la incorporación al cartel de conciertos presenciales del 14 al 19 de septiembre de Ana Rossi & Marta Roma y la cantautora Yexza Lara.

Parque temático en Tokio sobre Harry Potter en 2023
❘ TOKIO ❘ Una empresa japonesa y la productora Warner Bros han
alcanzado un acuerdo para abrir en 2023 un parque temático
en Tokio basado en las películas de Harry Potter.
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ARTS ESCÈNIQUES ENTREVISTA

«El Dansàneu presencial és un luxe»
Rut Martínez
❘
❘
El festival de cultures del Pirineu arranca diumenge a Àneu, en una adaptada edició “difícil i estranya” però
que ja ha venut més d’un miler d’entrades anticipades, un 60% dels espectacles de pagament
DIRECTORA DEL FESTIVAL DANSÀNEU

DANSÀNEU

Solo de dansa
de Roberto
Olivan

J.B.

Des del 2014, la periodista i gestora cultural Rut Martínez (Calella, 1977) dirigeix el festival
de cultures del Pirineu Dansàneu, encara que ja col·laborava
amb el certamen des d’uns anys
abans. A quatre dies de l’inici de
la 29 edició, diumenge vinent,
ahir va explicar a SEGRE les
seues sensacions davant la complicada organització per culpa
de la pandèmia.
Serà l’edició més difícil?
Sí, sens dubte, la més difícil i
estranya, amb sensacions contradictòries. Ha estat l’any en el
qual ens havíem avançat més:
al desembre ja teníem el cartell i els primers artistes i vam
començar la venda anticipada
d’entrades i, al març, amb el
coronavirus..., va arribar tota
aquesta crisi. Però vam decidir
tirar endavant amb aquest repte i superar les dificultats amb
il·lusió.
Van contemplar la suspensió?
Existia la possibilitat però en
pocs moments la vam contemplar perquè un festival amb una
gran aportació de les administracions públiques com aquest
es mereix un esforç extra. A
més, es tracta d’espectacles de
petit format, amb aforaments
adaptats a les restriccions. I sobretot, pel nostre compromís
amb els artistes.
El contacte amb el públic és
essencial.

El ballarí i coreògraf Roberto
Olivan obrirà
el Dansàneu
diumenge
amb un solo
de dansa a
Santa Maria
d’Àneu.
DANSÀNEU

Circ i música
tradicional
pirinenca
El circ de Nilak
amb la música
d’arrel d’Arnau
Obiols serà una
de les singulars propostes
de fusió del
Dansàneu, el
dia 28 a Esterri
d’Àneu.

Rut Martínez.

És molt important arribar a la
gent, encara que sigui amb aforaments reduïts. L’espai del Firal
d’Esterri d’Àneu podria acollir
més de 900 persones però només
n’admetrem unes 300 complint
al màxim les mesures de seguretat i la distància personal. Però a
més, fruit de l’acord amb el Grup
SEGRE, Lleida TV gravarà bona
part dels espectacles del Dansàneu per emetre’ls posteriorment.
Que es puguin veure de forma
presencial i més endavant a Lleida TV és tot un luxe.
El canvi de data funcionarà?
Vam passar de principis de juliol
a finals d’agost, quan a Àneu
hi ha més visitants. De fet, mai

abans no havíem venut tantes
entrades de forma anticipada
com enguany: més d’un miler,
cosa que representa un 60% de
l’aforament dels espectacles de
pagament. És evident que hi ha
avidesa i necessitat de consum
cultural, de música i dansa en
directe, d’emocions.
Què podria recomanar-me del
programa?
Sobretot, les produccions prò-

pies que s’estrenaran al Dansàneu, que són l’ADN del festival,
entre les quals la inauguració
amb el ballarí Roberto Olivan,
tot i que les entrades ja estan
esgotades. També, parelles de
ball com El Petit de Cal Eril amb
la dansa de Montserrat Selma;
el circ de Nilak amb la música
pirinenca d’Arnau Obiols; o la
clausura amb Factoria Mascaró
i La Nova Euterpe.

Més d’una
quinzena de
propostes del
23 al 30 d’agost
n El Premi Nacional de
Dansa Roberto Olivan
i naug u ra rà d iu menge
vinent la 29 edició del
Dansàneu amb l’estrena
del solo de dansa Inferno
V.I.P. a l’església de Santa Maria d’Àneu. Obrirà
així vuit intenses jornades amb fins a 14 espectacles, a més d’altres activitats culturals, en diversos
punts de les valls d’Àneu i
aquest any també a Saurí
(Sort), propostes de nova
creació amb la dansa i la
música tradicional com a
protagonistes i potenciant
els espais a l’aire lliure per
esquivar la pandèmia. La
música de Clara Peya, El
Petit de Cal Eril, Arnau
Obiols o el grup Ovidi 25
compartirà espais amb la
dansa de Factoria Mascaró, Nerea Martínez o la
lleidatana Júlia Farrero
amb la seua singular fusió
de ball i circ, a part de les
propostes gastronòmiques
de Km 0. Programació i
venda d’entrades al web
dansaneu.cat.

MÚSICA CERTAMEN
AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA

El grup de
Quico el Célio,
estrella a la
Granadella

Teatre i música, avui a ‘Fase Cultura’ de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La programació d’estiu Fase Cultura de Lleida ha previst
quatre espectacles de teatre i música avui dijous. Per al públic
familiar, El Sidral posarà en escena l’espectacle Els mentiders
a la plaça de la Llotja (20.00), mentre que el Centre de Titelles
oferirà Gúlliver al país de Lil·liput al Museu de l’Aigua (20.00).
D’altra banda, el camp de futbol de Balàfia acollirà el concert
de la banda The Dust Queen (20.00), i Gipsy Jazz Trio actuarà a la plaça de la Sardana del Turó de la Seu Vella (20.30).
Entrada gratuïta amb reserva prèvia al 973 27 93 56 o el web
paeria.cat/cultura.

Festival de música
tradicional catalana
❘ LA GRANADELLA ❘ La formació de
les Terres de l’Ebre Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries serà el plat fort de la 27
edició del festival de música
popular i tradicional catalana
de la Granadella, que se celebrarà de demà a diumenge en
aquesta localitat del Segrià. El
certamen, organitzat per l’ajuntament, tindrà aquest any un
format més reduït al suspendre’s, en motiu de la pandèmia,
algunes activitats habituals
com les danses tradicionals, la
Cursa de les Pedretes, la Cursa de la Cordera, el concurs de
bitlles o la Trobada de Puntaires. La plaça de la Vila acollirà

Preselecció per als Premis del Cine Europeu
❘ BERLÍN ❘ Tres pel·lícules espanyoles figuren entre els 32 films
preseleccionats per als Premis del Cine Europeu, la gala dels
quals se celebrarà el 12 de desembre a Reykjavík: Madre, de
Rodrigo Sorogoyen; La trinchera infinita, del trio Arregi, Garaño i Goenaga; i El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia.
El grup de Quico el Célio ja va actuar a la Granadella fa dos anys.

les actuacions, amb aforament
reduït i mesures de seguretat.
La música arrancarà demà amb
les havaneres de Cavall Bernat (22.30); continuarà dissabte
amb la cantautora de Juneda
Heura Gaya (23.00), i culminarà diumenge amb el grup de
Quico el Célio presentant el seu
nou espectacle, Viatge a Buda

(20.00). Per al públic familiar
s’ha previst dissabte l’espectacle La maleta de les tradicions, de La Ruta de les Estrelles
(20.00 h). A més, demà (19.45),
l’artista Sergi Quiñonero protagonitzarà una performance
abans d’inaugurar la seua exposició Cosmologies al Centre
de la Cultura de l’Oli.

Més concerts presencials al Mercat de Vic
❘ VIC ❘ El Mercat de Música Viva de Vic va anunciar ahir la incorporació al cartell de concerts presencials del 14 al 19 de setembre d’Ana Rossi & Marta Roma i la cantautora Yexza Lara.

Parc temàtic a Tòquio sobre ‘Harry Potter’ el 2023
❘ TÒQUIO ❘ Una empresa japonesa i la productora Warner Bros han
arribat a un acord per obrir el 2023 un parc temàtic a Tòquio
basat en les pel·lícules de Harry Potter.
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artes escénicas entrevista

«El Dansàneu presencial es un lujo»
Rut Martínez
❘
❘
El festival de culturas del Pirineo arranca el domingo en Àneu, en una adaptada edición “difícil y extraña”
pero que ya ha vendido más de un millar de entradas anticipadas, un 60% de los espectáculos de pago
DIRECTORA DEL FESTIVAL DANSÀNEU

DANSÀNEU

Solo de danza
de Roberto
Olivan

J.B.

Desde 2014, la periodista y
gestora cultural Rut Martínez
(Calella, 1977) dirige el festival
de culturas del Pirineo Dansàneu, aunque ya colaboraba con
el certamen desde unos años
antes. A cuatro días del inicio
de la 29 edición, el próximo domingo, ayer explicó a SEGRE
sus sensaciones ante la complicada organización por culpa de
la pandemia.
¿Será la edición más difícil?
Sí, sin duda, la más difícil y
extraña, con sensaciones contradictorias. Ha sido el año en
el que nos habíamos avanzado
más: en diciembre ya teníamos
el cartel y los primeros artistas
y comenzamos la venta anticipada de entradas y, en marzo,
con el coranavirus..., llegó toda
esta crisis. Pero decidimos tirar
adelante con este reto y superar
las dificultades con ilusión.
¿Contemplaron la suspensión?
Existía la posibilidad pero en
pocos momentos la contemplamos porque un festival con una
gran aportación de las administraciones públicas como este se
merece un esfuerzo extra. Además, se trata de espectáculos de
pequeño formato, con aforos
adaptados a las restricciones.
Y sobre todo, por nuestro compromiso con los artistas.
El contacto con el público es
esencial.
Es muy importante llegar a la

El bailarín
y coreógrafo Roberto
Olivan abrirá
el Dansàneu
domingo con
un solo de
danza en Santa
Maria d’Àneu.
DANSÀNEU

Circo y música
tradicional
pirenaica
El circo de Nilak
con la música
de raíz de Arnau
Obiols será una
de las singulares propuestas
de ‘fusión’ del
Dansàneu,
el día 28 en
Esterri d’Àneu.

Rut Martínez.

gente, aunque sea con aforos
reducidos. El espacio del Firal
de Esterri d’Àneu podría acoger
más de 900 personas pero solo
admitiremos a unas 300 cumpliendo al máximo con las medidas de seguridad y la distancia
personal. Pero además, fruto del
acuerdo con el Grup SEGRE,
Lleida TV grabará buena parte
de los espectáculos del Dansàneu para emitirlos posteriormente. Que se puedan ver de
forma presencial y más adelante
en Lleida TV es todo un lujo.
¿El cambio de fecha funcionará?
Pasamos de principios de julio
a finales de agosto, cuando en
Àneu hay más visitantes. De he-

cho, nunca antes habíamos vendido tantas entradas de forma
anticipada como este año: más
de un millar, lo que representa
un 60% del aforo de los espectáculos de pago. Es evidente
que hay avidez y necesidad de
consumo cultural, de música y
danza en directo, de emociones.
¿Qué podría recomendarme del
programa?
Sobre todo, las producciones

propias que se estrenarán en el
Dansàneu, que son el ADN del
festival. Entre ellas, la inauguración con el bailarín Roberto
Olivan, aunque las entradas ya
están agotadas. También, ‘parejas de baile’ como El Petit de
Cal Eril con la danza de Montserrat Selma; el circo de Nilak con
la música pirenaica de Arnau
Obiols; o la clausura con Factoria Mascaró y La Nova Euterpe.

Más de una
quincena de
propuestas del 23
al 30 de agosto
n El Premi Nacional de
Dansa Roberto Olivan inaugurará el próximo domingo la 29 edición del
Dansàneu con el estreno
del solo de danza Inferno
V.I.P. en la iglesia de Santa Maria d’Àneu. Abrirá
así ocho intensas jornadas
con hasta 14 espectáculos,
además de otras actividades culturales, en diversos puntos de Les Valls
d’Àneu y este año también
en Saurí (Sort), propuestas
de nueva creación con la
danza y la música tradicional como protagonistas
y potenciando los espacios
al aire libre para sortear
la pandemia. La música
de Clara Peya, El Petit de
Cal Eril, Arnau Obiols o
el grupo Ovidi 25 compartirá espacios con la danza
de Factoria Mascaró, Nerea Martínez o la leridana
Júlia Farrero con su singular fusión de baile y circo,
además de las propuestas
grastronómicas de Km 0.
Programación y venta de
entradas en dansaneu.cat.

música certamen
AYUNTAMIENTO DE LA GRANADELLA

El grupo de
Quico el Célio,
estrella en
La Granadella

Teatro y música, hoy en la ‘Fase Cultura’ de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La programación de verano Fase Cultura de Lleida ha
previsto cuatro espectáculos de teatro y música hoy jueves.
Para el público familiar, El Sidral pondrá en escena el espectáculo Els mentiders en la plaza de la Llotja (20.00), mientras
que el Centre de Titelles ofrecerá Gulliver al país de Liliput en
el Museu de l’Aigua (20.00). Por otro lado, el campo de fútbol
de Balàfia acogerá el concierto de la banda The Dust Queen
(20.00), y Gipsy Jazz Trio actuará en la plaza de la Sardana
del Turó de la Seu Vella (20.30). Entrada gratuita con reserva
previa en el 973 27 93 56 ó la web paeria.cat/cultura.

Festival de música
tradicional catalana
❘ LA GRANADELLA ❘ La formación
de las Terres de l’Ebre Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries será el plato fuerte de la 27
edición del festival de música
popular y tradicional catalana
de La Granadella, que se celebrará desde mañana al domingo en esta localidad del Segrià.
El certamen, organizado por
el ayuntamiento, tendrá este
año un formato más reducido
al suspenderse, por motivo de
la pandemia, algunas actividades habituales como las danzas
tradicionales, la Cursa de les Pedretes, la Cursa de la Cordera,
el concurso de bitlles o la Trobada de Puntaires. La plaza de

Preselección para los Premios del Cine Europeo
❘ BERLÍN ❘ Tres películas españolas figuran entre los 32 films preseleccionados para los Premios del Cine Europeo, cuya gala se
celebrará el 12 de diciembre en Reikiavik: Madre, de Rodrigo
Sorogoyen; La trinchera infinita, del trío Arregi, Garaño y
Goenaga; y El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia.
El grupo de Quico el Célio ya actuó en La Granadella hace dos años.

la Vila acogerá las actuaciones,
con aforo reducido y medidas de
seguridad. La música arrancará
mañana con las habaneras de
Cavall Bernat (22.30); seguirá el
sábado con la cantautora de Juneda Heura Gaya (23.00) y culminará el domingo con el grupo
de Quico el Célio presentando
su nuevo espectáculo, Viatge a

Buda (20.00). Para el público
familiar se ha previsto el sábado
el espectáculo La maleta de les
tradicions, de La Ruta de les Estrelles (20.00). Además, mañana
(19.45), el artista Sergi Quiñonero protagonizará una performance antes de inaugurar su
esposición Cosmologies en el
Centre de la Cultura de l’Oli.

Más conciertos presenciales en el Mercat de Vic
❘ VIC ❘ El Mercat de Música Viva de Vic anunció ayer la incorporación al cartel de conciertos presenciales del 14 al 19 de septiembre de Ana Rossi & Marta Roma y la cantautora Yexza Lara.

Parque temático en Tokio sobre Harry Potter en 2023
❘ TOKIO ❘ Una empresa japonesa y la productora Warner Bros han
alcanzado un acuerdo para abrir en 2023 un parque temático
en Tokio basado en las películas de Harry Potter.
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ARTS ESCÈNIQUES ENTREVISTA

«El Dansàneu presencial és un luxe»
Rut Martínez
❘
❘
El festival de cultures del Pirineu arranca diumenge a Àneu, en una adaptada edició “difícil i estranya” però
que ja ha venut més d’un miler d’entrades anticipades, un 60% dels espectacles de pagament
DIRECTORA DEL FESTIVAL DANSÀNEU

DANSÀNEU

Solo de dansa
de Roberto
Olivan

J.B.

Des del 2014, la periodista i gestora cultural Rut Martínez (Calella, 1977) dirigeix el festival
de cultures del Pirineu Dansàneu, encara que ja col·laborava
amb el certamen des d’uns anys
abans. A quatre dies de l’inici de
la 29 edició, diumenge vinent,
ahir va explicar a SEGRE les
seues sensacions davant la complicada organització per culpa
de la pandèmia.
Serà l’edició més difícil?
Sí, sens dubte, la més difícil i
estranya, amb sensacions contradictòries. Ha estat l’any en el
qual ens havíem avançat més:
al desembre ja teníem el cartell i els primers artistes i vam
començar la venda anticipada
d’entrades i, al març, amb el
coronavirus..., va arribar tota
aquesta crisi. Però vam decidir
tirar endavant amb aquest repte i superar les dificultats amb
il·lusió.
Van contemplar la suspensió?
Existia la possibilitat però en
pocs moments la vam contemplar perquè un festival amb una
gran aportació de les administracions públiques com aquest
es mereix un esforç extra. A
més, es tracta d’espectacles de
petit format, amb aforaments
adaptats a les restriccions. I sobretot, pel nostre compromís
amb els artistes.
El contacte amb el públic és
essencial.

El ballarí i coreògraf Roberto
Olivan obrirà
el Dansàneu
diumenge
amb un solo
de dansa a
Santa Maria
d’Àneu.
DANSÀNEU

Circ i música
tradicional
pirinenca
El circ de Nilak
amb la música
d’arrel d’Arnau
Obiols serà una
de les singulars propostes
de fusió del
Dansàneu, el
dia 28 a Esterri
d’Àneu.

Rut Martínez.

És molt important arribar a la
gent, encara que sigui amb aforaments reduïts. L’espai del Firal
d’Esterri d’Àneu podria acollir
més de 900 persones però només
n’admetrem unes 300 complint
al màxim les mesures de seguretat i la distància personal. Però a
més, fruit de l’acord amb el Grup
SEGRE, Lleida TV gravarà bona
part dels espectacles del Dansàneu per emetre’ls posteriorment.
Que es puguin veure de forma
presencial i més endavant a Lleida TV és tot un luxe.
El canvi de data funcionarà?
Vam passar de principis de juliol
a finals d’agost, quan a Àneu
hi ha més visitants. De fet, mai

abans no havíem venut tantes
entrades de forma anticipada
com enguany: més d’un miler,
cosa que representa un 60% de
l’aforament dels espectacles de
pagament. És evident que hi ha
avidesa i necessitat de consum
cultural, de música i dansa en
directe, d’emocions.
Què podria recomanar-me del
programa?
Sobretot, les produccions prò-

pies que s’estrenaran al Dansàneu, que són l’ADN del festival,
entre les quals la inauguració
amb el ballarí Roberto Olivan,
tot i que les entrades ja estan
esgotades. També, parelles de
ball com El Petit de Cal Eril amb
la dansa de Montserrat Selma;
el circ de Nilak amb la música
pirinenca d’Arnau Obiols; o la
clausura amb Factoria Mascaró
i La Nova Euterpe.

Més d’una
quinzena de
propostes del
23 al 30 d’agost
n El Premi Nacional de
Dansa Roberto Olivan
i naug u ra rà d iu menge
vinent la 29 edició del
Dansàneu amb l’estrena
del solo de dansa Inferno
V.I.P. a l’església de Santa Maria d’Àneu. Obrirà
així vuit intenses jornades amb fins a 14 espectacles, a més d’altres activitats culturals, en diversos
punts de les valls d’Àneu i
aquest any també a Saurí
(Sort), propostes de nova
creació amb la dansa i la
música tradicional com a
protagonistes i potenciant
els espais a l’aire lliure per
esquivar la pandèmia. La
música de Clara Peya, El
Petit de Cal Eril, Arnau
Obiols o el grup Ovidi 25
compartirà espais amb la
dansa de Factoria Mascaró, Nerea Martínez o la
lleidatana Júlia Farrero
amb la seua singular fusió
de ball i circ, a part de les
propostes gastronòmiques
de Km 0. Programació i
venda d’entrades al web
dansaneu.cat.

MÚSICA CERTAMEN
AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA

El grup de
Quico el Célio,
estrella a la
Granadella

Teatre i música, avui a ‘Fase Cultura’ de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La programació d’estiu Fase Cultura de Lleida ha previst
quatre espectacles de teatre i música avui dijous. Per al públic
familiar, El Sidral posarà en escena l’espectacle Els mentiders
a la plaça de la Llotja (20.00), mentre que el Centre de Titelles
oferirà Gúlliver al país de Lil·liput al Museu de l’Aigua (20.00).
D’altra banda, el camp de futbol de Balàfia acollirà el concert
de la banda The Dust Queen (20.00), i Gipsy Jazz Trio actuarà a la plaça de la Sardana del Turó de la Seu Vella (20.30).
Entrada gratuïta amb reserva prèvia al 973 27 93 56 o el web
paeria.cat/cultura.

Festival de música
tradicional catalana
❘ LA GRANADELLA ❘ La formació de
les Terres de l’Ebre Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries serà el plat fort de la 27
edició del festival de música
popular i tradicional catalana
de la Granadella, que se celebrarà de demà a diumenge en
aquesta localitat del Segrià. El
certamen, organitzat per l’ajuntament, tindrà aquest any un
format més reduït al suspendre’s, en motiu de la pandèmia,
algunes activitats habituals
com les danses tradicionals, la
Cursa de les Pedretes, la Cursa de la Cordera, el concurs de
bitlles o la Trobada de Puntaires. La plaça de la Vila acollirà

Preselecció per als Premis del Cine Europeu
❘ BERLÍN ❘ Tres pel·lícules espanyoles figuren entre els 32 films
preseleccionats per als Premis del Cine Europeu, la gala dels
quals se celebrarà el 12 de desembre a Reykjavík: Madre, de
Rodrigo Sorogoyen; La trinchera infinita, del trio Arregi, Garaño i Goenaga; i El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia.
El grup de Quico el Célio ja va actuar a la Granadella fa dos anys.

les actuacions, amb aforament
reduït i mesures de seguretat.
La música arrancarà demà amb
les havaneres de Cavall Bernat (22.30); continuarà dissabte
amb la cantautora de Juneda
Heura Gaya (23.00), i culminarà diumenge amb el grup de
Quico el Célio presentant el seu
nou espectacle, Viatge a Buda

(20.00). Per al públic familiar
s’ha previst dissabte l’espectacle La maleta de les tradicions, de La Ruta de les Estrelles
(20.00 h). A més, demà (19.45),
l’artista Sergi Quiñonero protagonitzarà una performance
abans d’inaugurar la seua exposició Cosmologies al Centre
de la Cultura de l’Oli.

Més concerts presencials al Mercat de Vic
❘ VIC ❘ El Mercat de Música Viva de Vic va anunciar ahir la incorporació al cartell de concerts presencials del 14 al 19 de setembre d’Ana Rossi & Marta Roma i la cantautora Yexza Lara.

Parc temàtic a Tòquio sobre ‘Harry Potter’ el 2023
❘ TÒQUIO ❘ Una empresa japonesa i la productora Warner Bros han
arribat a un acord per obrir el 2023 un parc temàtic a Tòquio
basat en les pel·lícules de Harry Potter.
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Audiovisual
Terres de l’Ebre

Cinema i turisme sostenible tornen a
anar de la mà al Terres Travel Festival
El certamen audiovisual acollirà projeccions i conferències a Tortosa, Amposta i Deltebre, del 4 al 12 de setembre
ROSER REGOLF
TORTOSA

Destinacions turístiques singulars,
històries sobre el patrimoni
històric i natural o relats de viatges pels cinc continents. Són algunes de les temàtiques que es
reflecteixen en els films turístics i
documentals seleccionats a la
quarta edició del Terres Travel
Festival, un certamen audiovisual
que busca dinamitzar el territori i
implicar a la ciutadania en el foment del turisme sostenible. La
nova edició del Terres Travel Festival es celebrarà del 4 al 12 de
setembre a Tortosa i, com a novetat, aquest any també a Amposta
i Deltebre.
Directors, productors i altres
professionals del cinema i del turisme d’arreu del món participaran en la nova edició del festival,
que preveu una vintena de sessions de cinema, debats, xerrades
i taules rodones. Una edició adaptada a les noves mesures d’higiene i seguretat per evitar els contagis de la covid-19, pel qual l’organització ja ha elaborat un protocol
d’actuació per implicar-se en les
mesures que puguin aplicar les
autoritats sanitàries. Tanmateix,
es confia que les eventuals restriccions no afectin el normal desenvolupament del festival.
A banda, en aquesta edició si
suma un premi especial a la millor producció que estimuli el de-

Projecció d’un documental turístic al Mercat de Tortosa, en una edició passada del festival.

sig de tornar a viatjar després de
la pandèmia del coronavirus. El
nou guardó, que porta per títol
«Recomencem», està apadrinat
pel Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre i s’entregarà en el
marc de la cerimònia de lliurament de guardons, el dimecres 9
de setembre.
Per començar a escalfar motors,
aquesta tarda es repetiran alguns
dels films sobre el continent ame-

Escena

El ballarí i coreògraf tortosí
Roberto Olivan inaugura el
festival Dansàneu
REDACCIÓ
TARRAGONA

El Dansàneu, festival de cultures
del Pirineu, inaugura aquest diumenge a les set de la tarda la seva
29a edició a Santa Maria d’Àneu,
centre espiritual de les Valls
d’Àneu (Escalarre – La Guingueta
d’Àneu). Ho fa amb un solo enca-

rregat per a l’ocasió al 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 ha
canviat les dates (tindrà lloc del
23 al 30 d’agost) i ha adaptat la
programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries

149 ﬁlms
● i documentals han format part
de la selecció oﬁcial del Terres
Travel Festival, per la qual cosa
alguns d’aquests audiovisuals
es podran veure al festival.

per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival.
To t i e l c o n t e x t a c t u a l , e l
Dansàneu presenta propostes úniques i singularitzades amb l’objectiu de donar suport als artistes i
als creadors del país, així com de
posar en valor el patrimoni artístic i natural d’Àneu. Així mateix,
des de l’organització del festival
destaquen que «moltes de les propostes que s’hi podran veure seran estrenes i han estat creades
específicament per al Dansàneu,
com és el cas de l’espectacle INFIERNO V.I.P. del mateix Roberto
Olivan o les mescles d’El Petit de
Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la companyia de circ
contemporani Nilak amb el músic
pirinenc Arnau Obiols».

FOTO: J.REVILLAS

ricà programats en edicions anteriors, mentre que fins a finals del
mes d’agost també es projectaran
altres documentals en diferents
espais i amb entrada gratuïta
Actes imprescindibles

A través de la biografia d’un empresari pioner de la indústria del
turisme, «Climent Guitart, Pioner
del Turisme», del director Pere Llibre, serà el documental que inau-

gurarà la nova edició del Terres
Travel Festival, el 4 de setembre a
les 20 hores, a la Cambra de Comerç de Tortosa. Mentre que l’endemà, a partir de les 10 del matí,
es podrà assistir a la projecció de
films turístics i a una posterior
taula rodona sobre turisme sostenible, al Món Natura d’Amposta.
També a la capital del Montsià,
el 5 i 6 de setembre es projectaran
quatre films turístics a l’Espai
Ebre Km0; mentre que el dia 7 el
col·laborador de Viatges de National Geographic, Gabi Martínez,
parlarà del seu llibre ‘Un canvi de
veritat’, sobre els mesos que va
estar com a pastor a la Sibèria Extremenya, al Casino d’Amposta.
Entre altres actes, un dels destacats serà el congrés TerresLAB,
que vol oferir un marc de debat
per reflexionar sobre les interrelacions entre la indústria del turisme i la de l’audiovisual, amb l’objectiu d’anticipar i analitzar les
tendències comunicatives més
exitoses, així com explorar noves
sinergies, el 9 de setembre a l’Hotel SB Corona de Tortosa.
El Terres Travel Festival és l’únic
certamen especialitzat en audiovisual turístic que se celebra a Catalunya i a tot l’Estat. Des de 2019
és membre del circuit del Comitè
Internacional de Festivals de Cinema Turístic, que aplega 18 festivals d’arreu amb l’objectiu de
premiar les millors pel·lícules de
turisme del món.

Imatge d’arxiu del ballarí Roberto Olivan. FOTO: CEDIDA
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ofrece 14
montajes este
in de semana
en Les Preses
E
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El ‘Dansanèu’ arranca con
todas las entradas agotadas
-

en Les Preses, en Girona, infortradas, los de ‘Totes’, del Esbart
Manresà, y los dos conciertos
N É
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E
res han seguido todas las recomendaciones sanitarias debido
a la pandemia por coronavirus,
ofrece una programación centrada en la danza de raíz tradiperuana con ‘Perú, Ritmos y
C
A
en varios talleres relacionados
con la danza.
E
por el Esbart Rocasagna de GeA

El espectáculo inaugural llega el domingo con el
coreógrafo Roberto Olivan a Santa Maria d’Àneu
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pos, los de Ariadna Peya y Marc
Soler, bailan a través de cinco

L
A.R. / AGENCIAS
El evento, previsto para celebrarse entre el 30 de junio y el 5 de
julio, se aplazó por la pandemia
y para poderse adaptar a las medidas sanitarias y de protección

compositora y pianista Clara PeA

de Ovidi Montllor. Otro de los pla-
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pacios al aire libre.
Roberto Olivan lleva ya unos
días en Santa Maria d’Àneu para
-

Montserrat Selma y la música de
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Por otra parte, el Dansàneu se
suma a la celebración del Año PalJ
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rio del nacimiento de la poeta con
H
terial audiovisual para el Consell
Cultural. En total, se han puesto
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El Festival de la Granadella tendrá
un programa adaptado a la crisis
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F
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P
T dicional Catalana con un prograla crisis del coronavirus. Para ello
se han suspendido algunos de los
concursos y de los encuentros.
L
cabo al aire libre en la Plaça de la

Vila con aforo limitado y se tomaE
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Opinió
Al margen

El semáforo

Mayor
apuesta por
la industria

El apoyo
al emérito
Es innegable que Juan
Carlos I tiene derecho a
la presunción de inocencia
y que la historia le reconocerá haber sabido
construir el régimen del 78

U

n grupo de personalidades relevantes de
la etapa democrática
ha publicado un manifiesto
de apoyo al rey Juan Carlos,
defendiendo su presunción
de inocencia y recordando
su legado en estos más de
cuarenta años de democracia, la «etapa histórica más
fructífera que ha conocido
España en la época contemporánea».
Los firmantes aseguran que
«si sus acciones pudieran ser
merecedoras de reprobación
lo decidirán los tribunales de
justicia. Pero nunca se podrá
borrar la labor del rey Juan
Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so
pena de una ingratitud social
que nada bueno presagiaría
del conjunto de la sociedad
española».
Los firmantes son 75
exministros y ex altos cargos, lo que no proporciona
al padre del Rey un apoyo
demasiado abrumador. El
recuento de un periódico de
Madrid del pasado13 de
enero, fecha en que se constituyó el Gobierno actual,
aseguraba que desde 1979
hasta hoy España ha tenido
en sus gobiernos a 162 hombres y 55 mujeres, es decir,
217 personas. Y se han adherido al manifiesto poco
más de treinta.
En realidad, el manifiesto
es asumible por la inmensa
mayoría: es innegable que
Juan Carlos I tiene derecho
a la presunción de inocencia, como lo es asimismo
que la historia le reconocerá
sus méritos al haber sabido
construir el régimen del 78
y hacer de este país una democracia moderna. Pero parece inútil pretender devolver el lustre a la imagen del
exrey como lo sería ignorar
el daño, probablemente irreparable, que el padre de Felipe VI ha hecho a la institución que representó.

PEDRO VILLALAR
Periodista

E

Línea abierta

Imma Vallmitjana
Pintora

La artista de Torredembarra se ha iniciado en el
mundo del cómic con la
publicación de la primera
edición de ‘La extraordinaria aventura de Esther
Williams y Otras historias
de la Calle Mayor’. El conﬁnamiento le proporcionó
el tiempo necesario para
realizar su proyecto.

Países que mantienen el
sector industrial por encima del 20% del PIB (Corea
del Sur, Alemania, Finlandia
y Noruega) han soportado
mejor la Covid-19

Toni Calderón
Ciclista

El cambrilense Toni
Calderón se ha convertido
en un experto explorador
de límites. Esta vez, se
subirá a la bicicleta para
completar los 1.000 kilómetros y 27.000 metros de
desnivel positivo de la
Transpyrenees, un reto
por los pirineos, que debe
completar en un máximo
de seis días.

Roberto Olivan
Bailarín

El bailarín y coreógrafo
tortosino inaugura el
próximo domingo la vigesimonovena edición del
Dansàneu, el festival de
culturas de los Pirineos.
Se ha colgado el cartel de
completo. Es una muestra
del atractivo de Olivan,
Premi EFFE 2019-2020 a
la Creació del Festival
Deltebre Dansa y Premi
Nacional de Cultura.

ANTONIO PAPELL
Periodista

l pasado 20 de mayo, en
pleno fragor de la pandemia, Antonio Brufau y Josu
Jon Imaz, presidente y consejero
delegado de Repsol respectivamente, publicaron en la prensa española un artículo muy oportuno
que se titulaba «Ideas para reindustrializar España». Estábamos
todos enfrascados en salvar la vida
y la de nuestros allegados y aquellos dos empresarios ya teorizaban
sobre los insondables caminos del
futuro económico de España. Un
futuro golpeado por la mayor contrariedad natural que ha sufrido
este país en su periodo histórico.
Pasados unos meses, el artículo
resulta tener todo el sentido. Antes de la gran crisis financiera que
ya nos golpeó en este siglo entre
2008 y 2014, los potentes vientos
neoliberales eran totalmente contrarios al concepto mismo de ‘industrialización’. Algún ministro español había dicho aquella tontería
de que «la mejor política industrial
es la que no existe», y se creía en
el fondo que el gran signo de modernidad era la sustitución de los
sectores primario y secundario por
los servicios. En 1996, el peso del
PIB industrial era del 20% en España y del 21% en la UE, y actualmente tales valores se han reducido al 16% y al 19% respectivamente. Y no se ha cumplido la
propuesta comunitaria de alcanzar el 20% del PIB en 2020.
El trabajo mencionado resume
varias ventajas de los países industrializados frente a aquellos en
que predomina el sector servicios:
los salarios son más elevados y de
mejor calidad (en España son entre el 20 %y el 25% superiores a

los del sector servicios, el 81% de
los empleos son indefinidos y el
95% a jornada completa); la industria es un motor de investigación, innovación y tecnología, por
lo que su expansión promueve un
modelo productivo de mayor valor añadido (en España la industria invierte actualmente el 2,1%
del valor añadido bruto en I+D+i,
en tanto los servicios el 0,5%); la
propia crisis provocada por la pandemia -destacan los autores- ha
puesto de manifiesto la necesidad
de contar con cadenas de suministro industrial básicas para hacer
frente a la crisis sanitaria imprevista que ha irrumpido de repente en
nuestro país, aunque hay que reconocer que nuestra escasa suficiencia industrial nos ha evitado
otras carencias que también hubieran sido dramáticas. Lo cierto
es que países avanzados que mantienen el sector industrial por encima del 20% del PIB -Corea del
Sur, Alemania, Finlandia y Noruega- han soportado mejor la crisis
de la Covid-19 y han demostrado
más resistencia y resiliencia frente
a embates.
El problema consiste en cómo
fomentar políticas industriales en
una economía de mercado en que
el Estado no actúa como empresario. También los autores enuncian
un catálogo de medidas: análisis
de políticas públicas, formación de
especialistas, política fiscal, gasto
en I+D+i, coste energético, etc.
Los dos primeros elementos de este listado son sustanciales. Las políticas públicas que incidan en el
tejido productivo deben orientarse
hacia el desarrollo industrial. Y la
educación también.

SÓLO SE ABRIRÁN LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE LLEGUEN EN FORMATO DE TEXTO

cartes@diaridetarragona.com

Cartes al director
Hospitals i Covid
El dijous 20 d’agost a la tarda, la
meva iaia es va començar a trobar
malament i una ambulància la va
portar a l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa. Vam estar tota
la tarda esperant-nos a fora sense
poder entrar a veure-la, en cap
moment. Vam esperar més de
quatre hores abans no ens van informar del seu estat. Que no podien estabilitzar-la i, com a conseqüència, passaria la nit en un
box d’Urgències. No vam poder
veure-la i vam haver de marxar a
casa.
L’endemà ens van trucar i ens
van dir que el seu estat general de
salut era delicat i, per la seva edat
i patologies diverses, no hi havia
molt a fer. Ens van dir que li anaven a fer la prova de la Covid-19
i, en el cas que donés positiu, es
quedaria allí ingressada sense poder rebre cap visita. Si donava ne-

gatiu, en canvi, l’enviarien a un
geriàtric a Amposta i ja no la tornaríem a veure, tampoc. Va donar
negatiu i ens van comunicar que
se l’enduien a Amposta, a l’hospital perquè al geriàtric no hi havia
cap plaça lliure.
Vam pujar, ràpidament, a l’Hospital de la Cinta per poder veurela, almenys, un cop (pensant que
podríem, estant la dona lliure de
Covid...), per dir-li un fins aviat o,
tal vegada, per acomiadar-nos,
qui sap. El cas és que ens van dir
que no podíem entrar, que no estaven permeses les visites. Vam
insistir tantíssimes vegades que al
final la senyora d’administració
ens va dir que podria passar una
única persona, una estona i ja
està. Va entrar la meva mare i la
meva àvia tenia una angoixa dins
seu que no podia aguantar-se.
Després se la van endur a Amposta. Ens van dir que allí no po-

dria rebre, tampoc, cap visita
però ens anirien informant. Dissabte, després de trucar mil i una
vegades i sense rebre resposta,
ens van acabar dient que estava
molt neguitosa i que encara no
havien aconseguit estabilitzar-la.
Diumenge vam estar trucant tot
el matí i ningú ens va agafar el
telèfon. Vora l’hora de dinar ens
va contestar una infermera i ens
va dir, de mala gana, que ella no
estava autoritzada a difondre cap
mena d’informació sobre els pacients, que havíem d’esperar a
demà el metge.
Entre tant, des de dijous que no
he vist a la iaia, no sé com està, ni
si menja ni beu, si s’ha recuperat
una mica, si està animosa, si mira
la televisió, etc. És com si la Terra
se l’hagués empassat. El meu
germà parla de «segrest».
Cinta Pérez
Tortosa

Las cartas deben tener una extensión máxima de 15 líneas, estar indentiﬁcadas con DNI, teléfono y dirección del remitente. El diari se reserva el
derecho de publicación y de resumir el contenido de las cartas. Diari no mantiene correspondencia ni comentarios sobre las cartas
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Koeman, un mite del barcelonisme,
fitxa per dos temporades pel Barça
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L’ALT URGELL I LA NOGUERA, LES DOS COMARQUES AMB MÉS RISC DE REBROTS DE CATALUNYA

PCR massives a l’hostaleria de
la Seu al disparar-se els casos
Balaguer || Salut farà cribratges en
Lleure || Bars, restaurants i locals
almenys tres empreses d’aquesta
nocturns, centre del repunt de
contagis d’aquesta comarca del Pirineu ciutat, en què no cessen els contagis

Lleida millora || El conjunt de la regió
sanitària conté els positius, però
pugen a la muntanya

C. SANS
ITMAR FABREGAT

Menús per a gossos en un
restaurant de l’Eix Comercial
Un restaurant de l’Eix Comercial de Lleida ofereix una
carta amb diferents pinsos
i paté per a les mascotes
dels propietaris d’animals

que s’asseguin a la terrassa.
Aquest servei addicional,
que costa 3,5 euros, inclou
aigua i se serveix en uns bols
especials.
guia ❘ 25

Una patrulla
informant veïns
de la Seu.

L’hospital Santa Maria atén tres pacients al dia per
seqüeles del coronavirus al seu servei de Salut Mental
ÉS NOTÍCia ❘ 3-7

Mynews

140 sensesostre
encara pernocten
als pavellons de
la Fira de Lleida
Els pavellons 3 i 4 de la Fira, habilitats com a alberg
de sensesostre i temporers,
encara acullen cada nit 140
persones.
lleida ❘ 10

Cent municipis ja
tenen internet
d’alta velocitat
COmarqueS ❘ 12

Ferit greu al
caure mentre feia
barranquisme
COmarqueS ❘ 13
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Koeman, un mito del barcelonismo,
ficha por dos temporadas por el Barça
para intentar tapar la crisis

El Dansàneu arranca el domingo con
más de un millar de entradas vendidas y
el lujo de ver actuaciones en directo
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EL ALT URGELL Y LA NOGUERA, LAS DOS COMARCAS CON MÁS RIESGO DE REBROTES DE CATALUNYA

PCR masivas a la hostelería de
La Seu al dispararse los casos
Ocio || Bares, restaurantes y locales
nocturnos, centro del repunte de
contagios de esta comarca del Pirineo

Balaguer || Salud hará cribajes en al
menos tres empresas de esta ciudad,
en la que no cesan los contagios

Lleida mejora || El conjunto de la
región sanitaria contiene los positivos,
pero suben en la montaña

C.SANS
ITMAR FABREGAT

Menús para perros en un
restaurante del Eix Comercial
Un restaurante del Eix Comercial de Lleida ofrece una
carta con diferentes piensos
y paté para las mascotas de
los propietarios de animales

que se sientan en la terraza.
Este servicio adicional, que
cuesta 3,5 euros, incluye
agua y se sirve en unos cuencos especiales.
guía ❘ 25

Una patrulla
informando a
vecinos de La Seu.

El hospital Santa Maria atiende a tres pacientes al día
por secuelas del coronavirus en su salud mental
ES NOTICIa ❘ 3-7

Mynews

140 ‘sin techo’
todavía pernoctan
en los pabellones
de la Fira de Lleida

Cien municipios ya
tienen internet de
alta velocidad
COmarCaS ❘ 12

Los pabellones 3 y 4 de la
Fira, habilitados como albergue de ‘sin techo’ y temporeros, todavía acogen cada noche a 140 personas.

Herido grave tras
caer mientras hacía
barranquismo
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JOSEP GRAU
PRIMERA ESMENA

Dos tipus de persones
HI HA dos tipus de persones:
Les que creuen que és una
vergonya que nou polítics siguin
a la presó per la seva activitat
política.
I les que diuen que ja els està
bé, i se’n burlen, i expliquen que
elles ja havien avisat.
Les que afirmen que aplicar
un programa electoral amb majoria absoluta al Parlament, de
forma pacífica i sense robar un
euro no és delicte.
I les que sostenen que aplicar pacíficament i sense robar
un programa electoral és el que
digui el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem.
Les que pensen que si algú no
es posa el cinturó de seguretat
al cotxe, o si desobeeix una ordre judicial, se l’ha de multar,
però no se’l pot condemnar a
la cadira elèctrica.
I les que defensen que no se
li ha de posar el càstig que preveuen el Codi de Circulació o el
Codi Penal, sinó el que digui el
president de la Sala Segona del
Tribunal Suprem.
Les que s’indignen perquè
el president de la Sala Segona
del Suprem no prengui mesures
contra el Borbó.
I les que troben bé que no les
prengui perquè només l’acusen
de corrupció, suborn, frau fiscal

i tràfic d’influències, però no de
pujar al capó d’un cotxe.
(Però calla, que al final potser
el condemnaran. Ha, ha, ha!).
Les que asseguren que la inviolabilitat del Borbó és una
mentida que diuen Carmen
Calvo, el Tribunal Suprem i el
Tribunal Constitucional, però
no la Constitució, i que per rucs
que siguin Calvo, el Suprem i el
Constitucional, és impossible
que ho siguin tant com per no
veure que aquesta inviolabilitat és ridícula perquè el Borbó
només és un presumpte lladre
cada vegada menys presumpte,
però, i si fos violador de nens?
I le s que són ge nte mu y
obediente hasta en la cama y
diu amén a tot el que digui el
Suprem.
(Però calla, que ara Colau i
JxCat trencaran els governs de
l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona per no governar amb
monàrquics. Ha, ha, ha, ha, ha!).
Les que s’ofenen quan els polítics diuen coses que ofenen la
intel·ligència.
I les que quan els polítics diuen coses que ofenen la intel·ligència no se senten ofeses.
Hi ha aquests dos tipus de
persones. I tothom, absolutament tothom, sap en quin bàndol està.

JORDI LLAVINA
DIES DE CADA DIA

Els amics de Guissona
A L’ESTIU, m’agrada repetir,
any rere any, uns quants rituals que em fa l’efecte que donen una mica més de sentit a
la meva vida. Són, tots ells, rituals modestos, però sempre
honestos i, fins i tot, en alguns
casos, edificants. Per exemple:
la visita que faig per aquestes
dates al poeta Jordi Pàmias i la
seva dona, la dolcíssima Maria
Massana. Ell fa anar el logos
com vol (per cert, trobo que ja
toca que a en Pàmias se li concedeixi el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes!); ella, dona
d’una llum poderosa, domina
com pocs la tècnica de la tendresa, que m’imagino que li va
procurar grans conquestes en
la seva feina com a mestra. A
més, la Maria fa unes ratafies
que són mel!
M’agrada molt, la Segarra:
el paisatge i la seva gent. Ja espero el dia que hi faré cap per
aparcar uns quants minuts el
cotxe en un voral de la carretera i deixar vagar els ulls pel
groc cremat dels rostolls, que
de vegades es perden horitzó
enllà. Per mi és una de les comarques més boniques del país.
Sí, no és agresta i pintoresca,
com el Priorat, ni hi corre un
generós cabal de vida aquàtica

com a la Ribera d’Ebre. Però té
l’avantatge que els pixapins no
hi solen arribar i, sobretot, que
l’esperit s’hi troba tothora confortat. La casa del poeta és al rovell de l’ou de Guissona, el poble que els seus versos ens han
fet conèixer profusament i memorablement. Una de les coses
que més m’atreuen de l’obra de
Pàmias són les referències tan
delicades que ens proporciona
de la infància al poble durant
els anys quaranta: “La pedra
s’ha fet dolça, / als carrerons:
hi ha, / de la meva infantesa, /
lleus, visibles senyals...” Fa uns
quants estius, en un altre dels
meus rituals infal·libles de cada
any: el viatge castellà, vaig visitar la bella ciutat de Zamora, a
la regió lleonesa més extrema,
i vaig quedar parat que els carrers i places no celebressin el
nom i el vers del seu poeta més
cèlebre, Claudio Rodríguez. A
Guissona, a la plaça major, davant la casa natal del poeta i en
uns quants carrers més, els versos de Pàmias llueixen com correspon. El goig principal, però,
és ser a convidat a casa seva,
i sentir a tocar el campanar, i
pujar en aquelles golfes que tan
bé ens ha descrit, i gaudir de la
seva amistat!
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Salut i economia són compatibles
El turisme de proximitat ha donat aquest mes d’agost a Lleida, especialment al
Pirineu, un respir al sector de l’hostaleria, un dels més afectats per la crisi provocada per les mesures aplicades per intentar atallar els contagis de coronavirus.
És una bona notícia després de gairebé mig any d’una pandèmia que ha afectat la
gran majoria d’activitats econòmiques i que arriba quan els positius han tornat a
repuntar amb força en les últimes setmanes tant a Catalunya com a Espanya. Tal
com donàvem compte en la nostra edició d’ahir, uns 400 negocis de serveis i de la
indústria ja han abaixat definitivament la persiana a Lleida al no poder suportar el
descens de facturació sofert i, per desgràcia, tot apunta que aquest nombre seguirà
augmentant. De fet, els establiments hotelers i les activitats recreatives i culturals
encara estan subjectes a restriccions en 45 localitats del Segrià i la Noguera. No
deixarem de destacar que la salut és sempre el primer, però alhora cal exigir als
diferents governs que articulin mecanismes que permetin compatibilitzar la protecció amb la continuïtat de l’activitat econòmica. Un nou confinament com el que
va tenir lloc durant més de dos mesos a la primavera seria letal, per la qual cosa
és necessari buscar altres alternatives, i pel que sembla fins ara en altres països
del món, especialment Corea del Sud, la capacitat de fer proves PCR de forma massiva, disposar d’un sistema de rastreig eficaç per localitzar tots els contactes dels
contagiats i la col·laboració de la població, és clau per aconseguir-ho. En aquest
sentit, es preveu que en les properes setmanes estigui plenament operativa l’aplicació per a telèfons mòbils Radar Covid, desenvolupada per la secretaria d’Estat
de Digitalització i Intel·ligència Artificial, capaç de detectar i alertar de contactes
de persones positives a menys de dos metres i durant més de 15 minuts. Perquè
sigui útil, és bàsic que la majoria de la població la descarregui, per la qual cosa
també serà necessari que comunitats autonòmiques i Govern central actuïn de
forma coordinada per impulsar-ne l’ús. També caldrà superar els recels que els
ciutadans puguin tenir sobre la privacitat de les seues dades, una cosa sobre la
qual el ministeri assegura que l’aplicació funciona de tal manera que és impossible
identificar l’usuari.
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Inauguració de
la Universitat
Catalana d’Estiu

Salut i Educació
revisen el protocol
per al nou curs

Arranca Dansàneu,
el Festival de
Cultures del Pirineu

z El Centre Pau Casals de Prada
de Conflent acollirà l’acte inaugural, en el qual participarà el
president de la Diputació de
Lleida, Joan Talarn, d’una edició
que serà només virtual.

z El secretari de Salut Pública,
Josep Maria Argimon, es reunirà
amb tècnics d’Educació per revisar diverses qüestions, com si
els majors de 10 anys hauran de
portar mascareta a classe.

z El prestigiós ballarí, coreògraf
i creador internacional Roberto
Olivan protagonitzarà l’espectacle inaugural del festival a l’església de Santa Maria d’Àneu a
Escalarre a les 19.00.

20

diumenge

23

Medio: El Segre
Publicado: 17/08/2020
Edición: G
Sección: OPINION OPINIÓN

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 53€

OPINIÓN

SEGRE
Lunes, 17 de agosto de 2020

JOSEP GRAU
PRIMERA ESMENA

Dos tipus de persones
HI HA dos tipus de persones:
Les que creuen que és una
vergonya que nou polítics siguin
a la presó per la seva activitat
política.
I les que diuen que ja els està
bé, i se’n burlen, i expliquen que
elles ja havien avisat.
Les que afirmen que aplicar
un programa electoral amb majoria absoluta al Parlament, de
forma pacífica i sense robar un
euro no és delicte.
I les que sostenen que aplicar pacíficament i sense robar
un programa electoral és el que
digui el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem.
Les que pensen que si algú no
es posa el cinturó de seguretat
al cotxe, o si desobeeix una ordre judicial, se l’ha de multar,
però no se’l pot condemnar a
la cadira elèctrica.
I les que defensen que no se
li ha de posar el càstig que preveuen el Codi de Circulació o el
Codi Penal, sinó el que digui el
president de la Sala Segona del
Tribunal Suprem.
Les que s’indignen perquè
el president de la Sala Segona
del Suprem no prengui mesures
contra el Borbó.
I les que troben bé que no les
prengui perquè només l’acusen
de corrupció, suborn, frau fiscal

i tràfic d’influències, però no de
pujar al capó d’un cotxe.
(Però calla, que al final potser
el condemnaran. Ha, ha, ha!).
Les que asseguren que la inviolabilitat del Borbó és una
mentida que diuen Carmen
Calvo, el Tribunal Suprem i el
Tribunal Constitucional, però
no la Constitució, i que per rucs
que siguin Calvo, el Suprem i el
Constitucional, és impossible
que ho siguin tant com per no
veure que aquesta inviolabilitat és ridícula perquè el Borbó
només és un presumpte lladre
cada vegada menys presumpte,
però, i si fos violador de nens?
I le s que són ge nte mu y
obediente hasta en la cama y
diu amén a tot el que digui el
Suprem.
(Però calla, que ara Colau i
JxCat trencaran els governs de
l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona per no governar amb
monàrquics. Ha, ha, ha, ha, ha!).
Les que s’ofenen quan els polítics diuen coses que ofenen la
intel·ligència.
I les que quan els polítics diuen coses que ofenen la intel·ligència no se senten ofeses.
Hi ha aquests dos tipus de
persones. I tothom, absolutament tothom, sap en quin bàndol està.

JORDI LLAVINA
DIES DE CADA DIA

Els amics de Guissona
A L’ESTIU, m’agrada repetir,
any rere any, uns quants rituals que em fa l’efecte que donen una mica més de sentit a
la meva vida. Són, tots ells, rituals modestos, però sempre
honestos i, fins i tot, en alguns
casos, edificants. Per exemple:
la visita que faig per aquestes
dates al poeta Jordi Pàmias i la
seva dona, la dolcíssima Maria
Massana. Ell fa anar el logos
com vol (per cert, trobo que ja
toca que a en Pàmias se li concedeixi el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes!); ella, dona
d’una llum poderosa, domina
com pocs la tècnica de la tendresa, que m’imagino que li va
procurar grans conquestes en
la seva feina com a mestra. A
més, la Maria fa unes ratafies
que són mel!
M’agrada molt, la Segarra:
el paisatge i la seva gent. Ja espero el dia que hi faré cap per
aparcar uns quants minuts el
cotxe en un voral de la carretera i deixar vagar els ulls pel
groc cremat dels rostolls, que
de vegades es perden horitzó
enllà. Per mi és una de les comarques més boniques del país.
Sí, no és agresta i pintoresca,
com el Priorat, ni hi corre un
generós cabal de vida aquàtica

com a la Ribera d’Ebre. Però té
l’avantatge que els pixapins no
hi solen arribar i, sobretot, que
l’esperit s’hi troba tothora confortat. La casa del poeta és al rovell de l’ou de Guissona, el poble que els seus versos ens han
fet conèixer profusament i memorablement. Una de les coses
que més m’atreuen de l’obra de
Pàmias són les referències tan
delicades que ens proporciona
de la infància al poble durant
els anys quaranta: “La pedra
s’ha fet dolça, / als carrerons:
hi ha, / de la meva infantesa, /
lleus, visibles senyals...” Fa uns
quants estius, en un altre dels
meus rituals infal·libles de cada
any: el viatge castellà, vaig visitar la bella ciutat de Zamora, a
la regió lleonesa més extrema,
i vaig quedar parat que els carrers i places no celebressin el
nom i el vers del seu poeta més
cèlebre, Claudio Rodríguez. A
Guissona, a la plaça major, davant la casa natal del poeta i en
uns quants carrers més, els versos de Pàmias llueixen com correspon. El goig principal, però,
és ser a convidat a casa seva,
i sentir a tocar el campanar, i
pujar en aquelles golfes que tan
bé ens ha descrit, i gaudir de la
seva amistat!
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presidente.
Juan Cal Sánchez
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José Carlos Miranda Ester
y Joan Martí Alegret redactores jefe.
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Salud y economía son compatibles
El turismo de proximidad ha dado este mes de agosto en Lleida, especialmente
en el Pirineo, un respiro al sector de la hostelería, uno de los más afectados por
la crisis provocada por las medidas aplicadas para intentar atajar los contagios de
coronavirus. Es una buena noticia tras casi medio año de una pandemia que ha
afectado a la gran mayoría de actividades económicas y que llega cuando los positivos han vuelto a repuntar con fuerza en las últimas semanas tanto en Catalunya
como en España. Tal como dábamos cuenta en nuestra edición de ayer, unos 400
negocios de servicios y de la industria ya han bajado definitivamente la persiana
en Lleida al no poder soportar el descenso de facturación sufrido y, por desgracia,
todo apunta a que este número seguirá aumentando. De hecho, los establecimientos hosteleros y las actividades recreativas y culturales todavía están sujetas a
restricciones en 45 localidades del Segrià y la Noguera. No dejaremos de destacar
que la salud es siempre lo primero, pero a la vez hay que exigir a los distintos
gobiernos que articulen mecanismos que permitan compatibilizar su protección
con la continuidad de la actividad económica. Un nuevo confinamiento como el
que tuvo lugar durante más de dos meses en la primavera sería letal, por lo que es
necesario buscar otras alternativas, y por lo visto hasta ahora en otros países del
mundo, especialmente Corea del Sur, la capacidad de hacer pruebas PCR de forma
masiva, disponer de un sistema de rastreo eficaz para localizar a todos los contactos de los contagiados y la colaboración de la población es clave para lograrlo. En
este sentido, está previsto que en las próximas semanas esté plenamente operativa
la aplicación para teléfonos móviles Radar Covid, desarrollada por la secretaría
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, capaz de detectar y alertar de
contactos de personas positivas a menos de dos metros y durante más de 15 minutos. Para que sea útil, es básico que la mayoría de la población la descargue, por
lo que también será necesario que comunidades autonómicas y Gobierno central
actúen de forma coordinada para impulsar su uso. También habrá que superar
los recelos que los ciudadanos puedan tener sobre la privacidad de sus datos, algo
sobre lo que el ministerio asegura que la aplicación funciona de tal forma que es
imposible identificar al usuario.
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LA SEMANA POR DELANTE

lunes
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jueves
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domingo

23

Inauguración de
la Universitat
Catalana d’Estiu

Salud y Educación
revisan el protocolo
para el nuevo curso

Arranca Dansàneu,
el Festival de
Cultures del Pirineu

z El Centre Pau Casals de Prada
de Conflent acogerá el acto inaugural, en el que participará el
presidente de la diputación de
Lleida, Joan Talarn, de una edición que será solo virtual.

z El secretario de Salud Pública,
Josep Maria Argimon, se reunirá
con técnicos de Educación para
revisar diversas cuestiones, como si los mayores de 10 años deberán llevar mascarilla en clase.

z El prestigioso bailarín, coreógrafo y creador internacional
Roberto Olivan protagonizará el
espectáculo inaugural del festival en la iglesia de Santa Maria
d’Àneu en Escalarre a las 19.00.
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Participa-hi i guanya: Les meues vacances

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels
avantatges del Club dels subscriptors
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes
per assistir a espectacles, a més d’altres
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat
del club a segre.com

GAUDEIX A AQUOPOLIS
Viu a Aquopolis una experiència
única amb impressionants atraccions aquàtiques i els més divertits
animals marins. Una activitat cent
per cent segura amb l’aplicació de
les mesures de seguretat.

Estany de la Mariola, un preciós paratge que ha visitat Jordi Recasens.
Per molts anys, Anna. Gaudeix molt dels 50! De part de la
teua família, que t’estima moltíssim!

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteig d’entrades 2x1, enviant un
correu a marketing@segre.com amb
el vostre nom, número de subscriptor i telèfon, fins al 26 d’agost. El dia
27 publicarem els guanyadors a segre.com.

A la Val d’Aran. Imatge d’una excursió a Montgarri. Sílvia Miquel.

MUSEU TERRES DE L’EBRE
Un museu ubicat a la localitat d’Amposta per entendre com la història i
l’entorn natural han arribat a modelar el paisatge, els costums i les persones de les Terres de l’Ebre. Preu de
l’entrada: 2 €

Moltes felicitats, Diego! Ets un heroi sense capa, nosaltres
portem barret! Petons i abraçades.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Descompte del 50% mostrant el
carnet de subscriptor a la taquilla.
Oferta limitada i no acumulable a
altres ofertes. Per recollir més informació, visiteu la pàgina web www.
museuterresebre.cat.

INAUGURACIÓ DANSÀNEU
Roberto Olivan obrirà el Dansàneu,
que aquest any ha canviat de dates
i comptarà amb més espais a l’aire
lliure. Olivan estrenarà la seua última creació, InfernoV.I.P., el diumenge 23 d’agost a les 19 h a Escalarre.

Estanys de la Pera. Aquest any atípic, vacances petites. Jordi Odén.
Envia’ns la millor foto de
les teues vacances a cercle@
segre.com o puja-la al web fins
a l’11 de setembre i entraràs al
sorteig d’una estada familiar
a PortAventura i altres
fantàstics premis.

Amb el patrocini d’Azul
Marino Viatges

El nom del guanyador es publicarà el
dimarts 15 de setembre al web i a les
xarxes socials.
Bases i imatges a
segre.com/cercle

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

Estel, moltes felicitats per la teua primera comunió! Un
petó i una abraçada molt forta de part de tota la família.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Descompte del 20% en l’espectacle inaugural, mostrant el carnet
de SEGRE a la taquilla o comprant
online al seu web www.dansaneu.cat demanant el codi a l’email
marketing@segre.com.
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Reportatge

La literatura del Dansàneu
Jordi Lara narra la seua relació amb el Festival de les Valls d’Àneu || Dirigeix la ‘performance’
‘Caterina Vetlla’ i és l’autor del text de ‘Palmira’ sobre la musicòloga barcelonina Palmira Jaquetti
DANSÀNEU

ÀNGELS ESCOLÀ

Jordi Lara, escriptor natural
de Vic, va descobrir el festival
Dansàneu en els seus inicis:
quan era una reduïda trobada
de persones interessades en la
dansa i la música popular que,
al voltant del ballarí i coreògraf
Joan Serra, convertien el certamen anual en un laboratori
de disciplines artístiques relacionades amb el Pallars Sobirà i la seua gent. L’any 2015,
el festival va adoptar l’actual
format, i es va convertir en un
projecte obert a tots els públics.
Basat en propostes artístiques
vinculades a la regió, prova de
lligar i mostrar, mitjançant el
treball d’artistes procedents de
diferents països, les seues tradicions i l’empremta que deixen
en la història del lloc. En tots
aquests anys, la relació de Lara
amb el Dansàneu ha estat molt
fructífera, ja que va ser una de
les localitzacions en les quals
va presentar el seu film Ventre
blanc, un llargmetratge cru i
subtil sobre altres maneres de
buscar la felicitat. En aquesta
edició, l’escriptor osonenc s’ha
encarregat de la dramatúrgia
de l’espectacle Palmira (dilluns
24 d’agost a les 19 h a Sorpe),
en què els espectadors podran
escoltar cançons que van can-

DANSÀNEU

23 d’agost amb l’obra Inferno
V.I.P., que anirà a càrrec del ballarí internacional Roberto Olivan. Altres propostes del cartell
són Les Impuxibles, dansa i música original amb Clara i Ariadna Peya, o l’actuació d’El Petit
de Cal Eril i Montserrat Selma,
que tindran lloc al recinte firal
d’Esterri d’Àneu.
En aquesta edició, marcada
per la crisi sanitària, priorit-

DANSÀNEU 2020

La 29 edició prioritzarà
els espais a l’aire lliure i
comptarà amb propostes
úniques i singularitzades

Lara estrena ‘Caterina Vetlla’.

tar els seus rebesavis i recordar
com eren la seua vida i els seus
costums gràcies al treball que
va portar a terme la musicòloga
Palmira Jaquetti la dècada dels
anys trenta. També és l’autor
del guió i direcció de Caterina
Vetlla, una performance poètica realitzada per encàrrec
de la direcció del festival i que
s’estrenarà davant el castell de
València d’Àneu el diumenge 30
d’agost a les 12 hores (vegeu el
desglossament).
Dansàneu s’inaugurarà el

L’escriptor i guionista osonenc està molt vinculat al Dansàneu.
DANSÀNEU

zaran els espais a l’aire lliure
i s’aplicaran totes les mesures
seguretat i de prevenció.
L’escriptor creu que en aquest
context “la cultura s’enfronta
a un repte important però que
també obre noves oportunitats
per a les obres de petit format”.
Per a ell, “és temps de portar
la cultura als pobles i aprofitar
les places, els carrers i, en definitiva, les zones obertes”. El
Dansàneu ja té aquesta vocació i
“ara és el moment d’aquest tipus
de festivals”, sentencia.

ESTRENA DE ‘CATERINA VETLLA‘
DANSÀNEU

El castell de València
d’Àneu, escenari de
la ruta poètica
‘Caterina Vetlla’

‘Palmira’ n Palmira Jaquetti, musicòloga barcelonina, va visitar
les Valls d’Àneu a pricipis del s. XX per investigar sobre la música
tradicional i les cançons populars. Enguany se’n commemora el 125
aniversari del naixement i se li ret homenatge amb aquesta obra.

n L’obra Caterina Vetlla és
una creació de Jordi Lara sobre el personatge històric de
Caterina Albert (nascuda al
segle XV), esposa d’Hug Roger III i comtessa del Pallars.
A la performance, l’escriptor
entaularà una conversa amb
ella per descobrir així la història d’una dona valenta que,
després de la marxa del seu
marit a l’exili, va haver de resistir el setge i va defensar la
població de València d’Àneu
i les seues terres durant tres
anys abans de rendir-se a les
tropes del comte de Cardona.
Es tracta d’un projecte que
entronca directament amb el
programa Il·luminats de TV3,
sèrie que ell mateix va dirigir
i en la qual passava tota una
nit conversant amb un per-

Vista aèria del castell de València d’Àneu (Pallars Sobirà).

sonatge rellevant de la cultura. L’enregistrament de la
performance poètica es durà
a terme durant la matinada
del dissabte 29 al diumenge
30 d’agost, però la seua projecció tindrà lloc el dia 30, a

les 12 hores, a l’esplanada del
castell. A continuació, l’Orquestrina Trama amenitzarà
un ball folk a partir de músiques antigues de muntanya
amb què amenitzarà el públic
assistent.
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Participa y gana: Mis vacaciones

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels
avantatges del Club dels subscriptors
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes
per assistir a espectacles, a més d’altres
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat
del club a segre.com

DISFRUTA EN AQUOPOLIS
Vive en Aquopolis una experiencia
única con impresionantes atracciones acuáticas y los más divertidos
animales marinos. Una actividad
cien por cien segura con la aplicación de las medidas de seguridad.

Estany de la Mariola, un precioso paraje que ha visitado Jordi Recasens.
Per molts anys, Anna. Gaudeix molt dels 50! De part de la
teva família, que t’estima moltíssim!

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteo de entradas 2x1, enviando
un correo a marketing@segre.com
con vuestro nombre, número de
subscriptor y teléfono, hasta el 26
de agosto. El día 27 publicaremos
los ganadores en segre.com.

En la Val d’Aran. Imagen de una excursión a Montgarri. Sílvia Miquel.

MUSEU TERRES DE L’EBRE
Un museo ubicado en la localidad
de Amposta para entender cómo
la historia y el entorno natural han
llegado a modelar el paisaje, las costumbres y las personas de las Terres
de l’Ebre. Precio de la entrada: 2 €

Moltes felicitats, Diego! Ets un heroi sense capa, nosaltres
portem barret! Petons i abraçades.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Descuento del 50% mostrando el
carnet de subscriptor en la taquilla.
Oferta limitada y no acumulable
a otras ofertas. Para recabar más
información, visite la página web
www.museuterresebre.cat.

INAUGURACIÓN DANSÀNEU
Roberto Olivan abrirá el Dansàneu,
que este año ha cambiado de fechas y contará con más espacios al
aire libre. Olivan estrenará su última
creación, Inferno V.I.P., el domingo
23 de agosto a las 19 h en Escalarre.

Estanys de la Pera. Este año atípico, vacaciones pequeñas. Jordi Odén.
Envíanos la mejor foto de
tus vacaciones a cercle@segre.
com o súbela a la web hasta
el 11 de septiembre y entrarás
en el sorteo de una estancia
familiar en PortAventura y
otros fantásticos premios.

Con el patrocinio de:
Azul Marino Viatges

El nombre del ganador se publicará el
martes 15 de septiembre en la web y en
las redes sociales.
Bases e imágenes en
segre.com/cercle

¡Entre todos hacemos Cercle! Todas las imágenes en

Estel, moltes felicitats per la teva primera comunió! Un
petó i una abraçada molt forta de part de tota la família.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Descuento del 20% en el espectáculo inaugural, mostrando el
carnet de SEGRE en la taquilla o
comprando online en su web www.
dansaneu.cat pidiendo el código al
email marketing@segre.com.
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Reportaje

La literatura del Dansàneu
Jordi Lara narra su relación con el Festival de les Valls d’Àneu || Dirige la ‘performance’ ‘Caterina
Vetlla’ y es el autor del texto de ‘Palmira’ sobre la musicóloga barcelonesa Palmira Jaquetti
DANSÀNEU

ÀNGELS ESCOLÀ

Jordi Lara, escritor natural de
Vic, descubrió el festival Dansàneu en sus inicios: cuando era
un reducido encuentro de personas interesadas en la danza y
la música popular que, en torno
al bailarín y coreógrafo Joan
Serra, convertían el certamen
anual en un laboratorio de disciplinas artísticas relacionadas con el Pallars Sobirà y sus
gentes. En el año 2015, el festival adoptó el actual formato,
convirtiéndose en un proyecto
abierto a todos los públicos. Basado en propuestas artísticas
vinculadas a la región, trata
de ligar y mostrar, mediante el
trabajo de artistas procedentes
de diferentes países, sus tradiciones y la huella que dejan en
la historia del lugar. En todos
estos años, la relación de Lara
con el Dansàneu ha sido muy
fructífera, ya que fue una de las
localizaciones en las que presentó su film Ventre blanc, un
largometraje crudo y sutil sobre
otras formas de buscar la felicidad. En esta edición, el escritor
osonense se ha encargado de
la dramaturgia del espectáculo
Palmira (lunes 24 de agosto a
las 19 h en Sorpe), en el que los
espectadores podrán escuchar
canciones que cantaron sus tata-

DANSÀNEU

V.I.P., que correrá a cargo del
bailarín internacional Roberto
Olivan. Otras propuestas del
cartel son Les Impuxibles, danza y música original con Clara
y Ariadna Peya, o la actuación
de El Petit de Cal Eril y Montserrat Selma en el recinto ferial
de Esterri d’Àneu.
En esta edición, marcada por
la crisis sanitaria, primarán los
espacios al aire libre y se aplica-

DANSÀNEU 2020

La 29 edición priorizará los
espacios al aire libre y
contará con propuestas
únicas y singularizadas

Lara estrena ‘Caterina Vetlla’.

rabuelos y recordar cómo eran
su vida y sus costumbres gracias al trabajo que llevó a cabo
la musicóloga Palmira Jaquetti
en la década de los 30. También
es el autor del guion y dirección
de Caterina Vetlla, una performance poética realizada por encargo de la dirección del festival y que se estrenará frente al
castillo de València d’Àneu el
domingo 30 de agosto a las 12
h (ver desglose).
Dansàneu se inaugurará el 23
de agosto con la obra Inferno

El escritor y guionista osonense está muy vinculado al Dansàneu.
DANSÀNEU

ESTRENO DE ‘CATERINA VETLLA‘
DANSÀNEU

El castillo de València
d’Àneu, escenario de
la ruta poética
‘Caterina Vetlla’

‘Palmira’ n Palmira Jaquetti, musicóloga barcelonesa, visitó Les
Valls d’Àneu a principios del s. XX para investigar sobre la música
tradicional y las canciones populares. Este año se conmemora el
125 aniversario de su nacimiento y se le rinde tributo con esta obra.

rán todas las medidas seguridad
y de prevención.
El escritor cree que en este
contexto “la cultura se enfrenta
a un reto importante pero que
también abre nuevas oportunidades para las obras de pequeño
formato”. Para él, “es tiempo de
llevar la cultura a los pueblos y
aprovechar las plazas, las calles
y, en definitiva, las zonas abiertas”. El Dansàneu ya tiene esta
vocación y “ahora es el momento de este tipo de festivales”,
sentencia.

n La obra Caterina Vetlla es
una creación de Jordi Lara sobre el personaje histórico de
Caterina Albert (nacida en el
siglo XV), esposa de Hug Roger III y condesa del Pallars.
En su performance, el escritor
entablará una conversación
con ella para descubrir así la
historia de una mujer valiente que, tras la marcha de su
marido al exilio, tuvo que resistir el asedio y defendió la
población de València d’Àneu
y sus tierras durante tres años
antes de rendirse a las tropas
del conde de Cardona.
Se trata de un proyecto que
entronca directamente con el
programa Il·luminats de TV3,
serie que él mismo dirigió y en
la que pasaba toda una noche
conversando con un persona-

Vista aérea del castillo de València d’Àneu (Pallars Sobirà).

je relevante de la cultura. La
grabación de la performance
poética se llevará a cabo durante la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de agosto, pero su proyección tendrá
lugar el día 30, a las 12 horas,

en la explanada del castillo.
A continuación, la Orquestrina Trama amenizará un
baile folk a partir de músicas antiguas de montaña con
las que amenizará al público
asistente.
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Reportaje

La literatura del Dansàneu
Jordi Lara narra su relación con el Festival de les Valls d’Àneu || Dirige la ‘performance’ ‘Caterina
Vetlla’ y es el autor del texto de ‘Palmira’ sobre la musicóloga barcelonesa Palmira Jaquetti
DANSÀNEU

ÀNGELS ESCOLÀ

Jordi Lara, escritor natural de
Vic, descubrió el festival Dansàneu en sus inicios: cuando era
un reducido encuentro de personas interesadas en la danza y
la música popular que, en torno
al bailarín y coreógrafo Joan
Serra, convertían el certamen
anual en un laboratorio de disciplinas artísticas relacionadas con el Pallars Sobirà y sus
gentes. En el año 2015, el festival adoptó el actual formato,
convirtiéndose en un proyecto
abierto a todos los públicos. Basado en propuestas artísticas
vinculadas a la región, trata
de ligar y mostrar, mediante el
trabajo de artistas procedentes
de diferentes países, sus tradiciones y la huella que dejan en
la historia del lugar. En todos
estos años, la relación de Lara
con el Dansàneu ha sido muy
fructífera, ya que fue una de las
localizaciones en las que presentó su film Ventre blanc, un
largometraje crudo y sutil sobre
otras formas de buscar la felicidad. En esta edición, el escritor
osonense se ha encargado de
la dramaturgia del espectáculo
Palmira (lunes 24 de agosto a
las 19 h en Sorpe), en el que los
espectadores podrán escuchar
canciones que cantaron sus tata-

DANSÀNEU

V.I.P., que correrá a cargo del
bailarín internacional Roberto
Olivan. Otras propuestas del
cartel son Les Impuxibles, danza y música original con Clara
y Ariadna Peya, o la actuación
de El Petit de Cal Eril y Montserrat Selma en el recinto ferial
de Esterri d’Àneu.
En esta edición, marcada por
la crisis sanitaria, primarán los
espacios al aire libre y se aplica-

DANSÀNEU 2020

La 29 edición priorizará los
espacios al aire libre y
contará con propuestas
únicas y singularizadas

Lara estrena ‘Caterina Vetlla’.

rabuelos y recordar cómo eran
su vida y sus costumbres gracias al trabajo que llevó a cabo
la musicóloga Palmira Jaquetti
en la década de los 30. También
es el autor del guion y dirección
de Caterina Vetlla, una performance poética realizada por encargo de la dirección del festival y que se estrenará frente al
castillo de València d’Àneu el
domingo 30 de agosto a las 12
h (ver desglose).
Dansàneu se inaugurará el 23
de agosto con la obra Inferno

El escritor y guionista osonense está muy vinculado al Dansàneu.
DANSÀNEU

ESTRENO DE ‘CATERINA VETLLA‘
DANSÀNEU

El castillo de València
d’Àneu, escenario de
la ruta poética
‘Caterina Vetlla’

‘Palmira’ n Palmira Jaquetti, musicóloga barcelonesa, visitó Les
Valls d’Àneu a principios del s. XX para investigar sobre la música
tradicional y las canciones populares. Este año se conmemora el
125 aniversario de su nacimiento y se le rinde tributo con esta obra.

rán todas las medidas seguridad
y de prevención.
El escritor cree que en este
contexto “la cultura se enfrenta
a un reto importante pero que
también abre nuevas oportunidades para las obras de pequeño
formato”. Para él, “es tiempo de
llevar la cultura a los pueblos y
aprovechar las plazas, las calles
y, en definitiva, las zonas abiertas”. El Dansàneu ya tiene esta
vocación y “ahora es el momento de este tipo de festivales”,
sentencia.

n La obra Caterina Vetlla es
una creación de Jordi Lara sobre el personaje histórico de
Caterina Albert (nacida en el
siglo XV), esposa de Hug Roger III y condesa del Pallars.
En su performance, el escritor
entablará una conversación
con ella para descubrir así la
historia de una mujer valiente que, tras la marcha de su
marido al exilio, tuvo que resistir el asedio y defendió la
población de València d’Àneu
y sus tierras durante tres años
antes de rendirse a las tropas
del conde de Cardona.
Se trata de un proyecto que
entronca directamente con el
programa Il·luminats de TV3,
serie que él mismo dirigió y en
la que pasaba toda una noche
conversando con un persona-

Vista aérea del castillo de València d’Àneu (Pallars Sobirà).

je relevante de la cultura. La
grabación de la performance
poética se llevará a cabo durante la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de agosto, pero su proyección tendrá
lugar el día 30, a las 12 horas,

en la explanada del castillo.
A continuación, la Orquestrina Trama amenizará un
baile folk a partir de músicas antiguas de montaña con
las que amenizará al público
asistente.
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 15 D’AGOST DEL 2020

La directora de l’Ésdansa, Núria Feixas, celebra que s’ha aconseguit ser fidel als
reptes de formació, exhibició, participació i natura en l’edició insòlita d’enguany

Complint objectius
Jordi Bordes
BARCELONA

Són dels pocs festivals que
no s’han mogut del calendari (“tots endarrerien a finals d’agost i nosaltres ja
hi érem de saque”, comenta la directora de l’Ésdansa, Núria Feixas) tot i que
han necessitat forçar la
imaginació per suplir baixes de les companyies internacionals a conseqüència de l’amenaça de la Covid-19. El festival Ésdansa
es programa del 20 al 23
d’agost a les Preses (Garrotxa) potenciant les activitats presencials: “Portàvem molts mesos de pantalla” durant el confinament, alerta Feixas. Per
compensar la limitació
d’ocupació, han previst doblar algunes sessions. Les
activitats de dansa i natura, que normalment, ja tenen un aforament molt limitat perquè es busca una
connexió molt íntima entre els artistes i el públic,
s’ha mantingut pràcticament a la mateixa proporció, tot garantint que hi
pugui haver la distància

L’Esbart Manresà estrena ‘Totes’, el divendres 21 en sessió doble a la plaça Major de les Preses ■ ÉSDANSA

Es trasllada el
públic al bosc
amb la Festa al
Parc i amb
‘Baula’, de Jordi
Molina Quartet

preceptiva. El diumenge
23, l’Esbart Ciutat Comtal
ballarà la música en clau
de jazz de Jordi Molina
Quartet en un racó a descobrir (Baula). Més complicat és atendre les actuacions de la plaça Major. Si
era lloc de pas espontani,
ara caldrà fer seure els es-

pectadors que vulguin seguir les actuacions. Segurament aquest fet implica
que s’hagi d’ajustar molt la
participació, tot i que es
manté la Festa al Parc amb
els diversos grups del Marboleny per un itinerari al
parc de la Pedra Tosca.
S’aconsegueix els objec-

tius, en part, perquè es
programa un nombre similar de companyies, tot i
que hi abunda la presència
catalana. És una fórmula
que permet també fer encàrrecs a companyies que
han estat aturades durant
mesos, arran del tancament de teatres i la prohi-

bició de gires. Sí que han
hagut de reduir la vessant
formativa (que es treballa
des de principi de setmana, habitualment amb els
grups de dansa tradicional
més petits internacionals). Per a la canalla de
l’Esbart Marboleny, s’ha
optat per unes càpsules
que es rebran en línia i que
els ajudaran a preparar la
ballada final de diumenge.
Quant a actuacions, el
grup Elai Alai, del País
Basc, substituirà a darrera
hora la invitació de nit de
danses peruanes (dissabte, 22 h a l’Ésdansa) que
havien de realitzar els ballarins del Perú Ritmos y
Costumbres. També els
supleixen en el taller de
dansa del mateix dissabte,
a partir de les 10 del matí.
Sara Cano (Vengo) connecta amb el present la lletra de La Molinera, un
clàssic de la tradició oral
castellana. L’Esbart Manresà fa una reivindicació
de les dones des del folklore català (Totes) i l’Esbart
Rocasagna rellegeix el
conte d’en Patufet (A la
panxa del bou). ■

El Dansàneu torna a la vall d’Àssua
El festival, del 23 al
30 d’agost, inclou
música d’arrel,
dansa i natura
J.B.

BARCELONA

El Dansàneu ha endarrerit la seva estrena per poder reaccionar amb èxit
davant els efectes de la
pandèmia. Per a aquesta
edició, ha mirat de trobar
emplaçaments a l’aire lliure que permetin la capacitat més alta (seguint sempre les ordres de les autoritats sanitàries). Del 23
(quan obrirà el foc un solo
de Roberto Olivan, en un
dels projectes de parelles
de ball del pla d’impuls de
la dansa) al 30 d’agost, les
activitats de música d’ar-

rel, dansa, cinema i entorn
natural comportaran un
punt d’interès cultural per
a la fi d’aquest estiu atípic.
Entre els espais que es recuperen en aquesta edició
hi ha l’església de Sant Víctor a Saurí (Sort) a la vall
veïna d’Àssua (amb una
sessió doble del concert
Criatures), i també altres
emplaçaments d’Àneu,
com poden ser el castell de
València d’Àneu (Alt
Àneu) i el jardí de Gallimó
(al nucli d’Esterri).
Entre el programa, que
s’allarga tota una setmana, destaca la dansa de
Montserrat Selma amb temes interpretats en directe per El Petit de Ca l’Eril.
També el Des-espera, en
què Ariadna Peya i Marc
Soler posen coreografia al

Júlia Farrero clou el festival amb ‘Teia’, obra finalista del Delfí Colomé 2018 ■ DANSÀNEU

disc AA, de Clara Peya.
L’espectacle Ovidi25, que
es va poder veure al Barnasants, estarà completat
amb Factoria Mascaró,
que ballarà algunes partitures. Aquesta formació farà doblet amb La Nova Euteope. El grup coral interpreta peces litúrgiques que
el grup de dansa popular
creat per Joan Serra (ànima del Dansàneu) hi aportarà moviment. També hi
haurà circ amb Nilak. Presentarà el resultat de la residència artística al costat
del músic Arnau Obiols. Serà a l’espai emblemàtic de
MónNatura Pirineus, a
Planes de Son.El festival
proposa accions per streaming i que Lleida TV pugui
gravar fins al 80% de la programació. ■
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 15 D’AGOST DEL 2020

La directora de l’Ésdansa, Núria Feixas, celebra que s’ha aconseguit ser fidel als
reptes de formació, exhibició, participació i natura en l’edició insòlita d’enguany

Complint objectius
Jordi Bordes
BARCELONA

Són dels pocs festivals que
no s’han mogut del calendari (“tots endarrerien a finals d’agost i nosaltres ja
hi érem de saque”, comenta la directora de l’Ésdansa, Núria Feixas) tot i que
han necessitat forçar la
imaginació per suplir baixes de les companyies internacionals a conseqüència de l’amenaça de la Covid-19. El festival Ésdansa
es programa del 20 al 23
d’agost a les Preses (Garrotxa) potenciant les activitats presencials: “Portàvem molts mesos de pantalla” durant el confinament, alerta Feixas. Per
compensar la limitació
d’ocupació, han previst doblar algunes sessions. Les
activitats de dansa i natura, que normalment, ja tenen un aforament molt limitat perquè es busca una
connexió molt íntima entre els artistes i el públic,
s’ha mantingut pràcticament a la mateixa proporció, tot garantint que hi
pugui haver la distància

L’Esbart Manresà estrena ‘Totes’, el divendres 21 en sessió doble a la plaça Major de les Preses ■ ÉSDANSA

Es trasllada el
públic al bosc
amb la Festa al
Parc i amb
‘Baula’, de Jordi
Molina Quartet

preceptiva. El diumenge
23, l’Esbart Ciutat Comtal
ballarà la música en clau
de jazz de Jordi Molina
Quartet en un racó a descobrir (Baula). Més complicat és atendre les actuacions de la plaça Major. Si
era lloc de pas espontani,
ara caldrà fer seure els es-

pectadors que vulguin seguir les actuacions. Segurament aquest fet implica
que s’hagi d’ajustar molt la
participació, tot i que es
manté la Festa al Parc amb
els diversos grups del Marboleny per un itinerari al
parc de la Pedra Tosca.
S’aconsegueix els objec-

tius, en part, perquè es
programa un nombre similar de companyies, tot i
que hi abunda la presència
catalana. És una fórmula
que permet també fer encàrrecs a companyies que
han estat aturades durant
mesos, arran del tancament de teatres i la prohi-

bició de gires. Sí que han
hagut de reduir la vessant
formativa (que es treballa
des de principi de setmana, habitualment amb els
grups de dansa tradicional
més petits internacionals). Per a la canalla de
l’Esbart Marboleny, s’ha
optat per unes càpsules
que es rebran en línia i que
els ajudaran a preparar la
ballada final de diumenge.
Quant a actuacions, el
grup Elai Alai, del País
Basc, substituirà a darrera
hora la invitació de nit de
danses peruanes (dissabte, 22 h a l’Ésdansa) que
havien de realitzar els ballarins del Perú Ritmos y
Costumbres. També els
supleixen en el taller de
dansa del mateix dissabte,
a partir de les 10 del matí.
Sara Cano (Vengo) connecta amb el present la lletra de La Molinera, un
clàssic de la tradició oral
castellana. L’Esbart Manresà fa una reivindicació
de les dones des del folklore català (Totes) i l’Esbart
Rocasagna rellegeix el
conte d’en Patufet (A la
panxa del bou). ■

El Dansàneu torna a la vall d’Àssua
El festival, del 23 al
30 d’agost, inclou
música d’arrel,
dansa i natura
J.B.

BARCELONA

El Dansàneu ha endarrerit la seva estrena per poder reaccionar amb èxit
davant els efectes de la
pandèmia. Per a aquesta
edició, ha mirat de trobar
emplaçaments a l’aire lliure que permetin la capacitat més alta (seguint sempre les ordres de les autoritats sanitàries). Del 23
(quan obrirà el foc un solo
de Roberto Olivan, en un
dels projectes de parelles
de ball del pla d’impuls de
la dansa) al 30 d’agost, les
activitats de música d’ar-

rel, dansa, cinema i entorn
natural comportaran un
punt d’interès cultural per
a la fi d’aquest estiu atípic.
Entre els espais que es recuperen en aquesta edició
hi ha l’església de Sant Víctor a Saurí (Sort) a la vall
veïna d’Àssua (amb una
sessió doble del concert
Criatures), i també altres
emplaçaments d’Àneu,
com poden ser el castell de
València d’Àneu (Alt
Àneu) i el jardí de Gallimó
(al nucli d’Esterri).
Entre el programa, que
s’allarga tota una setmana, destaca la dansa de
Montserrat Selma amb temes interpretats en directe per El Petit de Ca l’Eril.
També el Des-espera, en
què Ariadna Peya i Marc
Soler posen coreografia al

Júlia Farrero clou el festival amb ‘Teia’, obra finalista del Delfí Colomé 2018 ■ DANSÀNEU

disc AA, de Clara Peya.
L’espectacle Ovidi25, que
es va poder veure al Barnasants, estarà completat
amb Factoria Mascaró,
que ballarà algunes partitures. Aquesta formació farà doblet amb La Nova Euteope. El grup coral interpreta peces litúrgiques que
el grup de dansa popular
creat per Joan Serra (ànima del Dansàneu) hi aportarà moviment. També hi
haurà circ amb Nilak. Presentarà el resultat de la residència artística al costat
del músic Arnau Obiols. Serà a l’espai emblemàtic de
MónNatura Pirineus, a
Planes de Son.El festival
proposa accions per streaming i que Lleida TV pugui
gravar fins al 80% de la programació. ■
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Dia: 30 d’agost (23 h) Lloc: plaça de l’Església, Esterri d’Àneu

Solo de circ íntim, fusta i cos. En un context rústic, i
amb la tradició pirinenca de les falles com a inspiració.

Finalment, les Preses
(Garrotxa) es tornarà a
omplir de dansa d’arrel
tradicional amb la celebració de la 38a edició
del Festival Ésdansa,
del 20 al 23 d’agost. És,

I L’ÉSDANSA,
A LA GARROTXA
doncs, una versió més
reduïda, amb quatre dies
de programació, i adaptada a les mesures sanitàries i de protecció, tant
dels artistes i treballa-

‘INFIERNO V.I.P’, DE ROBERTO OLIVAN
Dia: 23 d’agost (19 h) Lloc: església de Santa Maria d’Àneu, Escalarre - la Guingueta d’Àneu

El prestigiós ballarí, coreògraf i creador internacional obrirà el Dansàneu 2020 amb un
solo ad hoc de caràcter reflexiu i bellesa inqüestionable.

dors com del públic. Núria Feixas, directora del
festival, ha marcat les línies per a aquesta nova
edició, que tot i els condicionants d’aquest any,
continua “apostant pel

binomi dansa i paisatge,
per la creació i la divulgació, per les Nits Ésdansa i per afegir la potenciació dels artistes de
Km 0 i la mirada més enllà de Catalunya”.

NILAK & ARNAU OBIOLS

EL PETIT DE CAL ERIL I MONTSERRAT SELMA

Dia: 28 d’agost (19 h) Lloc: MónNatura Pirineus (exterior)

Dia: 27 agost (23 h) Lloc: recinte firal, Esterri d’Àneu

El cabaret de Nilak s’adapta a cada espai que visita.
Al Dansàneu, el seu circ contemporani anirà de
bracet de la música d’arrel d’Arnau Obiols.

La reconeguda ballarina suma el seu talent
energètic i singular a les músiques de la popular
banda catalana, sobretot del disc Energia fosca.

Cultura serà l’encarregat d’inaugurar
el festival el 23 d’agost a les set de la
tarda, al centre espiritual de les Valls
d’Àneu, l’església de Santa Maria, a
Esclarre - la Guingueta d’Àneu, amb
el solo INFERNO V.I.P. 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; o una versió diferent de
l’espectacle Ovidi 25, una producció
del festival Barnasants en l’any del
seu 25è 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 altre plat
fort d’enguany és la fusió de la ballarina Montserrat Selma amb la música d’El Petit de cal Eril i la nova proposta de circ contemporani NILAK al
costat del músic pirinenc Arnau
Obiols. També Júlia Farrero, Marala
Trio, Factoria Mascaró & La Nova
Euterpe, l’Orquestra Trama, la ballarina basca Nerea Martínez –amb
l’espectacle Biraka–, el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó Jordà… En
definitiva, una cita ineludible per als
amants de la dansa tradicional 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 de la música d’alta qualitat i mescla les propostes més contemporànies i l’incentiu a la nova creació amb la cultura
d’arrel.

43. Del 15 al 21 d’agost del 2020

‘TEIA’, DE JÚLIA FARRERO
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EXPERIÈNCIES

El Dansàneu
esquiva la
pandèmia
J.PEÑA

jpenya@lrp.cat

42. Del 15 al 21 d’agost del 2020

◗

La dansa, la música i el patrimoni
tornaran a envair les Valls d’Àneu
amb la celebració de la 29a edició del
festival Dansàneu, que s’ha hagut de
reinventar per adaptar-se al context
actual derivat de la crisi sanitària. Així, ha canviat de dates i finalment es
farà del 23 al 30 d’agost. També potencia els espectacles programats a
l’aire lliure i que disposen d’aforaments amplis per facilitar l’accés del
públic a les propostes. 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) i l’excepcional església de Sant Víctor a Saurí (Sort),
afegint així una subseu ubicada a la
vall d’Àssua. Una altra de les novetats
és l’inici d’un cicle dedicat al cinema
etnogràfic, amb l’estrena absoluta de
dos documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu i que
es farà al batedor de l’Ecomuseu de
les Valls d’Àneu, reconegut recentment amb la Creu de Sant Jordi.
“Hem decidit tirar endavant per
compromís i per responsabilitat amb
el territori i amb la seva gent, amb els
artistes i coproductors d’espectacles
que difonen les bondats d’aquestes
valls més enllà de les dates de celebració del nostre festival”, exposa Rut
Martínez, directora del Dansàneu:
“Hem entès, en definitiva, que aquest
és més que mai el nostre moment i
també el nostre deure amb la societat, els creadors i els festivals multitudinaris que aquest any 2020, malauradament, no es poden dur a terme.
Fer el Dansàneu enguany, celebrarlo, viure’l, és per damunt de tot la
nostra il·lusió.”
Quant a la programació, segueix
amb una forta aposta per la cultura
en viu. “Més enllà dels molts interrogants que planteja la situació actual,
intentem preservar l’esperit del Dan-

El ballarí i Premi
Nacional de Cultura
Roberto Olivan obre
la 29a edició del
festival, que finalment
tindrà lloc, amb més
espais a l’aire lliure,
del 23 al 30 d’agost
a les Valls d’Àneu

sàneu, que es tradueix en una acció
de pluja fins, com ens agrada dir-ne,
de treball sostingut i de proximitat
amb el públic i amb els artistes”, afirmen els responsables del festival. En
aquesta línia, presenta propostes
úniques i singulars amb l’objectiu de
donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en
valor el patrimoni artístic i natural
d’Àneu, i mescla les propostes de nova creació i/o contemporànies amb
la dansa i la música d’arrel. El ballarí i
coreògraf Roberto Olivan, premi EFFE 2019/2020 a la creació del festival
Deltebre Dansa I Premi Nacional de

TAMBÉ CINEMA

Una de les novetats
d’enguany és l’inici
d’un cicle dedicat al
cinema etnològic,
amb l’estrena de dos
documentals produïts
pel Consell Cultural
de les Valls d’Àneu

El cartell, obra de la valenciana Paula Bonet

‘OVIDI 25’ I LA FACTORIA MASCARÓ
Dia: 29 agost (19 h) Lloc: recinte firal, Esterri d’Àneu

Dansàneu proposa singularitzar el muntatge Ovidi 25, incorporant la
dansa en diversos temes a càrrec del grup d’arrel Factoria Mascaró.

DANSÀNEU 2020
Dates: del 23 al 30
d’agost
Lloc: Esterri d’Àneu,
València d’Àneu, Isil,
la Guingueta d’Àneu,
Espot, Escaló, Sorpe i
Sort
Oferta d’allotjaments:
El Consorci de Turisme
de les Valls d’Àneu en
col·laboració amb el
Consell Cultural ha
preparat una oferta
d’allotjaments. Són: la
Casa Oficial, la Fonda
Agustí, l’Hostal i
l’Aparthotel Trainera,
la Posada d’Àneu i
l’Hotel i l’Hostal Vall
d’Àneu d’Esterri d’Àneu
Entrades i més
informació:
dansaneu.cat

‘DES-ESPERA’, DE LES IMPUXIBLES
Dia: 25 agost (23 h) Lloc: recinte firal, Esterri Àneu

Una creació d’Ariadna Peya i Marc Soler a
partir de l’últim disc de Clara Peya, AA, que
parla de viure en contradicció.

Medio: El Segre en Català
Publicado: 09/08/2020
Edición: Segre Català
Sección: MISCELANEA GUIA

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 193€

SEGRE
Diumenge, 9 d’agost del 2020

Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

@CERCLEsegre

GUIA

CERCLE

www.facebook.com/cerclesegre

Espai Cercle

En marxa
Les meues vacances
Envia fotos a cercle@segre.com

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels
avantatges del Club dels subscriptors
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes
per assistir a espectacles, a més d’altres
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat
del club a segre.com

Participa-hi i guanya: Les meues vacances
Envia’ns la millor foto de
les teues vacances a cercle@
segre.com o puja-la al web fins
a l’11 de setembre i entraràs al
sorteig d’una estada familiar
a PortAventura i altres
fantàstics premis.

Amb el patrocini
d’Azul Marino Viatges.
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DANSÀNEU
Roberto Olivan obrirà el Dansàneu,
que aquest any ha canviat de dates
i comptarà amb més espais a l’aire
lliure. Olivan estrenarà la seua última creació, V.I.P., el diumenge 23
d’agost a les 19 h a Escalarre.

El nom del guanyador es publicarà el
dimarts 15 de setembre al web i a les
xarxes socials.
Bases i imatges a
segre.com/cercle

“Vacances confinades a la minipiscina de casa nostra”, assegura el
Robert Roselló, que aquest estiu no perd l’alegria.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Descompte del 20% en l’espectacle inaugural, mostrant el carnet
del Club dels subscriptors de SEGRE
a la taquilla. Oferta limitada. Més
informació sobre el festival al web
www.dansaneu.cat.

Vacances de proximitat a Tiurana (Noguera). El Bep Pubill ha immortalitzat durant
els seus dies de festa la localitat des de l’espadanya de l’església de Sant Pere.

Lluna plena d’agost des de Cal Perill de Gavarra, a
l’Alt Urgell. La imatge és del Marcelino Viñals.

BRINDA AMB SEGRE
Castell del Remei és un celler centenari en una finca històrica de la DO
Costers del Segre. Sortegem 5 lots
de vi que inclouen una ampolla de
vi negre Gotim Bru i una de vi blanc
Gotim Blanc.

Pobles de Lleida a Instagram

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteig de 5 lots. Envieu a marketing@segre.com el vostre nom, telèfon i número de subscriptor fins
al dia 11 d’agost. L’endemà, dia 12,
publicarem els guanyadors a www.
segre.com/club.

EMPREMTES I FIGURACIONS
Son. Empremtes i figuracions a les
Valls d’Àneu és una intervenció
d’Oriol Vilapuig concentrada en
aquestes valls pallareses, en què
l’artista inscriu un microrelat a partir
de la tècnica del frottage.

El Pla de Sant Tirs. Situat a 702 metres d’altitud, en un turó coronat per
un pla de pastures que dóna nom al poble. @jaume_mister

Mollerussa. Una imatge singular de l’església de Sant Jaume, a la
capital del Pla d’Urgell. @skyndbeyond

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrada gratuïta. Les entrades podran recollir-se a les instal·lacions
del diari SESGRE, al carrer del Riu,
6 de Lleida. La mostra pot visitar-se
fins al 30 de setembre. Més informació a www.mnac.cat.
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SEGRE
Domingo, 9 de agosto de 2020

GUÍA

CERCLE

¿Cómo participar? Elige la sección que más te guste y envíanos fotos, felicita a un familiar o amigo, participa y gana en concursos... y hasta
puedes ser el protagonista del reportaje que tú mismo nos propongas. Las felicitaciones se tienen que enviar con 3 días de antelación a la
fecha de su publicación, como mínimo, acompañadas de la identificación de la persona que las envía (nombre, dirección, DNI y teléfono).

@CERCLEsegre

www.facebook.com/cerclesegre

Espai Cercle

En marcha
Mis vacaciones
Envía fotos a cercle@segre.com

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels
avantatges del Club dels subscriptors
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes
per assistir a espectacles, a més d’altres
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat
del club a segre.com

Participa y gana: Mis vacaciones
Envíanos la mejor foto de
tus vacaciones a cercle@segre.
com o súbela a la web hasta
el 11 de septiembre y entrarás
en el sorteo de una estancia
familiar en PortAventura y
otros fantásticos premios.

Con el patrocinio de
Azul Marino Viatges.
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DANSÀNEU
Roberto Olivan abrirá el Dansàneu,
que este año ha cambiado de fechas
y contará con más espacios al aire libre. Olivan estrenará su última creación, V.I.P., el domingo 23 de agosto
a las 19 h en Escalarre.

El nombre del ganador se publicará el
martes 15 de septiembre en la web y en
las redes sociales.
Bases e imágenes en
segre.com/cercle

“Vacaciones confinadas en la minipiscina de nuestra casa”, asegura
Robert Roselló, que este verano no pierde la alegría.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Descuento del 20% en el espectáculo inaugural, mostrando el
carnet del Club dels Subscriptors de
SEGRE en la taquilla. Oferta limitada. Más información sobre el festival
en la web www.dansaneu.cat.

Vacaciones de proximidad en Tiurana (Noguera). Bep Pubill ha inmortalizado
durante sus días de asueto la localidad desde la espadaña de la iglesia de Sant Pere.

Luna llena de agosto desde Cal Perill de Gavarra,
en el Alt Urgell. La imagen es de Marcelino Viñals.

BRINDA CON SEGRE
Castell del Remei es una bodegacentenaria en una finca histórica de
la DO Costers del Segre. Sorteamos
5 lotes de vino que incluyen una botella de vino negro Gotim Bru y una
de vino blanco Gotim Blanc

Pobles de Lleida a Instagram

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteo de 5 lotes. Enviad a marketing@segre.com vuestro nombre,
teléfono y número de subscriptor
hasta el 11 de agosto. El día 12 publicaremos los ganadores en www.
segre.com/club.

HUELLAS Y FIGURACIONES
Son. Empremtes i figuracions a les
Valls d’Àneu es una intervención de
Oriol Vilapuig concentrada en estas
valles pallaresas, donde el artista
inscribe un microrelato a partir de
la técnica del frottage.

El Pla de Sant Tirs. Situado a 702 m de altitud, en una colina coronada
por un llano de pastos que da nombre al pueblo. @jaume_mister

Mollerussa. Una imagen singular de la iglesia de Sant Jaume, en la
capital del Pla d’Urgell. @skyndbeyond

¡Entre todos hacemos Cercle! Todas las imágenes en

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrada gratuita. Las entradas podrán recogerse en las instalaciones
de diari SEGRE, en la calle del Riu, 6,
de Lleida. La muestra puede visitarse hasta el 30 de septiembre. www.
mnac.cat.

Medio: El Segre
Publicado: 08/08/2020
Edición: G
Sección: MISCELANEA GUÍA
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SEGRE
Sábado, 8 de agosto de 2020
TVE

La 1 hISTorIa
LLEIDA TV

El Pallars Sobirà, en Lleida TV
El Pallars Sobirà será el próximo destino de Lleida, tant i
tan a prop. En este programa
Rut Martínez, la directora del
Dansàneu, empieza su itinerario en la Casa de l’Os d’Isil

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 93€

y seguirá hasta el embalse de
La Torrassa para conocer las
actividades que ofrecen en el
Pirineus Parc Aventura. La
ruta finalizará con un paseo
por los senderos de Isavarre.

‘La noche temática’
repasa los 75 años
de la era atómica y
su impacto social
La noche temática analiza el 75
aniversario del lanzamiento de
las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El programa
se centra en las experiencias de
las víctimas, trabajadores, soldados y niños, que sufrieron las
explosiones y sus posteriores
consecuencias.
Átomo, 150 años de mentiras
es uno de los reportajes que se
emitirán esta noche en La 1, y
repasa el desastre nuclear de
Fukushima. Además, narra
cómo en los años 40 científicos
estadounidenses iniciaron un

Imagen de archivo de una explosión nuclear submarina.

programa de ensayos nucleares,
con el que quedaron encantados
y minimizaron los riesgos de la
radiactividad en el cuerpo humano. Gorbachov y la paz nuclear, el segundo reportaje que

se emitirá, ahonda en la historia
del mapa nuclear, y cuenta con
entrevistas exclusivas con Mijaíl
Gorbachov y varios asesores de
política exterior de EEUU, Rusia, Alemania y Francia.

TV3

Super3/33

La 1

La 2

Telecinco

Antena 3

06.00 Notícies 3/24.
12.25 Per què volen els avions?
Per què som solidaris? Eloi
tiene muy claro que todos
somos iguales. Ahora también sabe que no todos
tenemos las mismas oportunidades o facilidades.
Por suerte, hay gente que
dedica parte de su tiempo
a ayudar. En este episodio, Eloi se acerca hasta
Manresa para conversar
con la monja Lucía Caram,
impulsora y directora del
proyecto Invulnerables.
13.00 aire Lliure. Val d’Aran.
13.50 Zona zàping. Humor.

06.00 Mic.
06.23 històries dels caçadors...
07.10 el Zack i el Quack
07.32 La caleta de la Lily.
07.45 Pingu.
08.00 el Mic i els seus amics.
08.26 Bob, el manetes.
09.05 Manduka fet a casa.
09.14 George de la jungla.
09.38 Món maker. Viure al límit.
10.02 Zoom, el dofí blanc.
11.00 La família del Súper 3.
11.25 robin hood, el trapella.
12.14 els Mini Ninges.

06.00 Noticias 24 h.
09.05 TVemos.
10.35 Comando actualidad.
El paraíso en casa, Veraneo
templario y Los más frescos
de agosto. Red.
13.30 Audiencia abierta.
13.35 Animalades.
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón. Magacín diario.

06.00 Inglés en TVe.
07.20 La 2 express.
07.30 documental. Oficiorama.
08.00 Los conciertos de La 2.
09.30 habaneras 2020.
10.30 documental. Paraísos
cercanos. Piamonte.
12.25 documental. Pesca imposible 2.
12.30 Noms propis connectats.
Entrevistas con Anna Cler.
13.15 documental. El hombre
y la Tierra (Fauna Ibérica).
14.10 documental. Conflicto
bajo el mar. Red.

06.50 I Love TV. Lo mejor.
07.55 Mejor llama a Kiko.
08.30 Got Talent IV españa.
Redifusión de una gala del
concurso al que acuden los
más variados talentos, presentado por Santi Millán.
El jurado está formado por
Risto Mejide, Paz Padilla,
Edurne y Dani Martínez.
11.05 Más que coches. Programa semanal dedicado
al mundo del motor y las
novedades del mercado.
12.00 Got Talent IV españa. Momentazos. Una selección de
las mejores actuaciones de
este concurso de talentos,
a lo largo de sus ediciones.
13.30 Socialité. Formato de fin
de semana sobre la vida
privada de famosos y personajes de la televisión, con
María Patiño.

06.00 Bestial.
07.25 Pelopicopata.
08.35 Los más... Resumen de los
momentos más sorprendentes de esta semana.
12.30 Cocina abierta de Karlos
arguiñano. Recetas fáciles,
asequibles y para todos.
13.55 La ruleta de la suerte.
Concurso presentado por
Jorge Fernández y Laura
Moure.

Tarde
14.30 Telenotícies migdia. Presentado por Ramon Pellicer
y Cristina Riba.
16.00 Tarda de cine. L’última
funció (2017). Dir.: Fred
Olen Ray.
17.31 Tarda de cine. Adolescent
i desapareguda (2007). Dir.:
Paul Schneider.
19.05 Tarda de cine. Els morts
del llac Constança (2014).
Dir.: Andreas Linke.
20.40 No tenim vergonya.

Tarde
13.00 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.
13.43 en Grizzy i els Lèmmings.
14.36 el xai Shaun.
15.32 el detectiu Conan.
17.18 Mike el magnífic.
17.25 dracs. els genets de l’illa
del Fred.
18.08 Súper 4.
18.45 Les noves aventures de
Peter Pan.
19.30 Manduka fet a casa.
19.40 Set nans i jo.
20.03 Léonard.
20.52 Mike el magnífic.

ElPLA D’URGELL
elSegrià

NoChe

21.00 Telenotícies vespre. Noticiario presentado por Ramon Pellicer y Cristina Riba.
22.10 Pel·lícula. L’Agatha i la
veritat del crim (2018). Dir.:
Terry Loane.
23.50 Pel·lícula. Assassinat a
l’Orient Express (1974). Dir.:
Sidney Lumet.
01.55 Notícies 3/24.

15.00 Telediario 1. Incluye El
tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Tormenta
por la mañana, amor por la
tarde (2019).
17.30 Sesión de tarde. Tres amigas (2012). Dir.: Mark Von
Seydlitz.
19.00 Cine de barrio. A 45 Revoluciones por minuto (1969).

NoChe
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe semanal.
22.05 Cine. 100 metros (2016).
23.45 Cine. Embarazados (2016).
01.25 Cine. Solo química (2015).

l’URGELL
UrgellTV.cat

Tarde
15.05 activa2. Calidad de vida.
15.35 Saber y ganar fin de semana. Concurso.
16.20 Grandes documentales.
Perros en territorio de leones
y Lobos marinos: La lucha
por la supervivencia. Red.
18.00 atleta Goumet. Valencia,
de la Alboraya a la Albufera.
18.25 documental. Tigres en
casa. Episodio 4.
19.20 documental. El conflicto
fatídico: Judea y Roma. La
caída de Judea.
20.15 La 2 express.
20.30 documental. Lenin. Primera y segunda parte.

Tarde
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 deportes.
15.50 el tiempo.
16.00 Viva la vida. Revista semanal de entretenimiento,
con entrevistas a famosos
de la televisión y música
en directo, que presenta
Emma García.

Tarde
15.00 Noticias. Con Matías Prats
y Mónica Carrillo.
15.45 deportes. La jornada deportiva del fin de semana
con Óscar Castellanos.
15.55 el tiempo. Las previsiones
meteorológicas con Himar
González.
16.00 Multicine. Escondidas
(2013). Dir.: Peter Sullivan.
17.45 Multicine. El milagro de
Carintia (2011). Dir.: Andreas Prochaska.
19.20 Multicine. Huida hacia
delante (2015). Dir.: George
Erschbamer.

PlaUrgellTV.cat

SegriaTV.cat
NoChe

Tarde

21.20 en Grizzy i els Lèmmings.
21.55 Gent de mercats. Mercat del Centre de Vilanova
i la Geltrú, i de Sants i de la
Mercè de Barcelona.
22.46 el viatge d’un gurmet
per l’Índia. La tribu dels
Tangkhuls.
23.36 Cuina nòrdica amb Tareq Taylor.
00.37 Gent de mercats. Redifusión.

Esport3
17.15 Superbikes.
18.30 Programes externs.
18.40 especial esports.
18.45 Fórmula e. Berlín.
20.00 Programes externs.
20.30 Bàsquet. The 5 Tournament:
Texas-New York.
21.25 Programes externs.
23.00 Zona Champions. Champions: Barça-Nàpols. Presentado por Bernat Soler.
00.00 Nascar. Nascar Michigan.
01.30 Fórmula e. Berlín.

lAnogue ra
NogueraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat

NoChe
22.00 el cine de La 2. La chica
desconocida (2016). Dir.:
Luc Dardenne y Jean Pierre
Dardenne.
23.45 La Noche Temática. La
era atómica. Estreno de
este documental.
02.20 documental. Cruceros, la
cara oculta. Red.

NoChe
21.00 Informativos Telecinco.
21.40 deportes.
21.50 el tiempo.
22.00 Lo + deluxe. Espacio que
recupera los mejores momentos del programa Sábado Deluxe.
02.45 La tienda en casa.

NoChe
21.00 Noticias. Con Mónica Carrillo y Matías Prats.
21.45 deportes. Toda la jornada
deportiva del fin de semana, con Óscar Castellanos.
21.55 el tiempo. Las previsiones
meteorológicas, con Himar
González.
22.10 el Peliculón. Dioses de
Egipto (2016). Dir.: Alex
Proyas.
00.40 Cine. Bela Donna (1998).
Dir.: Fábio Barreto.

Medio: El Segre en Català
Publicado: 08/08/2020
Edición: Segre Català
Sección: MISCELANEA GUIA
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SEGRE
Dissabte, 8 d’agost del 2020
TVE

LA 1 HISTÒRIA
LLEIDA TV

El Pallars Sobirà, a Lleida TV
El Pallars Sobirà serà la pròxima destinació de Lleida, tant i
tan a prop. En aquest programa Rut Martínez, la directora
del Dansàneu, comença el seu
itinerari a la Casa de l’Os d’Isil

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 94€

i seguirà fins a l’embassament
de la Torrassa per conèixer les
activitats que ofereixen al Pirineus Parc Aventura. La ruta
finalitzarà amb un passeig pels
camins d’Isavarre.

‘La noche temática’
repassa els 75 anys
de l’era atòmica i el
seu impacte social
La noche temática analitza el
75 aniversari del llançament de
les bombes atòmiques d’Hiroshima i Nagasaki. El programa
se centra en les experiències
de les víctimes, treballadors,
soldats i nens que van patir les
explosions, i les seues posteriors
conseqüències.
Átomo, 150 años de mentiras és un dels reportatges que
s’emetran aquesta nit a La 1,
i repassa el desastre nuclear
de Fukushima. A més, narra com als anys 40 científics
nord-americans van iniciar un

Imatge d’arxiu d’una explosió nuclear submarina.

programa d’assajos nuclears,
amb el qual van quedar encantats i van minimitzar els riscos
de la radioactivitat en el cos
humà. Gorbachov y la paz nuclear, el segon reportatge que

s’emetrà, s’endinsa en la història
del mapa nuclear, i conté entrevistes exclusives amb Mikhaïl
Gorbatxov i diversos assessors
de política exterior dels EUA,
Rússia, Alemanya i França.

TV3

Super3/33

La 1

La 2

Telecinco

Antena 3

06.00 Notícies 3/24.
12.25 Per què volen els avions?
Per què som solidaris? L’Eloi
té molt clar que tots som
iguals. Ara també sap que
no tots tenim les mateixes
oportunitats o facilitats. Per
sort, hi ha gent que dedica
part del seu temps a ajudar.
En aquest episodi, l’Eloi
s’atansa fins a Manresa per
conversar amb la monja
Lucía Caram, impulsora i
directora del projecte Invulnerables.
13.00 Aire Lliure. Val d’Aran.
13.50 Zona zàping. Humor.

06.00 Mic.
06.23 Històries dels caçadors...
07.10 El Zack i el Quack
07.32 La caleta de la Lily.
07.45 Pingu.
08.00 El Mic i els seus amics.
08.26 Bob, el manetes.
09.05 Manduka fet a casa.
09.14 George de la jungla.
09.38 Món maker. Viure al límit.
10.02 Zoom, el dofí blanc.
11.00 La família del Súper 3.
11.25 Robin Hood, el trapella.
12.14 Els Mini Ninges.

06.00 Noticias 24 h.
09.05 TVemos.
10.35 Comando actualidad.
13.30 Audiencia abierta.
13.35 Animalades.
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón. Magazín diari.

06.00 Inglés en TVE.
07.20 La 2 express.
07.30 Documental. Oficiorama.
08.00 Los conciertos de La 2.
09.30 Habaneras 2020.
10.30 Documental. Paraísos
cercanos. Piamonte.
12.25 Documental. Pesca imposible 2.
12.30 Noms propis connectats.
Entrevistes amb Anna Cler.
13.15 Documental. El hombre
y la Tierra (Fauna Ibérica).
14.10 Documental. Conflicto
bajo el mar. Red.

06.50 I Love TV. Lo mejor.
07.55 Mejor llama a Kiko.
08.30 Got Talent IV España.
Redifusió d’una gala del
concurs al qual acudeixen
els més variats talents, presentat per Santi Millán. El
jurat està format per Risto
Mejide, Paz Padilla, Edurne
i Dani Martínez.
11.05 Más que coches. Programa
setmanal dedicat al món
del motor i les novetats
del mercat.
12.00 Got Talent IV España.
Momentazos. Una selecció
de les millors actuacions
d’aquest concurs de talents
durant diverses edicions.
13.30 Socialité. Format de cap
de setmana sobre la vida
privada de famosos i personatges de la televisió,
amb María Patiño.

06.00 Bestial.
07.25 Pelopicopata.
08.35 Los más... Resum dels
moments més sorprenents
d’aquesta setmana.
12.30 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano. Receptes fàcils
i per a tota la família.
13.55 La ruleta de la suerte. Concurs presentat per Jorge
Fernández i Laura Moure.

TARDA
14.30 Telenotícies migdia. Presentat per Ramon Pellicer
i Cristina Riba.
16.00 Tarda de cine. L’última
funció (2017). Dir.: Fred
Olen Ray.
17.31 Tarda de cine. Adolescent
i desapareguda (2007). Dir.:
Paul Schneider.
19.05 Tarda de cine. Els morts
del llac Constança (2014).
Dir.: Andreas Linke.
20.40 No tenim vergonya.

elSegrià

TARDA
13.00 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.
13.43 En Grizzy i els Lèmmings.
14.36 El xai Shaun.
15.32 El detectiu Conan.
17.18 Mike el magnífic.
17.25 Dracs. Els genets de l’illa
del Fred.
18.08 Súper 4.
18.45 Les noves aventures de
Peter Pan.
19.30 Manduka fet a casa.
19.40 Set nans i jo.
20.03 Léonard.
20.52 Mike el magnífic.

ElPLA D’URGELL
NIT

21.00 Telenotícies vespre. Noticiari presentat per Ramon
Pellicer i Cristina Riba.
22.10 Pel·lícula. L’Agatha i la
veritat del crim (2018). Dir.:
Terry Loane.
23.50 Pel·lícula. Assassinat a
l’Orient Express (1974). Dir.:
Sidney Lumet.
01.55 Notícies 3/24.

15.00 Telediario 1.
16.00 Sesión de tarde. Tormenta
por la mañana, amor por la
tarde (2019). Dir.: Stefan
Bartmann.
17.30 Sesión de tarde. Tres amigas
(2012). Dir.: M. V. Seydlitz.
19.00 Cine de barrio. A 45 Revoluciones por minuto (1969).
Dir.: Pedro Lazaga.

NIT
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe semanal.
22.05 Cine. 100 metros (2016).
Dir.: Marcel Barrena.
23.45 Cine. Embarazados (2016).
Dir.: Juana Macías.
01.25 Cine. Solo química (2015).
Dir.. Alfonso Albacete.

l’URGELL

UrgellTV.cat

TARDA
15.05 Activa2. Calidad de vida.
15.35 Saber y ganar fin de semana. Concurs.
16.20 Grandes documentales.
Perros en territorio de leones
i Lobos marinos: La lucha
por la supervivencia. Red.
18.00 Atleta Goumet. Valencia,
de la Alboraya a la Albufera.
18.25 Documental. Tigres en
casa. Episodio 4.
19.20 Documental. El conflicto
fatídico: Judea y Roma. La
caída de Judea.
20.15 La 2 Express.
20.30 Documental. Lenin. Primera i segona part.

TARDA
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Viva la vida. Revista setmanal d’entreteniment,
amb entrevistes a famosos
de la televisió i música en
directe, que presenta Emma García.

TARDA
15.00 Noticias. Amb Matías Prats
i Mónica Carrillo.
15.45 Deportes. Tota la jornada
esportiva del cap de setmana, amb Óscar Castellanos.
15.55 El tiempo. Les previsions del temps, amb Himar
González.
16.00 Multicine. Escondidas
(2013). Dir.: Peter Sullivan.
17.45 Multicine. El milagro de
Carintia (2011). Dir.: Andreas Prochaska.
19.20 Multicine. Huida hacia
delante (2015). Dir.: George
Erschbamer.

PlaUrgellTV.cat

SegriaTV.cat

NIT

TARDA

21.20 En Grizzy i els Lèmmings.
21.55 Gent de mercats. Mercat del Centre de Vilanova
i la Geltrú, i de Sants i de la
Mercè de Barcelona.
22.46 El viatge d’un gurmet
per l’Índia. La tribu dels
Tangkhuls.
23.36 Cuina nòrdica amb Tareq Taylor.
00.37 Gent de mercats. Redifusió.

Esport3
17.15 Superbikes.
18.30 Programes externs.
18.40 Especial Esports.
18.45 Fórmula E. Berlín.
20.00 Programes externs.
20.30 Bàsquet. The 5 Tournament:
Texas-New York.
21.25 Programes externs.
23.00 Zona Champions. Champions: Barça-Nàpols. Presentat per Bernat Soler.
00.00 Nascar. Nascar Michigan.
01.30 Fórmula E. Berlín.

lAnogue ra
NogueraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat

NIT
22.00 El cine de La 2. La chica
desconocida (2016). Dir.:
Luc Dardenne i Jean Pierre
Dardenne.
23.45 La Noche Temática. La era
atómica. Estrena d’aquest
documental.
02.20 Documental. Cruceros, la
cara oculta. Red.

NIT
21.00 Informativos Telecinco.
21.40 Deportes.
21.50 El tiempo.
22.00 Lo + Deluxe. Espai que
recupera els millors moments del programa Sábado Deluxe.
02.45 La tienda en casa.

NIT
21.00 Noticias. Amb Mónica
Carrillo i Matías Prats.
21.45 Deportes. Tota la jornada
esportiva del cap de setmana, amb Óscar Castellanos.
21.55 El tiempo. Les previsions
amb Himar González.
22.10 El Peliculón. Dioses de
Egipto (2016). Dir.: Alex
Proyas.
00.40 Cine. Bela Donna (1998).
Dir.: Fábio Barreto.

Medio: El Segre
Publicado: 08/08/2020
Edición: G
Sección: MISCELANEA GUÍA

CoroNaViruS

TVE

El rodaje de la cuarta temporada de Élite, que había empezado hace unas semanas,
se ha suspendido hasta nuevo
aviso debido a la detección
de un positivo de coronavirus entre el equipo de reparto. Según informó Netflix,
la productora que emite la
serie, la grabación se ha paralizado por protocolo de seguridad y se están practicando
los tests correspondientes a
todos los miembros del equipo. La plataforma asegura
que gracias a estas pruebas
periódicas se ha “podido actuar con agilidad”.

‘La caída de un mito’, en La 1
Informe Semanal abordará con expertos la huida de Juan Carlos I al extranjero. El historiador
Juan Pablo Fusi, la politóloga Cristina Monge
y los expertos constitucionalistas Antonio Torres del Moral y Javier Tajadura analizarán las
múltiples interpretaciones y las consecuencias
de esta decisión para la monarquía española.

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

07.30 El zapping de surferos.
08.25 Malas pulgas.
10.00 Tapas y barras.
11.00 Callejeros Viajeros.

06.00 Minutos musicales.
07.20 Bestial.
09.00 Crea lectura.
09.15 Zapeando. Programa de
entretenimiento. Red.
10.45 Equipo de investigación.
Los mejores reportajes de
esta temporada. Red.

10.00 Copa atlas Energia. Un
partido.
10.30 Copa atlas Energia. Un
partido.
11.00 Concurs de piano ricard
Viñes.
11.30 Concurs de piano ricard
Viñes.
12.00 Fet aquí. Reportaje sobre
las pinturas rupestres de
los Abrics de la ermita de
Ulldecona.
12.30 Casal d’estiu. Visitas por
distintos casals o campus
de verano para conocer las
actividades que realizan.

NoCHE
20.50 deportes Cuatro 2.
21.10 El tiempo.
21.15 First dates. Citas a ciegas.
22.05 El Blockbuster. Por la cara
(2013). Dir.: Seth Gordon.
00.20 Cine. Amigos... (2010). Dir.:
Manso y Cabotá.

lASEGARRA

SegarraTV.cat

TardE
14.00 LaSexta noticias.
15.00 LaSexta deportes.
15.15 LaSexta meteo.
15.45 Cine. Poseidón (2006). Dir.:
Wolfgang Petersen.
17.25 Cine. Tempestad ártica
(2010). Dir.: Brian Trenchard-Smith.
19.00 Cine. Proyecto 7 (2011).
Dir.: Paul Ziller.
20.00 LaSexta noticias.
20.38 LaSexta meteo.

NoCHE
20.40 LaSexta deportes.
21.00 LaSexta Noche.
02.30 World Poker Tour.

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Cobla Sant Jordi
i Névoa.
06.30 Catalunya Blues. Chino
& The Big Ben.
07.00 raC1. Retransmisión en
directo del matinal de radio.
09.52 Televenda.

08.05 BBC Earth. dinosaurios
letales. El rey de los cielos.
08.33 Cine. El profesor chiflado.
10.06 Mundos inexplorados
con Steve Backshall. México: la ciudad maya oculta,
Surinam: el río fantasma,
Surinam: el mundo perdido
y Bután: las aguas bravas.

TardE
13.00 robin Food. Cocina con
David de Jorge Ezeizabarrena.
15.37 Barcelonautes. La agenda
cultural, gastronómica y de
ocio de Barcelona.
16.15 distrito policial. Serie
ambientada en una comisaría de un barrio de Roma.
19.22 La ley del desierto. Miniserie.

NoCHE
22.00 Pel·lícula. Las mejores
intenciones (1909). Dir.:
Bille August.
23.37 Pel·lícula. La espada del
samurai (2003). Dir.: Yōjirō Takita.
02.00 Clips. Programa de música.

TardE
13.30 Momias, quitando la
venda. La Dama Joven.
14.18 documental. Mito animal: Perros.
15.05 Cine. El profesor chiflado II.
16.49 Cine. Dicen por ahí...
18.24 BBC Earth. Grandes ríos.
Amazonas, Nilo y Misisipi.

NoCHE
21.03 El ascenso de los nazis.
Los primeres seis meses en
el poder.
22.00 Cine. Al filo del mañana.
23.51 Cine. Depredador.
01.34 Gigantes. Devastación,
Familia, Confluencias, Cicatrices, Pérdida y Paraíso.
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juaN CarLoS i aCTuaLidad

Un positivo en el
reparto suspende
el rodaje de ‘Élite’

14.00 Cuatro al día.
15.00 Noticias deportes Cuatro.
15.20 deportes Cuatro.
15.30 El tiempo.
15.45 Home Cinema. Elektra
(2005). Dir.: Rob Bowman.
17.25 Home Cinema. No sé
quién eres (2016). Dir.: Kevin Shulman.
19.00 Especial Callejeros Viajeros.
19.55 Cuatro al día.

GUÍA

TELEVISIÓN

SEGRE
Sábado, 8 de agosto de 2020

TardE

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 2.726€

Reír por no llorar
Con la que está cayendo, a sopapo con
la mano abierta cada cinco minutos,
hay que plantearse, a falta de una cosa
mejor, el poner al mal tiempo buena
cara y que ya amainará cuando sea
porque nuestros paladines, los que
deberían velar por nosotros, están
de vacaciones. Así que recomendamos encarecidamente, para buscar
algo nostrat el espacio Bricoheroes de
TV3, que ahora mismo desconozco si
sigue emitiéndose aunque se repuso
en el breve paréntesis entre confinamientos. En cualquier caso pueden
encontrarlo y disfrutarlo, en TV3 a
la carta. Haciendo virtud del bien
dicho –siempre sabio– de “lo bueno,
si breve, dos veces bueno”, se trata de
una corrosiva parodia de los espacios
de bricomanía, que tan populares se
hicieron en los 90 tras su nacimiento
en la autonómica vasca para dar el sal-

Jair Domínguez y Peyu.

to posteriormente a las generalistas.
Bricoheroes consta tan solo de veinte entregas a diez minutos cada una
presentadas por Lluís Jutglar Calvés
“Peyu” (les Masies de Voltregà, 1986)
y el siempre polémico Jair Domínguez
(Barcelona, 1980). Ninguna de las
entregas tiene desperdicio.

CINE EN CASA

TardE
13.00 Estiu 2020. Entrevistas.
13.30 Set d’art. Programa dedicado a la escultura aplicada
al espectáculo.
14.00 Sofamúsic. Red.
14.30 Sofamúsic. Red.
15.00 Caminant per Catalunya.
Red. Programa de excursiones hechas por Catalunya.
15.30 Torna-la a tocar, Sam.
16.00 Kastanya.cat.
16.30 diS.
17.00 Concurs de piano ricard
Viñes.
17.30 Concurs de piano ricard
Viñes.
18.00 Horari d’estiu.
20.00 Gaudeix la festa. Un recorrido por las fiestas populares de Catalunya.
20.30 al dia cap de setmana.
Informativo.

elSegrià

SegriaTV.cat
NoCHE

21.00 Lleida, tant i tan a prop.
Pallars Sobirà. Con Rut Martínez, directora del festival
de culturas del Pirineo, el
Dansàneu. Estreno.
21.30 El riu ens activa. Los ríos
leridanos son un punto
importante del territorio,
y en especial por el Pirineo.
Este espacio descubre diferentes actividades de ocio
a los ríos y pone en valor
todo lo que aportan a su
alrededor.
21.45 Horari d’estiu.
23.45 al dia cap de setmana.
Informativo. Red.
00.15 Segre.com cercle.

Assassinat a l’Orient Express
TV3 / 23.50 ★★★★
Gran Bretaña. 1974. 127’. Género: Thriller policiaco.
director: Sidney Lumet. intérpretes: Albert Finney,
Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset.
Comentario: Para muchos la mejor adaptación para
la gran pantalla de una de las novelas más populares
de Agatha Christie, con el genial detective belga Hercules Poirot como protagonista. Desde luego infini-

Poseidón

LASExTA / 15.45
EEUU. 2006. 97’. Gén.: Drama marítimo. dir.: Wolfgang Petersen. int.:
Kurt Russell, Josh Lucas. Com.: Inferior al clásico de Ronald Neame
(1972) con transatlántico boca
abajo tras un tsunami.

A 45 revoluciones por...

LA 1 / 19.00
España. 1969. 111’. Gén.: Comedia
musical. dir.: Pedro Lazaga. int.:
Juan Pardo, Jesús Puente. Com.:
Como película es floja pero permite escuchar temas de Juan Pardo,
Los Ángeles o Fórmula V, o ver cómo eran las discotecas de los 60
o como trabajaban los disc-jokey
radiofónicos de la época.

La chica desconocida

LA 2 / 22.00
Francia. 2016. 113’. Gén.: Drama
psicológico. dir.: Jean Pierre y Luc

tamente mejor que la del 2017 de Kenneth Branagh
y al mismo nivel de la del 2010 con David Suchet, el
mejor Poirot de la historia. La historia ya la saben: el
asesinato de un magnate norteamericano en el Orient
Express, bloqueado por la nieve. Oscar para Ingrid
Bergman en un reparto de lujo, además de los ya
mencionados, con Richard Widmark, Martin Balsam,
John Gielgud o Michael York.

Dardenne. int.: Adèle Haenel, Jérémie Rénier. Com.: El drama de una
doctora al ser asesinada una inmigrante a la que no quiso atender.

Amenazados

BOM CINE / 22.00
EEUU. 2010. 97’. Gén.: Thriller terrorista. dir.: Gregor Jordan. int.:
Samuel L. Jackson, Carrie-Anne
Moss. Com.: Agente del FBI interrogando a un terrorista que ha
colocado bombas nucleares.

12 trampas

TR3CE / 22.00
EEUU. 2009. 108’. Gén.: Thriller
policiaco. dir.: Renny Harlin. int.:
John Cena, Ashley Scott. Com.: Psicópata jugando al gato y al ratón
con un policía.

100 metros

LA 1 / 22.05
España. 2016. 108’. Gén.: Drama

PELÍCULA

HORA

Poseidón
A 45 revoluciones por minuto
La chica desconocida
Amenazados
12 trampas
100 metros
Dioses de Egipto
Historia de un crimen

15.45
19.00
22.00
22.00
22.00
22.05
22.10
23.35

CADENA

La Sexta
La 1
La 2
Bom Cine
Tr3ce
La 1
Antena 3
Bom Cine

biográfico. dir.: Marcel Barrena.
int.: Dani Rovira, Karra Elejalde.
Com.: La historia real de un enfermo con esclerosis múltiple que fue
capaz de participar en una prueba
del Iron Man.

Dioses de Egipto

ANTENA 3 / 22.10
EEUU. 2016.127’. Gén.: Aventuras fantásticas. dir.: Alex Proyas.
int.: Gerard Butler, Geoffrey Rush.
Com.: Dioses y mortales compitiendo en el Imperio egipcio.

Historia de un crimen

BOM CINE / 23.35
EEUU. 2006. 110’. Gén.: Drama
biográfico. dir.: Douglas McGrath. int.: Toby Jones, Daniel Craig.
Com.: Contemporánea de Capote
(2005), que supuso el Oscar para
Philip Seymour Hoffman, la elaboración de la célebre A sangre fría
del escritor Truman Capote.

CRÍTICA

PÚBLICO

★★
★★
★★★
★★★
★★
★★★
★★
★★★

★★★
★★
★★★
★★★
★★
★★
★★
★★★

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

GÉNERO

Drama marítimo
Comedia musical
Drama
Thriller terrorista
Thriller policiaco
Drama biográfico
Fantástico
Drama biográfico

Medio: El Segre en Català
Publicado: 08/08/2020
Edición: Segre Català
Sección: MISCELANEA GUIA

TELEVISIÓ

SEGRE
Dissabte, 8 d’agost del 2020

CORONAVIRUS

El rodatge de la quarta temporada d’Élite, que havia
començat fa unes setmanes,
s’ha suspès fins a nou avís
a causa de la detecció d’un
positiu de coronavirus entre l’equip de repartiment.
Segons va informar Netflix,
la productora que emet la
sèrie, l’enregistrament s’ha
paralitzat per protocol de seguretat i s’estan practicant els
tests corresponents a tots els
membres de l’equip. La plataforma assegura que gràcies
a aquestes proves periòdiques s’ha “pogut actuar amb
agilitat”.

TVE

‘La caída de un mito’, a La 1
Informe Semanal abordarà amb experts la fugida de Joan Carles I a l’estranger. L’historiador
Juan Pablo Fusi, la politòloga Cristina Monge i
els experts constitucionalistes Antonio Torres del
Moral i Javier Tajadura analitzaran les múltiples
interpretacions i les conseqüències d’aquesta
decisió per a la monarquia espanyola.

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

07.30 El zapping de surferos.
08.25 Malas pulgas.
10.00 Tapas y barras.
11.00 Callejeros Viajeros.

06.00 Minutos musicales.
07.20 Bestial.
09.00 Crea lectura.
09.15 Zapeando. Programa
d’entreteniment. Red.
10.45 Equipo de investigación.
Els millors reportatges de
la temporada. Red.

10.00 Copa Atlas Energia. Un
partit.
10.30 Copa Atlas Energia. Un
partit.
11.00 Concurs de piano Ricard
Viñes.
11.30 Concurs de piano Ricard
Viñes.
12.00 Fet aquí. Reportatge sobre
les pintures rupestres dels
Abrics de l’ermita d’Ulldecona.
12.30 Casal d’estiu. Visites per
diferents casals o campus
d’estiu per conèixer les activitats que s’hi fan.

14.00 Cuatro al día.
15.00 Noticias Deportes Cuatro.
15.20 Deportes Cuatro.
15.30 El tiempo.
15.45 Home Cinema. Elektra
(2005). Dir.: Rob Bowman.
17.25 Home Cinema. No sé
quién eres (2016). Dir.: Kevin Shulman.
19.00 Especial Callejeros Viajeros.
19.55 Cuatro al día.

NIT
20.50 Deportes Cuatro 2.
21.10 El tiempo.
21.15 First Dates. Cites a cegues.
22.05 El Blockbuster. Por la cara
(2013). Dir.: Seth Gordon.
00.20 Cine. Amigos... (2010). Dir.:
Manso i Cabotá.

lASEGARRA

SegarraTV.cat

TARDA
14.00 LaSexta noticias.
15.00 LaSexta deportes.
15.15 LaSexta meteo.
15.45 Cine. Poseidón (2006). Dir.:
Wolfgang Petersen.
17.25 Cine. Tempestad ártica
(2010). Dir.: Brian Trenchard-Smith.
19.00 Cine. Proyecto 7 (2011).
Dir.: Paul Ziller.
20.00 LaSexta noticias.
20.38 LaSexta meteo.

NIT
20.40 LaSexta deportes.
21.00 LaSexta Noche.
02.30 World Poker Tour.

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Cobla Sant Jordi
i Névoa.
06.30 Catalunya Blues. Chino
& The Big Ben.
07.00 RAC1. Retransmissió en
directe del matinal de ràdio.
09.52 Televenda.

08.05 BBC Earth. Dinosaurios
letales. El rey de los cielos.
08.33 Cine. El profesor chiflado.
10.06 Mundos inexplorados
con Steve Backshall. México: la ciudad maya oculta,
Surinam: el río fantasma,
Surinam: el mundo perdido
i Bután: las aguas bravas.

TARDA
13.00 Robin Food. Cuina amb David de Jorge Ezeizabarrena.
15.37 Barcelonautes. L’agenda
cultural, gastronòmica i de
lleure de Barcelona.
16.15 Distrito policial. Sèrie
ambientada en una comissaria de policia d’un
barri de Roma.
19.22 La ley del desierto. Minisèrie.

NIT
22.00 Pel·lícula. Las mejores
intenciones (1909). Dir.:
Bille August.
23.37 Pel·lícula. La espada del
samurai (2003). Dir.: Yōjirō Takita.
02.00 Clips. Programa de música.

TARDA
13.30 Momias, quitando la
venda. La Dama Joven.
14.18 Documental. Mito animal: Perros.
15.05 Cine. El profesor chiflado II.
16.49 Cine. Dicen por ahí...
18.24 BBC Earth. Grandes ríos.
Amazonas, Nilo i Misisipi.

NIT
21.03 El ascenso de los nazis.
Los primeres seis meses en
el poder.
22.00 Cine. Al filo del mañana.
23.51 Cine. Depredador.
01.34 Gigantes. Devastación,
Familia, Confluencias, Cicatrices, Pérdida i Paraíso.

GUIA
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JOAN CARLES I ACTUALITAT

Suspès el rodatge
d’’Élite’ per un
actor positiu

TARDA

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.697€

Riure per no plorar
Caient la que cau, a plantofada amb
la mà oberta cada cinc minuts, cal
plantejar-se, a falta d’una cosa millor, el fet de posar al mal temps bona cara i acceptar que ja amainarà
un dia o altre perquè els nostres paladins, els que haurien de vetllar per
nosaltres, estan de vacances. Així
que recomanem encaridament, per
buscar alguna cosa nostrada, l’espai Bricoheroes de TV3, que ara
mateix desconec si continua emetent-se tot i que es va reposar en el
breu parèntesi entre confinaments.
En qualsevol cas poden trobar-ho
i gaudir-ne a TV3 a la carta. Fent
virtut de la dita –sempre sàvia– de
“com més curt, millor”, es tracta
d’una corrosiva paròdia dels espais
de bricomania, que tan populars es
van fer als 90 després del seu naixement a l’autonòmica basca per fer el

Jair Domínguez i Peyu.

salt posteriorment a les generalistes.
Bricoheroes consta tan sols de vint
entregues de deu minuts cada una
presentades per Lluís Jutglar Calvés
Peyu (Masies de Voltregà, 1986) i
el sempre polèmic Jair Domínguez
(Barcelona, 1980). Totes les entregues valen realment la pena.

CINE A CASA

TARDA
13.00 Estiu 2020. Entrevistes.
13.30 Set d’Art. Programa dedicat a l’escultura aplicada a
l’espectacle.
14.00 Sofamúsic. Red.
14.30 Sofamúsic. Red.
15.00 Caminant per Catalunya.
Red. Programa d’excursions
fetes per Catalunya.
15.30 Torna-la a tocar, Sam.
16.00 Kastanya.cat.
16.30 DiS.
17.00 Concurs de piano Ricard
Viñes.
17.30 Concurs de piano Ricard
Viñes.
18.00 Horari d’estiu.
20.00 Gaudeix la festa. Un recorregut per les festes populars de Catalunya.
20.30 Al dia cap de setmana.
Informatiu.

elSegrià

SegriaTV.cat
NIT

21.00 Lleida, tant i tan a prop.
Pallars Sobirà. Amb Rut
Martínez, directora del
festival de cultures del
Pirineu, el Dansàneu. Estrena.
21.30 El riu ens activa. Els rius
lleidatans són un punt important del territori, i en especial per al Pirineu. Aquest
espai descobreix diferents
activitats de lleure als rius
i posa en relleu tot el que
aporten.
21.45 Horari d’estiu.
23.45 Al dia cap de setmana.
Informatiu. Red.
00.15 Segre.com cercle.

Assassinat a l’Orient Express
TV3 / 23.50 ★★★★
Gran Bretanya. 1974. 127’. Gènere: Thriller policíac.
Director: Sidney Lumet. Intèrprets: Albert Finney,
Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset.
Comentari: Per a molts la millor adaptació per a la
gran pantalla d’una de les novel·les més populars
d’Agatha Christie, amb el genial detectiu belga Hèrcules Poirot com a protagonista. Sens dubte infini-

Poseidón

LA SExTA / 15.45
EUA. 2006. 97’. Gèn.: Drama marítim. Dir.: Wolfgang Petersen. Int.:
Kurt Russell, Josh Lucas. Com.: Inferior al clàssic de Ronald Neame
(1972) amb transatlàntic de cap
per avall després d’un tsunami.

A 45 revoluciones por...

LA 1 / 19.00
Espanya. 1969. 111’. Gèn.: Comèdia musical. Dir.: Pedro Lazaga.
Int.: Juan Pardo, Jesús Puente.
Com.: Com a pel·lícula és fluixa
però permet escoltar temes de
Juan Pardo, Los Angeles o Fórmula
V, o veure com eren les discoteques
dels 60 o com treballaven els DJ
radiofònics de l’època.

La chica desconocida

LA 2 / 22.00
França. 2016. 113’. Gèn.: Drama
psicològic. Dir.: Jean Pierre i Luc

tament millor que la del 2017 de Kenneth Branagh i
al mateix nivell de la del 2010 amb David Suchet, el
millor Poirot de la història. La història ja la saben: l’assassinat d’un magnat nord-americà a l’Orient Express,
bloquejat per la neu. Oscar per a Ingrid Bergman en
un repartiment de luxe, que a més dels ja esmentats,
inclou Richard Widmark, Martin Balsam, John Gielgud
o Michael York.

Dardenne. Int.: Adèle Haenel, Jérémie Rénier. Com.: El drama d’una
doctora al ser assassinada una immigrant que no va voler atendre.

Amenazados

BOM CINE / 22.00
EUA. 2010. 97’. Gèn.: Thriller terrorista. Dir.: Gregor Jordan. Int.: Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss.
Com.: Agent de l’FBI interroga un
terrorista que ha col·locat bombes
nuclears.

12 trampas

TR3CE / 22.00
EUA. 2009. 108’. Gèn.: Thriller policíac. Dir.: Renny Harlin. Int.: John
Cena, Ashley Scott. Com.: Un psicòpata juga al gat i al ratolí amb
un policia.

100 metros

LA 1 / 22.05
Espanya. 2016. 108’. Gèn.: Drama

pel·lícula

Hora

Poseidón
A 45 revoluciones por minuto
La chica desconocida
Amenazados
12 trampas
100 metros
Dioses de Egipto
Historia de un crimen

15.45
19.00
22.00
22.00
22.00
22.05
22.10
23.35

cadena

La Sexta
La 1
La 2
Bom Cine
Tr3ce
La 1
Antena 3
Bom Cine

biogràfic. Dir.: Marcel Barrena.
Int.: Dani Rovira, Karra Elejalde.
Com.: La història real d’un malalt
amb esclerosi múltiple que va ser
capaç de participar en una prova
de l’Iron Man.

Dioses de Egipto

ANTENA 3 / 22.10
EUA. 2016.127’. Gèn.: Aventures
fantàstiques. Dir.: Alex Proyas.
Int.: Gerard Butler, Geoffrey Rush.
Com.: Déus i mortals competeixen
en l’Imperi egipci.

Historia de un crimen

BOM CINE / 23.35
EUA. 2006. 110’. Gèn.: Drama biogràfic. Dir.: Douglas McGrath. Int.:
Toby Jones, Daniel Craig. Com.:
Contemporània de Capote (2005)
que va suposar l’Oscar per a Philip
Seymour Hoffman, l’elaboració de
la cèlebre A sang freda de l’escriptor
Truman Capote.

crítica

★★
★★
★★★
★★★
★★
★★★
★★
★★★

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

públic

★★★
★★
★★★
★★★
★★
★★
★★
★★★

GÈnere

Drama marítim
Comèdia musical
Drama
Thriller terrorista
Thriller policíac
Drama biogràfic
Fantàstic
Drama biogràfic

Medio: La Vanguardia en català
Publicado: 31/07/2020
Edición: Quefem
Sección: MISCELANEA

T

Audiencia: 243.000 Lectores
Difusión: 40.412 Ejemplares
Valor: 7.974€

TEATR
RE

Aquí no es llença l’escut
EL 23 D’AGOST COMENÇA LA29a EDICIÓ DEL DANSÀNEU, EL FESTIVAL DE CULTURA DEL
PIRINEU EN QUÈ LES ARRELS TRADICIONALS CONVIUEN AMB LA CULTURA CONTEMPORÀNIA

Mireia Martínez ens demostra quanta coreograﬁa contemporània amaga la dansa més genuïna d’Euskadi.

QUÈFEM 31/7/2020

RAMON OLIVER
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Han passat 529 anys, però
el record és tan dolorós que
sembla com si hagués passat
ahir mateix. Fa 529 anys, la
comtessa del Pallars Caterina
Albert es va veure obligada
a lliurar la vila i el castell de
València d’Àneu al comte de
Cardona, després d’un setge
ordenat per Ferran el Catòlic que va ser tan ferotge com
descompensat: dins de les muralles, una trentena de soldats
va resistir al llarg de tres anys
l’envit d’un exèrcit format per

mil homes. I per saber com
es va sentir llavors la senyora
comtessa, res millor que convocar el seu esperit tancant-se
tota una nit al castell, com
farà l’escriptor Jordi Lara a
Caterina Vetlla (30/8).
Rendir-se sempre és molt
feixuc. I, per això mateix,
Ferran Rella i Rollo (president del Consell Cultural
de les Valls d’Àneu) i Rut
Martínez i Ribot (directora
del festival) han defugit la
possibilitat de rendir-se davant la pandèmia i desconvocar l’edició d’enguany. Això,

tot i reconèixer que han estat
“a punt de llençar l’escut”,
una expressió heretada de la
Grècia més arcaica que fa referència al soldat que, per salvar la pell, tira l’escut a terra i
fuig per cames.
Les calderes d’en Pere Botero
Això és el que es podria deduir que ens trobarem a l’es-

pectacle amb què Roberto
Olivan inaugura el festival,
aquest Inferno V.I.P. (23/8.
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
D’ÀNEU) del qual el creador
va oferir un tast coreogràﬁc
quan el Dansàneu es va presentar al MNAC. Llavors Olivan va ballar just davant dels
frescos romànics originals
que estaven a l’església on ara
es veurà la seva proposta.
I serà allà mateix (30/7)
on Factoria Mascaró & La
Nova Euterpe ens demostrarà de quina manera el romànic pot continuar sent una
bona font d’inspiració a l’hora
de moure el cos i posar-se a
cantar. Certament, un antic
lloc de culte es pot convertir
sovint en un magníﬁc espai
escènic. Però tampoc no
cal ocultar que, de vegades,
aquesta reconversió puntual
ve imposada per la manca
d’espais escènics que pateix
bona part del territori. Tal
com ens recorda amb el seu
circ itinerant la companyia
Nilak (28/8. MÓNNATURA PIRINEUS), el 26% de les comarques catalanes es troben, precisament, en aquesta situació.
No sé com deuen estar les
coses per Euskadi, la terra
natal de Nerea Martínez: a
Biraka (29/8. ESGLÉSIA DELS
SANTS JUST I PASTOR), la ballarina, tot seguint la sonoritat d’un instrument autòcton com la txalaparta, trobarà
vincles entre la dansa tradicional basca i la coreograﬁa
contemporània.
Però, mentre algunes busquen arrels, d’altres opten
per la fusta de l’arbre crescut
de les arrels. Això és, precisament, el que fa Júlia Farrero
a Teia (30/8. PL. DE L’ESGLÉSIA), una proposta en la qual
les estelles es barregen amb
la memòria personal.

DANSÀNEU
DIVERSOS ESPAIS D’ESTERRI D’ÀNEU. DATA: DEL 23 AL 30/8. TEL.: 973 626 316.
CONSULTEU HORARIS I PREUS AL WEB. • Dansaneu.cat

+ estrenes
LES COSES EXCEPCIONALS.
TERRATS EN CULTURA
Au, va, mama, no et suïcidis, que la
vida està plena de coses d’aquelles
que t’omplen de ganes de continuar
vivint-la! No em creus? Això és
perquè ara estàs molt depre. Però
si comencem a apuntar totes les
coses maques que tant ens agraden
ja veuràs com la llista es fa cada cop
més i més llarga, i canvies d’opinió! I
tu, espectador/espectadora, també
podràs participar en la confecció de
la llista iniciada pel nen de sis anys
que, convertit en adult, protagonitza aquesta obra estupenda de
Duncan Macmillan, l’autor de la
també ben notable ‘Pulmons’.
Ara, Pau Roca recupera aquest
espectacle de Sixto Paz Produccions.
I el puja a un terrat de l’Eixample,
encara per determinar, per fer-nos
tornar a gaudir amb la que ha estat
qualiﬁcada pel diari ‘The Guardian’
com “la comèdia més divertida que
veuràs sobre la depressió”. BARRI DE
L’EIXAMPLE. 6 I 7/8. HORARI: 20H.
PREU: 15€. • Coincidencies.org

Pau Roca al terrat. FOTO: IÑAKI MUR
DIMONIS
(VERSIÓ ENREGISTRADA)
Ja us vam advertir fa dies que
aquells cossos posseïts per forces
diabòliques que Mossèn Cinto
Verdaguer va intentar alliberar
practicant uns exorcismes molt
polèmics tornaven a estar
entre nosaltres! I tot per culpa de
cabosanroque, que ha reproduït
a El Born la planta del pis on el
mossèn poeta feia aquells rituals
esgarrifosos. Però és el que té obrir
la porta al rei de les tenebres... Un
cop veu una esquerda, és capaç de
colar-se a casa nostra com si res. I
això és el que farà aquest dissabte
mitjjanççant un enreggistrament de la
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Manel, Albert Pla i Andrea Motis
són alguns dels convidats de
l’actual Festival de Porta Ferrada.

Un grup de persones es desperten
en un lloc desconegut a ‘La Caza’,
un thriller amb tocs de comèdia.

El Festival de Cultures del Pirineu
Dansàneu arriba a finals de mes
amb moltes propostes teatrals.

El xef Iker Erauzkin proposa un
menú de degustació maridat
amb xampany, a Espacio UMA.

Sant Feliu de Guíxols acull una nova edició del
Festival Porta Ferrada,
del 5 al 28 d’agost

AVANTATGES
CLUB VANGUARDIA

DISSENY: JORDI PALACIO

emotionsAR

COMENCEM BÉ

Descobriu què hi ha darrere de
les fotos del QuèFem? per mitjà
d’emotionsAR, una aplicació
d’intel·ligència visual que combina la realitat augmentada i el
reconeixement d’imatges. Només
heu de seguir aquests passos:

1
Descarregueu
l’app
emotionsAR

2
Seleccioneu
el canal
QuèFem?

3
Enfoqueu o escanegeu les
imatges del QuèFem?…

Al Can Fisher proposen una festa gastronòmica amb producte marítim fresc i de qualitat.

4
identificades amb
aquest pictograma.

5
Gaudiu del
contingut
del vídeo.

CAPRICIS DEL MAR. Ara més que
mai, és temps d’ingredients marins
sense artificis, degustats amb vistes
al Mediterrani i amb un bon vi. Això
és precisament el que trobareu a
Can Fisher, un restaurant acollidor
liderat pel xef Francesc Roca que
aposta per receptes clàssiques, a

la brasa, al forn o a la sal, que es
combinen amb tocs contemporanis.
Atenció als arrossos, marca de la
casa, que segueixen la tradició de la
Costa Brava: el sofregit gairebé és
una melmelada, gràcies a una cocció
a foc lent durant trenta hores. Acompanyeu-los de plats tan reeixits com

la truita oberta d’ou de Calaf amb
gambes i eriçons o el gaspatxo de
cirera, gelat d’alfàbrega i llimona
i cruixent d’arròs salvatge. Bona
cuina! CAN FISHER. AV. DEL LITORAL,

GRUPO GODÓ
President: Javier Godó, Conde de Godó
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COMENCEM VACANCES!
Al ‘QuèFem?’ també agafem
vacances a l’agost. Tornarem
amb vosaltres el divendres,
11 de setembre, amb moltes
activitats i propostes. Que
passeu un estiu immillorable!
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ara terres de lleida

LLIBRES

Novetats literàries lleidatanes per nodrir l’ànima
A pesar de les dues diades fallides, Ponent exhibeix múscul editorial per esperonar la lectura
SILVINA SÀNCHEZ

‘Dues dones’ de Montse Sanjuan

‘Batre records’ d’Anna Sàez

Després d’un primer Sant Jordi
confinat a l’abril i d’un segon d’esmorteït al juliol, la comarca del Segrià ha perdut aquell punt màgic de
tocar, triar i remenar llibres al carrer. Enguany allargar la mà a les autores i autors, a les llibreries i a les
editorials de casa nostra no ha estat bufar i fer ampolles per als
amants de la lectura.
Amb tot, Ponent exhibeix múscul
literari per esperonar la lectura diària i, alhora, nodrir l’esperit. Del
reguitzell de novetats lleidatanes
que l’editorial Pagès Editors ha presentat, excel·leixen Dues dones de
Montse Sanjuan, Appletown de David Marín, L’origen del pecat de
Marta Alòs en narrativa i Desmesura d’amor de Josep Borrell en poesia. D’altra banda, destaquen el recull Batre records d’Anna Sàez i una
nova i acurada edició de La cendra
de Guillem Viladot de l’Editorial
Fonoll. El recentment publicat El
peix que volia ser home d’Eduard Ribera és un altre dels títols a tenir
molt en compte.
I és que llegir autors lleidatans
“immunitza l’ànima”.

Dues mares comparteixen la cruesa de tenir els seus fills tancats a la presó de Lleida en plena postguerra. Aquesta tràgica
circumstància és la llavor d’on germina
una amistat entre elles dues. L’autora,
amb un llenguatge deliciós, teixeix la història de dues dones senzilles que, a mesura que el relat avança, es van despullant
emocionalment. Dues dones emmiralla
l’amistat, la sororitat i la superació de les
protagonistes i de la resta de personatges.
Una novel·la que colpeix cos i ànima.

El llibre Batre records és molt més que un
recull d’articles. Es tracta d’un tomb a
l’ahir sense cap tipus de melangia. Mitjançant píndoles de microhistòries temàticament molt ben arranjades, la comunitat lectora s’acostarà a un temps distant que permet sentir en la pròpia pell
tot allò que està llegint. Les essències de
les vides transmeses a l’autora dels relats
són reconstruïdes en un exquisit exercici de periodisme literari de proximitat
amb denominació d’origen lleidatà.

‘Desmesura d’amor’

‘El peix que volia ser home’

de Josep Borrell

d’Eduard Ribera

Els lletraferits i que es deleixen per l’art
de la lírica, els amants de la paraula i el
vers, trobaran en Desmesura d’amor un
poemari sobre tres dels temes més explorats de la literatura universal: el pas del
temps, l’enamorament penetrant i
l’amor... Ai, l’amor! Altrament, l’autor
també censura, en part, el gran parany
“de l’amor romàntic” i evidencia el desig
inherent en l’art d’estimar.

El flamant llibre de microcontes El peix
que volia ser home és un repertori de relats enèrgics i efímers (d’entre dues i una
vintena de línies) amb el mot home com a
fil argumental. Amb tocs d’humor i de
“prosa poètica” s’endinsa en la condició
humana amb una condensació eloqüent.
És d’aquells llibres de lectura àgil, molt
entretingut i que quan l’acabes t’envaeix
l’afany per llegir-ne més.

.cat

LLEIDA

3, 2, 1... AGENDA I ACCIÓ!

L’art de reinventar-se
Música, art, dansa i cultura, molta cultura, en l’estrena de la secció Silvinaction, rèplica del blog (Silvinaction.cat) que du el mateix nom
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Arrels i música sota els estels

Empremtes de ‘street art’

Coreografiant el temps i l’espai

CICLE DE MÚSICA ORÍGENS. ERMITA DE SANT MIQUEL DEL PUI,

5A EDICIÓ GARGAR FESTIVAL.

29è DANSÀNEU FESTIVAL INTERNACIONAL CULTURES DEL

LA POBLA DE SEGUR. 7 I 8 D’AGOST DEL 2020

PENELLES, AGOST 2020

PIRINEU. VALL D’ÀNEU, DEL 23 AL 30 D’AGOST DEL 2020

A finals del segle XX una iniciativa popular va
impulsar la restauració de l’antiga ermita romànica
de Sant Miquel de Pui, malmesa pel pas del temps.
L’engrescament de la ciutadania pobletana va
refer, pedra a pedra, part del seu patrimoni
arquitectònic.
El cicle de música Orígens mira de recuperar les
seves arrels i alhora reconstruir, compàs a compàs,
l’activitat cultural desballestada en gran manera
per la pandèmia el 2020. Natura, territori,
aforament limitat i música en directe són els
ingredients d’una “programació d’estiu en
l’emblemàtic” emplaçament a la Pobla de Segur. Els
concerts del cantautor solsoní Roger Mas el 7
d’agost i el folk-rock psicodèlic d’El Petit de Cal Eril
el 8 d’agost fondran l’ahir i l’avui sota l’esguard
dels estels.

Passejar per la població noguerenca de Penelles és
deixar-se endur per l’encís efímer dels seus
grafitis. Durant quatre anys, una vuitantena
d’artistes han anat deixant la seva empremta i una
part de la seva ànima als murs penellencs.
La 5a edició del GarGar, que s’ha repensat per
“continuar donant veu i visibilitat a l’art”,
homenatjarà els inicis grafiters “subterranis i
marginals”. Txus Montejano, Musa71 i Zach Oreo
són tres dels deu muralistes que faran les seves
intervencions durant tot el mes d’agost. La
incertesa del moment marcarà l’agenda de les
activitats paral·leles que s’aniran anunciant
setmanalment. L’obra Omnipresent de Berni Puig,
finalitzada recentment, és el primer tast de l’edició,
que comptarà, a més, amb exposicions gratuïtes i el
festival de música Mur Fònic com a novetat.

L’art de compondre moviments amb el cos i els
sons es proposa una “mirada a l’aquí, a l’avui, i al
passat amb projecció de futur” a la vall d’Àneu. El
Dansàneu fuig de la cultura multitudinària i abraça
la de proximitat. El festival fusiona iniciatives
contemporànies amb la dansa, la música d’arrel i el
patrimoni natural i arquitectònic.
El Dansàneu, que es durà a terme del 23 al 30
d’agost en vuit poblacions aneuenques, ha adaptat
la seva programació a les mesures sanitàries
actuals impulsant espectacles a l’aire lliure que
afavoreixen un aforament espaiós i segur.
Enguany es presenten algunes novetats com un
cicle de cinema etnològic i diverses activitats
literàries i de natura. Les Impuxibles, El Petit de Cal
Eril i Montserrat Selma són alguns dels referents
que coreografiaran el temps i l’espai.
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DIVENDRES
17 DE JULIOL DEL 2020

el Periódico

Crisi sanitària internacional

LLL
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33 Amb distància 8Una família passeja al costat de l’església romànica de Sant Quirc de Durro, a la vall de Boí (Alta Ribagorça).

Viatge a la Lleida sense Covid
Senderisme i activitats de turisme actiu a l’aire lliure, en rius i llacs, ofereixen
contacte amb la naturalesa sense massificacions en 12 comarques de la demarcació
CARME ESCALES
BARCELONA

Només una de les 13 comarques de la demarcació de Lleida
es troba confinada: la capital i
alguns nuclis de població de la
seva àrea metropolitana. A les
altres 12 comarques, la Lleida
més rural, de muntanyes i
valls, prats, rius i llacs, allotjaments de turisme rural, càmpings, apartaments, refugis de
muntanya i hotels ha adequat
tots els espais i activitats als
protocols sanitaris per poder
disfrutar de la desconnexió,
l’oci i l’esport a l’aire lliure.
«Lleida són 180 quilòmetres de
distància de nord a sud i no
s’ha de confondre una comarca amb la resta de territori, amb
una baixíssima densitat de població i molt poc afectat per la
Covid», assenyala el director
del Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida, Juli Alegre.
Un vegada superat el perímetre metropolità de la capital, en comarques veïnes de la
Noguera o l’Alt Urgell, la incidència de la Covid ha sigut
molt baixa i ben controlada, i
és precisament als seus pobles,
emmarcats en espais naturals,

ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU

on famílies, parelles i petits
grups d’amics estan trobant
una fórmula vacacional que
compagina molt bé la seguretat sanitària amb la distensió
en un entorn saludable. Estades en masies aïllades enmig de
la naturalesa o cases independents en un nucli rural es compaginen amb passejos a peu o
en bicicleta per senders entre
prats i boscos, sobre una canoa
en pantans com el de Rialb o a
les aigües braves de la Noguera
Pallaresa. No s’ha d’oblidar que
el Pirineu va ser una de les primeres regions desconfinades.

«Tot el Pirineu
lleidatà va ser
part d’una de les
primeres regions
desconfinades»
esdeveniment, el Gargar Festival de Murals i Art Rural, al
municipi de Penelles, permetrà
veure artistes ocupats a realitzar els seus murals a l’aire lliure en aquesta petita població de
la Noguera. Els seus carrers i
places ja exposen 106 murals
sorprenents; un es descobreix
aquest estiu a l’església parroquial de Sant Joan. «Qualsevol
dia de la setmana es pot venir a
descobrir artistes treballant en
els seus murals», explica l’alcalde de Penelles, Eloi Bergós. Els
qui hi vagin els dissabtes a la
tarda, a més, podran escoltar
en directe les actuacions de diversos músics locals.

Allotjaments variats

Oferta de l’Ecomuseu
Des d’Esterri d’Àneu, el director de l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, Jordi Abella, explica
que des d’aquest dimecres ja
han iniciat totes les activitats
que combinen sortides per
descobrir l’entorn paisatgístic
amb visites guiades a esglésies
romàniques, com les de Sant
Joan d’Isil, Sant Pere del Burgal
o Sant Just i Pastor de Son del
Pi. Tenen en marxa també les
seves rutes sobre etnobotànica
vinculades a la bruixeria, la seva presència històrica en aques-

neu, on a l’agost tindrà lloc el
festival Dansàneu.
De nord a sud i d’est a oest, a
tota la demarcació lleidatana
es concentren paratges naturals que conviden a caminar
per senders, com els que connecten els miradors dins del
Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, l’únic
enclavament a Catalunya amb
aquest reconeixement de protecció a la seva biodiversitat.
Pròxima a un dels seus accessos, la vall Fosca torna a celebrar aquest any el seu Festival
de Senderisme Vall Fosca-Pirineus, per donar a conèixer la
vall i els seus camins a través
d’activitats pensades per a participants de totes les edats, en
petits grups acompanyats per
guies locals. Serà del 30 de juliol al 2 d’agost.
I durant tot l’agost, un altre

33 Turisme actiu 8Activitat d’etnobotànica a Esterri d’Àneu.

«No s’ha de
confondre la ciutat
de Lleida i les seves
proximitats amb
la resta de territori»

tes valls està àmpliament documentada. Són part d’una gran
oferta cultural de l’Ecomuseu,
amb visites teatralitzades,
experiències com acompanyar
un pastor amb el seu ramat de
cabres al poble de Gavàs o veure com es viu de la producció
de formatge elaborat en un
obrador artesanal, i passejos
pel poble d’Esterri mentre ens
expliquen l’evolució de petites
localitats com aquesta al Piri-

De propostes i espais no falten a
les Terres de Lleida, que també
despleguen un gran ventall d’opcions d’allotjament per descansar i per disfrutar de la gastronomia local. 22.581 places de càmping, 2.072 en refugis de muntanya, 4.791 en allotjaments de turisme rural, 16.000 hut’s(habitatges d’ús turístic), més les 674 en
apartaments i les 19.762 en hotels a tota la demarcació de Lleida ens situen en entorns segurs i
preparats per a la millor prevenció de contagis. «El territori de
Lleida és molt variat en els seus
atractius geogràfics i d’oferta turística, com la de les restes arqueològiques i monumentals de
la Segarra, l’oleoturisme de les
Garrigues, l’observació d’ocells
a l’estany d’Ivars...; tot a ple rendiment de la mà de 228 empreses de turisme actiu», destaquen
des del patronat de turisme. H
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Crisis sanitaria internacional
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33 Con distancia 8Una familia pasea junto a la iglesia románica de Sant Quirc de Durro, en el valle de Boí (Alta Ribagorça).

Viaje a la Lleida sin covid
Senderismo y actividades de turismo activo al aire libre, en ríos y lagos, brindan
contacto con la naturaleza sin masificaciones en 12 comarcas de la demarcación
CARME ESCALES
BARCELONA

Solo una de las 13 comarcas de
la demarcación de Lleida se encuentra confinada: la capital y
algunos núcleos de población de
su área metropolitana. En las
otras 12 comarcas, la Lleida más
rural, de montañas y valles, prados, ríos y lagos, alojamientos de
turismo rural, cámpings, apartamentos, refugios de montaña
y hoteles ha adecuado todos sus
espacios y actividades a los protocolos sanitarios para poder
disfrutar de la desconexión, el
ocio y el deporte al aire libre.
«Lleida son 180 kilómetros de
distancia de norte a sur y no hay
que confundir una comarca con
el resto de territorio, con una bajísima densidad de población y
muy poco afectado por el covid», señala el director del Patronat de Turisme de la Diputación
de Lleida, Juli Alegre.
Un vez superado el perímetro
metropolitano de la capital, en
comarcas vecinas de La Noguera
o el Alt Urgell, la incidencia del
covid ha sido muy baja y bien
controlada, y es precisamente
en sus pueblos, enmarcados en
espacios naturales, donde fami-

ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU

lias, parejas y pequeños grupos
de amigos están encontrando
una fórmula vacacional que
compagina muy bien la seguridad sanitaria con la distensión
en un entorno saludable. Estancias en masías aisladas en medio
de la naturaleza o casas independientes en un núcleo rural se
compaginan con paseos a pie o
en bicicleta por senderos entre
prados y bosques, sobre una canoa en pantanos como el de
Rialb o sorteando las aguas bravas del Noguera Pallaresa. No
hay que olvidar que el Pirineo
fue una de las primeras regiones
desconfinadas.

Oferta del Ecomuseu
Desde Esterri d’Àneu, el director
del Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, Jordi Abella, explica que
desde este miércoles ya han iniciado todas las actividades que
combinan salidas para descubrir el entorno paisajístico con
visitas guiadas a iglesias románicas como las de Sant Joan d’Isil,
Sant Pere del Burgal o Sant Just i
Pastor de Son del Pi. Tienen en
marcha también sus rutas sobre
etnobotánica vinculadas a la
brujería, cuya presencia históri-

donde en agosto tendrá lugar el
festival Dansàneu.
De norte a sur y de este a oeste, en toda la demarcación leridana se concentran parajes naturales que invitan a caminar
por senderos, como los que conectan los miradores dentro del
parque nacional de Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, el único enclave en Catalunya con tan
máximo reconocimiento de protección a su biodiversidad. Próxima a uno de sus accesos, la Vall
Fosca vuelve a celebrar este año
su Festival de Senderisme Vall
Fosca-Pirineus, para dar a conocer el valle y sus caminos a través
de actividades pensadas para
participantes de todas las edades, en pequeños grupos acompañados por guías locales. Será
del 30 de julio al 2 de agosto.
Y durante todo agosto, otro
evento, el Gargar Festival de Mu-

«Todo el Pirineo
leridano fue parte
de una de las
primeras regiones
desconfinadas»
rals i Art Rural, en el municipio
de Penelles, permitirá salir al encuentro de artistas ocupados en
realizar sus murales al aire libre
en esta pequeña población de la
Noguera. Sus calles y plazas ya
exponen 106 murales sorprendentes; uno de ellos se descubre
este verano en su iglesia parroquial de Sant Joan. «Cualquier
día de la semana se puede venir
a descubrir artistas trabajando
sus murales», explica el alcalde
de Penelles, Eloi Bergós. Quienes
acudan las tardes de los sábados,
además, podrán escuchar en directo las actuaciones de varios
músicos locales.

Hospedajes variados

33 Turismo activo 8Actividad de etnobotánica en Esterri d’Àneu.

«No hay que
confundir la ciudad
de Lleida y sus
proximidades con el
resto de territorio»

ca en sus valles está ampliamente documentada. Son parte de
una gran oferta cultural del Ecomuseu, con visitas teatralizadas,
experiencias como acompañar a
un pastor con su rebaño de cabras en el pueblo de Gavàs o ver
cómo se vive de la producción de
queso elaborado en un obrador
artesanal, y paseos por el pueblo
de Esterri mientras nos cuentan
la evolución de pequeñas localidades como esta en el Pirineo,

Propuestas y espacios no faltan
en las Terres de Lleida, que también despliegan un gran abanico
de opciones de hospedaje para
descansar y para disfrutar de la
gastronomía local. 22.581 plazas
de cámping; 2.072 en refugios de
montaña; 4.791 en alojamientos
de turismo rural; 16.000 hut’s (habitatges d’ús turístic), más las 674
en apartamentos y las 19.762 en
hoteles en toda la demarcación
de Lleida nos sitúan en entornos
seguros y preparados para la mejor prevención de contagios. «El
territorio de Lleida es muy variado en sus atractivos geográficos
y de oferta turística, como la de
los restos arqueológicos y monumentales de la Segarra, el oleoturismo de Les Garrigues, la observación de aves en el estanque de
Ivars...; todo a pleno rendimiento
de la mano de 228 empresas de
turismo activo», destacan desde
el patronato de turismo. H
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Sudoku Nekane Igande

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

Encreuats Miquel Sesé (10.064)

www.olissip.com

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

Horitzontals:
1 2 3 4 5 6 7
1. Fa venir el
ferro. Fortament 1
enganxats a les
drogues. 2. Se’l 2
trobà per casua- 3
litat. Regla per a
executar
una 4
cosa. 3. Dret, en
Robert. Avinen- 5
tesa. Fugi de la 6
justícia. 4. Copsa quelcom tot 7
parant la mà.
Molt empipada. 8
Exèrcit republi9
cà irlandès. 5.
Roda de recanvi. 10
Pujà, en un escalafó laboral. De 11
paraula. 6. Part
baixa del mapa. 12
Pinyol de l’oliva. 13
Humor
serós.
Cap cosa. 7. La 14
part fonamental
o
l’essencial.
Establir correspondència entre magnituds. 8. Tres
amb catorze. Cap al temps passat. Ocells en paus.
9. Matat de manera diferent. Retallant la roba fins
a un ajust perfecte. Tanca el cercle. 10. Progenitor.
Ruc, més que ruc. Que no té ni principi ni fi. 11. Servim els clients que entren a la botiga. A punt de
perdre el nord. Número assedegat. 12. Mig diàmetre. Endavant amb aquests ciris. Part posterior de
la masia. Just a meitat de preu. 13. Aparell per a
assecar les figues. Presideixen oracions a les mesquites. Ordinal de cavalleria. 14. Advertit. Cèntims
de lires turques o egípcies.

6 diferències Soler

8 9 10 11 12 13 14

Verticals:
1. Que té sabor de
vinagre. Mamaran o xuclaran. 2.
Agafa’l per les
banyes. Situat en
un indret determinat. Al final del
carreró. 3. Portada a molt bon
ritme. Formant
del no res. 4. La
cua del tren. Tot
un campió. Lloc
on hom seu. Escala de pintor ben
oberta. 5. Suc en
molt mal estat.
E xc e s s i va m e n t
picant. Sortida
triomfal de Londres. 6. Dones
que ja tenen nets.
En plena forma.
Estimem
algú
bojament.
7.
Acció de guarnir
quelcom amb elements embellidors. Conductes
sense sortida. Coneix bé com fer un pas enrere. 8.
Dit amputat. Assenyalarien el gran dia al calendari. Menys de mil. 9. Matrícula alemanya. Edificis
de petites dimensions. Conjunt dels ossos d’una
persona. 10. No gens bo per a la salut. Les vocals
del noi. Lleuger i vaporós. Doble revolt perillós. 11.
Cèl·lula esfèrica. Privant algú de certes coses. Fa
rodar els pollastres. 12. Enganyar. Els camins a
seguir. Tanquen el dossier. 13. Utilitzaràs a un fi
determinat. Fet de provocar algú a un duel. 14.
Teixidor de burell. Passes a veure el piset.

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

Escacs Joan Segura (18.463)

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

Negres juguen i guanyen. Les blanques
es van emportar una desagradable
sorpresa, ja que es pensaven que la seva
posició no corria perill imminent, però les
negres havien calculat millor.

居 居 尵尯居
居屃居 屁屃尹屃
屃居 屁尻居屃居
就 居 居 居
屄居尷尺屄层尿居
居 居 居尼居
层屄居局居屄层
尶 居尴尶 尮

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 (10.063)
(
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

R
E
B
E
D
O
R
F
I
L
L
E
S

A
L
L
S

S
I
A
M
E
S S
O
C R
I A
A C
L I
A
S L
O S

A R E
S M
A E
A L T
T A R
A D A
C E N
A S
R R
C I
T
C
R E A
I P
A R

F I C A
O I R E S
R I A
S
A Q U E
R A C U
I V A
A
E RM
R A L
O
E T OMB
A R O L
L I S S E
B O A
B U L I M
E T
C A

D E S
S I
E MA
D E M
A
E
F E S
I T A
C A
P A
I A T
N
I
C E P
I C A
S O R

Escacs (18.462)
1.D6C!!-PDxP (si 1…PTxD;
2.T3T mat i si 1…T1C;
2.DxPT+-RxD; 3.T3T mat)
2.C7R+-PxC; 3.T3T mat.

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

06.25 Nit a la Terra. 06.55 Volcans.
07.30 Va passar aquí. 08.00 Notícies
en xarxa. 10.00 Bàsics BTV. 10.45
Reset. 11.15 25 anys. 12.20 Àrtic.
12.45 Va passar aquí. 13.15 Slow
BTV. 13.30 Amb els teus ulls.
Barcelona, Catalunya. 14.00 BTV
Notícies migdia. 14.15 BTV Notícies
73. 14.30 La porteria. 15.30 Primera
sessió. Luna de Avellaneda. Història
d’un emblemàtic club de barri que
en el passat va viure una època
d’esplendor i que en l’actualitat es
troba immers en una crisi que posa
en perill la seva existència com a tal.
17.50 25 anys. 18.45 Slow BTV. 19.00
Curtmetratges. 19.30 Reset. 20.00
BTV Notícies vespre. 20.25 El temps.
20.30 BTV Notícies 73. 20.40 Bàsics

BTV. 21.30 Àrtic. 21.55 Obrim el
Grec. 00.00 Primera sessió. Abajo
el telón. Als anys 30 els vaguistes
nord-americans reclamaven els
seus drets. A Nova York es deslliga
una autèntica revolució cultural.
Orson Welles, un dels seus dirigents,
intenta produir l’obra The cradle will
rock, que no es podrà estrenar. 02.10
Oh my goig! 02.40 Feeel. 03.10 La
porteria. 04.10 Àrtic. 04.35 Slow
BTV. 05.00 Trèvols de 4 fulles.
Assistència sexual. 05.30 25 anys.

Canal Terres de l’Ebre

09.30 L’Ebre al dia. 10.00 L’illa
dels flamencs. 11.00 L’Ebre digital.
11.30 Gaudeix la festa. 12.00 L’Ebre
al dia. 12.30 L’Ebre notícies. 13.15
L’Ebre notícies esports. 13.30
L’entrevista. 13.45 Protagonistes.
14.00 L’Ebre al dia. 14.30 Al dia.
15.00 L’illa dels flamencs. 16.00
L’Ebre digital. 16.30 L’Ebre notícies.
17.15 L’Ebre notícies esports.
17.45 Protagonistes. 18.00 Teló de
fons. 18.30 La barca de l’Andreu.
19.00 Connecti.cat. 20.00 Al dia.
Territoris Sénia. 20.30 L’Ebre
notícies. 21.15 L’Ebre notícies
esports. 21.45 Protagonistes. 22.00
L’illa dels flamencs. 23.00 L’Ebre
digital. 23.30 L’Ebre notícies. 00.15
L’Ebre notícies esports.

TAC12

10.30 Dosos amunt! 11.00 Gaudeix la
festa. 11.30 Territori contemporani.
12.00 Dibuixacontes. 12.30 Dosos
amunt! 13.00 Gaudeix la festa.
13.30
Territori
contemporani.
14.00 Notícies 12. 14.30 Dosos
amunt! 15.00 Gaudeix la festa.
15.30
Territori
contemporani.
16.00 Notícies 12. 16.30 Dosos
amunt! 17.00 Gaudeix la festa.
17.30 Territori contemporani. 18.00
Notícies 12. 18.30 Dosos amunt!
19.00 Connecti.cat. 20.00 Notícies
12. 20.30 Som-hi. 21.30 Paisatges
encreuats. 22.00 Notícies 12. 22.30
Som-hi. 23.30 Paisatges encreuats.
00.00 Notícies 12. 00.30 Som-hi.
01.30 Paisatges encreuats. 02.00
Notícies 12. 02.30 Som-hi.

El 9 TV

10.00 Al dia. Catalunya central.
10.30 Connecti.cat.
11.30 La
tramoia. 12.30 Quatre paraules.
13.00
Paisatges
encreuats.
13.30 De Tee a Green. 14.00 Al
dia. Catalunya central. 14.30 La
porteria. 15.30 Paisatges encreuats.
16.00 Al dia. Catalunya central.
16.30 Memòries del Ter. 17.00
Al dia. Catalunya central. 17.30
Quatre paraules. 18.00 Memòries
del Ter. 18.30 Al dia. Catalunya
central. 19.00 Connecti.cat. 20.00
Programes especials. 20.30 Al dia.
Catalunya central. 21.00 Quatre
paraules. 21.30 Memòries del Ter.
22.00 Programes especials. 22.30
Al dia. Catalunya central. 23.00
Connecti.cat.

Lleida TV

06.00 Diari de Nit-Notícies. 07.00
Notícies en xarxa. 11.00 Diari de
Nit-Magazine. 12.00 Diari de Nit-La
tertúlia. 13.00 Fet al país. 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 Dansàneu.
19.00 Connecti.cat. 20.00 Diari de
Nit-Notícies. 21.00 Diari de NitMagazine. 22.00 Diari de Nit-La
tertúlia. 23.00 Diari de Nit-Notícies.
00.00 Diari de Nit-Magazine. 01.00
Diari de Nit-La tertúlia.
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cantanDO BajO la llUvia
EE.UU 1952. Dir.: Stanley Donen, Gene
Kelly. Int.: Gene Kelly, Donald O´Connor.
Antes de conocer a la aspirante a
actriz Kathy Selden, el ídolo del cine
mudo, Don Lockwood, pensaba que lo
tenía todo. Pero, cuando la conoce,
ella es lo que realmente le falta.

ac: el MisteriO De Pale HOrse
«El misterio de Pale Horse» fue una
de las úlimas obras que escribió
Agatha Chrisie. Hoy a las 22.00h, #0
estrena la adaptación televisiva de la
novela. En el primer episodio, en
Londres, 1961, el anicuario Mark
Easterbrook parece tenerlo todo.

39

tDt
#0
08.55 el PrOGraMa Del
veranO.
Durante la temporada esival,
Ana Terradillos, Patricia Pardo y
Joaquín Prat se ponen al frente
de las mañanas de Telecinco con
este magacín diario. El espacio
da a conocer todas las noicias
de la actualidad de la jornada y
de la prensa rosa.
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.
17.00 sálvaMe naranja.
20.00 sálvaMe tOMate.
21.00 inFOrMativOs
telecincO.
21.55 DePOrtes.

07.45 ¿QUién vive aHí?
09.20 críMenes
iMPerFectOs.
11.00 al rOjO vivO.
14.00 laseXta nOticias.
14.55 jUGOnes.
15.30 laseXta MeteO.
15.45 ZaPeanDO.
El espacio coninúa su emisión
en directo en su habitual horario, desde plató. Dani Mateo y
sus colaboradores vuelven a tomar posiciones en la mesa para
mantenerse ﬁeles a su cita con
el entretenimiento más desenfadado en la sobremesa de la
cadena.
17.15 Más vale tarDe.
El magacín vesperino que presenta Mamen Mendizábal
ofrece, como cada tarde de lunes a viernes, toda la información y el análisis de la actualidad,
en estas semanas centrado en la
evolución de la desescalada en
la pandemia del coronavirus.
20.00 laseXta nOticias.
20.55 estación seXta.
21.05 laseXta DePOrtes.
21.30 el interMeDiO.

01.15 la casa FUerte:
DiariO.

16.20 cine.
«El jugador». En Brady Hawkes
rep una carta del seu ﬁll en què
li demana ajuda. Decidit a anar
a veure el seu ﬁll, en Brady coneixerà durant el seu viatge en
Billy Montana, un jove aﬁcionat
als jocs de cartes al qual ensenyarà més d'una lliçó de vida i
amb qui entaularà una sòlida
amistat.
17.55 cine.
«Emboscada en la bahía».
19.55 DistritO POlicial.
20.50 lO cartanyà.
Obren un gimnàs al poble i la
monitora és una noia espectacular. El Cartanyà i alguns nois
del poble s'apunten al gimnàs
amb un objeciu: seduir la monitora.
21.25 el Gran Dictat.

22.10 la casa FUerte:
últiMa HOra.

23.00 GOt talent. lO MejOr
Del MUnDO.
Sani Millán presenta hoy algunas de las actuaciones más impactantes del formato en todo
el mundo: la de los hermanos
Jade y Chrisian Kilduﬀ, que
traen una increíble historia de
superación: cuando los padres
de Jade adoptaron a Chrisian,
un niño con discapacidades
complejas y parálisis cerebral,
los médicos dijeron que nunca
podría comunicarse.

07.00 el Món a rac1.
09.50 televenDa.
13.00 rOBin FOOD.
13.30 el Gran Dictat.
14.10 teMPs De silenci.
15.15 ventDelPlà.
L'Alfons confessa a la Nuri que
ella ha estat la dona més important a la seva vida. La Paula, per
la seva part, arriba a Ventdelplà
per estar-s'hi una bona temporada i la Ruth parla dels seus
problemes amb el Paco: la parella fa gairebé un mes que no fa
l'amor.

22.30 cine.
«Destrucción en Los Ángeles».
Una erupción volcánica y un repenino terremoto devastan la
ciudad de Los Ángeles. El reportero John Benson deberá elegir
entre cubrir las úlimas noicias
del epicentro o reunir a su familia en medio de un un horrible
caos para llevarla a un lugar seguro.
00.30 cine.
«Lavalantula». La erupción de
un volcán en las afueras de Los
Ángeles ha despertado a unas
crueles criaturas, arácnidos capaces de asesinar en segundos
con letales bocanadas de fuego.
01.55 las PriMeras 48
HOras.
02.30 caMPeOnatO
eUrOPeO De PóQUer.
03.00 tHe GaMe sHOW.

22.00 cine.
«Un ángel para May». Narra la
fantàsica aventura d’un estudiant, en Tom, que viatja en el
temps des de l’actualitat ﬁns a la
Segona Guerra Mundial a través
de la xemeneia d’una vella
granja, i que té per guia de
viatge una gossa anomenada
Tess. En Sam Wheller és un rude
agricultor.
23.45 cine.
«Lantana». Valerie Somers està
aclaparada per la mort de la
seva ﬁlla i sospita que el seu marit li és inﬁdel. Quan ella desapareix, un deteciu intenta resoldre’n el misteri. Una intricada
xarxa d’amor, sexe i decepció
sorgeix entre les quatre parelles. N’hi ha que són escèpics i
sospiten que els altres hi hagin
paricipat.
01.50 cliPs.

08.00 nOtícies en XarXa- 2a
Part.
09.00 nOtícies en XarXa- 3a
Part.
10.00 cOPa atlas enerGia 1 Partit. (r)
11.00 Diari De nit MaGaZine. (r)
12.00 Diari De nit - la
tertúlia.
13.00 Fet al País. (r)
El programa explica de manera
planera l’economia de
Catalunya des de diferents
sectors econòmics o través de
productes. Intentem mostrar
casos d’excel.lència de les
empreses catalanes a través de
tres reportatges de tres casos
diferents dins el mateix àmbit.
D’altra banda mostrem la
transformació que ha fet cada
sector. L’espai també inclou
converses amb l’economista
Josep Marfull que permeten
fer-se una imatge més àmplia
de cada tema i conèixer tots
aquells detalls interessant per
el telespecta.
13.30 sOFaMúsic. (r)
14.00 al Dia POnent.
14.30 la POrteria.
Un programa d’informació i
tertúlia esporiva.
15.30 sOFaMúsic.
Programa musical on
formacions lleidatanes
ofereixen un concert
enregistrat a casa seva.
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 DansàneU 2019 - el
Bestiari De jOseP carner.
(r)
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.

08.44 cine. «Pancho, el perro millonario». 10.16 cine. «Miss Poter».
11.46 aGatHa cHristie, la reina Del criMen. 12.43 tesOrOs al
DescUBiertO. «La Esﬁnge». 13.31 Dar cera, PUlir #0. «Pablo Ibarburu,
Arturo Paniagua y Silvia Alonso». 14.01 caPítUlO 0. «Puntada sin Hilo».
14.31 cerO en HistOria. «Javier Botet». 15.35 cine. «Un pequeño
cambio». 17.14 cine. «El becario». 19.13 BlUe BlOODs. «Asuntos
personales». 20.00 scOtt y Milá. «La sexualidad femenina». 21.00 lOs
WinDsOr, Una HistOria De PODer y escánDalOs. «El rey reicente».
22.00 aGatHa cHristie: el MisteriO De Pale HOrse. Londres, 1961. El
anicuario Mark Easterbrook parece tenerlo todo, aunque en su interior
aún siente una tristeza enorme por la muerte de Delphine, su primera
mujer. 00.02 cine. «La niebla y la doncella».

DMaX
08.20 ¿cóMO lO Hacen? «Helicóptero/Yates de lujo/Exceso de
velocidad», «Ediﬁcios/Torres de alta tensión/Fabricantes de globos».
09.10 MOnstrUOs De ríO. 11.00 cUriOsiDaDes De la tierra. 12.00
eXPeDición al PasaDO. 13.55 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. 15.50 la FieBre Del OrO. «Perforar o morir»,
«Perdidamente enamorado». 17.45 jOyas sOBre rUeDas. «Renault
Alpine», «Porsche 914». 19.40 Fast n'lOUD. «Compeición
Flugtag//Wayfarer espléndido», «Kingwood guay//MG Replicar retro».
21.30 ¿cóMO lO Hacen? 22.30 clanDestinO. «Insitucionalizando la
maﬁa», «Herederos de Pablo Escobar».

Disney cHannel
08.05 el BeBé jeFaZO, vUelta al cUrrO. 08.30 las aventUras De
laDyBUG. 09.20 alvinnn!!! y las arDillas (sinGle stOry). 10.31 lOs
Green en la Gran ciUDaD. 11.20 anFiBilanDia. 12.10 PHineas y FerB.
12.35 las aventUras De laDyBUG. 13.25 alvinnn!!! y las arDillas
(sinGle stOry). 14.50 lOs Green en la Gran ciUDaD. 15.50 laB rats.
16.40 PHineas y FerB. 17.40 las aventUras De laDyBUG. «Riposte»,
«Befana». 18.30 lOs Green en la Gran ciUDaD. «La cabra de Tilly», «La
niñera de Cricket», «Bill Piruetas», «Operación Foto», «El rescate de
Remy». 19.30 anFiBilanDia. «Plato con premio», «La guardia», «El efecto
Dominó», «Asumir». 20.20 alvinnn!!! y las arDillas (sinGle stOry).
21.55 lOs Green en la Gran ciUDaD. 22.55 entre HerManOs. 23.20
caMPaMentO KiKiWaKa. 23.45 Bia.

clan
10.09 44 GatOs. «Gatos miedosos», «Misión desván». 10.33 KiD-e-cats.
«La galería de arte», «La cosecha». 10.43 PePPa PiG. 11.02 veGGietales
en casa. 11.23 astrOBlast. 11.48 lUO BaO Bei. 12.10 Mirette
investiGa. 12.32 el sHOW De GarFielD. 12.56 jUstin tiMe. 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:
acaDeMia De caBallería. 16.34 star Falls. 16.58 KiD-e-cats. 17.08
44 GatOs. 17.32 siMón. 17.49 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
08.30 cOPa asOBal 1995. Final. FC Barcelona-Caja Cantabria. 10.05
estUDiO estaDiO. 11.20 cOPa Del rey De WaterPOlO 2003. Final. At.
Barceloneta-CN Barceloneta. 12.25 caMPeOnatO Del MUnDO De
GiMnasia rítMica 2017. Final femenina individual. 14.30 tDP clUB.
15.00 caMPeOnatO De eUrOPa De natación 2014. Oro Duane da
Rocha. 16.00 Fast & FUt. 16.55 vUelta a esPaña 2005. 6 etapa. CuencaAramón Valdelinares. 18.00 OBjetivO tOKiO. 18.15 caMPeOnatO De
eUrOPa De saltOs 2004. Final. Plataforma10 metros femeninos
sincronizados. Plata Lola Sáez de Ibarra/Leire Santos. 19.05 cOPa Del rey
De BalOnManO 2004. Final. FC Barcelona-Ciudad Real. 20.40
caMPeOnatO Del MUnDO De atletisMO 2017. Sesión vesperina. 23.00
estUDiO estaDiO. 00.10 OBjetivO tOKiO.
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RTVE

TVE

Espanya busca
candidat per a
Eurovisió Júnior
RTVE va confirmar ahir la
participació en la pròxima
edició del festival Eurovisió
Júnior, el 29 de novembre a
Varsòvia (Polònia), així com
la recerca de qui serà el candidat per a la versió infantil
del concurs europeu de la
cançó. El candidat ha de tenir
entre 9 i 14 anys, i prendrà
el relleu de la canària Melani, que va quedar tercera el
2019. Espanya s’uneix així
als països que ja han confirmat l’assistència a l’Eurojunior, com Polònia (amfitriona),
Països Baixos, Rússia i Alemanya, que debuta.

Un estiu de massissos i cales
Aquesta setmana, Comando al Sol de La 1 mostra dos llocs distants i molt diferents. La proposta
comença al congost més llarg d’Espanya, fins
a la vall càntabra de Liébana. Després viuran
l’última levantá de la tonyina i visiten els temples de l’or roig de l’Estret, per descansar a les
platges de Conil, a Cadis.

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

07.00 El zapping de surferos.
07.25 Mejor llama a Kiko.
07.55 ¡Toma salami!
08.35 El Bribón. Concurs. Red.
09.30 Alerta Cobra. Duelo en el
bosque, El dinero gobierna
el mundo, Secuestrada i Carrillón. Sèrie d’acció.

06.00 Minutos musicales.
07.45 ¡Quién vive ahí? Cases singulars i els seus habitants.
09.20 Címenes imperfectos.
Sèrie.
11.00 Al rojo vivo. Magazín.

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. El
clima i el medi ambient.
15.45 Zapeando. Humor.
17.15 Más vale tarde. Magazín.

06.00 Diari de Nit. Notícies.
07.00 Notícies en xarxa.
10.00 Copa Atlas Energia. Primer partit. Red.
11.00 Diari de Nit. Magazín. Red.
12.00 Diari de Nit. La Tertúlia. Red.
13.00 Fet al país. Empreses i
idees que s’estudien en
universitats per la seua
garantia d’èxit. Red.
13.30 Sofamúsic. Programa en
el qual cantants i grups lleidatans presenten la seua
música des de casa. Red.

NIT

TARDA

20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.55 Estación Sexta.
21.05 La Sexta deportes.
21.30 El Intermedio. L’actualitat
amb el Gran Wyoming.
22.30 Cine. Destrucción en Los
Ángeles (2017). Dir.: Tibor
Takács.
00.30 Cine. Lavalántula (2016).
Dir.: Mike Méndez.

14.00 Al dia Ponent. Informatiu.
14.30 La porteria. Informació
i tertúlia esportiva diària
amb Pitu Abril.
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.
Red.
18.00 Especial. Festival Dansàneu 2019. El Bestiari, de
Josep Carner.
19.00 Connecti.cat. Magazín
diari d’informació i entreteniment.
20.00 Diari de Nit. Notícies.
21.00 Diari de Nit. Magazín. Mariví Chacón rep en aquest
programa d’actualitat social i cultural de Ponent
Constantino Montañés,
autor del llibre La història
de Nu. Després conversarà
amb la narradora Patricia
McGill, que presenta el
projecte 600 històries sobre
rodes. Per acabar el programa, abordaran la Xarxa de
Museus de les Terres de
Lleida i Aran.

NIT
22.50 Cine Cuatro. Hitman (2007).
Dir.: Xavier Gens.
00.45 Cine Cuatro. Secretos de
un diario (2015). Dir.: Ben
Demaree.

lASEGARRA

SegarraTV.cat

TARDA

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Cobla Mediterrània.
Gegantiniana.
06.29 Catalunya blues. Chino
& The Big Bet.
07.02 El món a RAC1. Retransmissió del programa de ràdio.
09.50 Televenda.

07.55 La vida secreta del zoo.
08.44 Cine. Pancho, el perro millonario.
10.16 Cine. Miss Potter.
11.46 Agatha Christie, la reina
del crimen.
12.43 Tesoros al descubierto.
La Esfinge.

TARDA
13.00 Robin Food. Cuina.
13.28 El gran dictat. Concurs.
14.12 Temps de silenci. Minisèrie.
15.16 Ventdelplà. Sèrie.
16.22 Pel·lícula. El jugador (1980).
Dir.: Dick Lowry.
17.58 Pel·lícula. Emboscada en
la bahía (1966). Dir.: Ron
Winston.
19.58 Distrito policial. Sèrie.
20.51 Lo Cartanyà.
21.24 El gran dictat. Concurs.

NIT
22.01 Pel·lícula. Un ángel para
May (2002). Dir.: Harley
Cokelliss.
23.44 Pel·lícula. Lantana (2001).
Dir.: Ray Lawrencel.
01.50 Clips. Programa de música.

TARDA
13.31 Dar cera, pulir #0.
14.01 Capítulo 0. Puntada sin hilo.
14.31 Cero en Historia. Javier Botet.
15.35 Cine. Un pequeño cambio.
17.14 Cine. El becario.
19.13 Blue Bloods. Asuntos
personales. Sèrie.
20.00 Scott y Milá. La sexualidad
femenina.

NIT
21.00 Los Windsor, una historia
de poder y escándalos.
El rey reticente.
22.00 Agatha Christie. El misterio de Pale Horse. Estrena.
00.02 Cine. La niebla y la doncella.
01.43 Capítulo 0. Puntada sin hilo.

GUIA

elSegrià

SegriaTV.cat

NIT
22.00 Diari de Nit. La Tertúlia.
Debat i anàlisi de l’actualitat 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.
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13.15 El concurso del año.
15.15 Noticias deportes Cuatro.
15.40 Deportes Cuatro.
15.50 El tiempo.
15.55 Todo es mentira. Magazín.
17.35 Cuatro al día.
20.00 Cuatro al día.
20.25 Deportes Cuatro 2.
20.30 El tiempo.
20.35 First Dates. Cites a cegues.

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.763€

(In)coherències
n A l’hora d’escriure això desconec
si es manté o no el veto de la jutge
d’instrucció que impedeix el tancament amb pany i forrellat del Segrià.
Tampoc vull arribar a l’espontània
exclamació d’un client del bar on solem dinar d’“una santa, és una santa”
seguit de la petició de barra lliure per
a sa senyoria a tots els establiments
de restauració de la zona. En qualsevol cas, sí que he d’expressar que
feia molt, moltíssim temps, que un
entrepà, el cafè i el posterior xarrup
no em sabien a tanta llibertat com el
d’ahir al Toni’s.
Gairebé tanta com quan als anys
setanta corríem (en comptades ocasions, no exagerem) davant dels
grisos, o el primer petó, consentit
per descomptat, en la nostra etapa
adolescent. Però és que fa bullir la
sang el tractament dels mitjans de

Protestes, diumenge, a Lleida.

comunicació televisius, de Barcelona
cap enllà, criminalitzant temporers,
empresaris fructícoles i lleidatans
en general quan la situació és igual o
pitjor en altres punts de Catalunya.
Em ve a la memòria aquella nefasta
frase de Sheridan: “El millor indi és
l’indi mort.”

CINE A CASA

Cantando bajo la lluvia
LA 2 / 22.00 ★★★★★
Estats Units. 1952. 102 minuts. Gènere: Comèdia
musical. Director: Stanley Donen. Intèrprets: Gene
Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell, Cyd Charisse. Comentari: Sens
dubte la millor comèdia musical de tots els temps,
menystinguda per l’Acadèmia perquè l’any anterior havia concedit sis estatuetes a la notablement
inferior Un americà a París de Minnelli. Paradigma

Alí Babá y los cuarenta...
TR3CE / 14.45
EUA. 1944. 88’. Gèn.: Aventures.
Dir.: Arthur Lubin. Int.: Jon Hall, Maria Montez. Com.: Amb tot
l’encant vintage dels decorats
de cartró pedra, un clàssic de les
aventures exòtiques.

La maldición de la...
RMTV / 15.40
EUA. 1980. 98’. Gèn.: Comèdia.
Dir.: Clive Donner. Int.: Peter Ustinov, Lee Grant. Com.: Paròdia
de la saga protagonitzada al cine
(entre el 1926 i el 1949) pel detectiu xinès Charlie Chan.

Un ángel para May
8TV / 22.00
Gran Bretanya. 2002. 95’. Gèn.:
Drama fantàstic. Dir.: Harley
Cokeliss. Int.: Tom Wilkinson, Geraldine James. Com.: Adolescent
que viatja al passat per salvar la

del bon rotllo, un film que no envelleix, que posa un
somriure als llavis en cada visionament amb números
ja llegendaris com l’icònic Singin’ in the Rain, rodat en
una sola presa per un Kelly a 40 de febre; l’hilarant
Make'em Laugh d’O’Connor, els estimulants Moses o
Good Morning o el Broadway Melody, amb les esculturals cames de Cyd Charisse. Una pel·lícula, en suma,
més que imprescindible.

seua enamorada abans que la
granja on viu amb els seus sigui
bombardejada pels alemanys.

Layer Cake (Crimen...)
PARAMOUNT NETWORK / 22.30
Gran Bretanya. 2004. 100’. Gèn.:
Thriller mafiós. Dir.: Matthew
Vaughn. Int.: Daniel Craig, Tom
Hardy. Com.: Narcotraficant que
intenta, sense aconseguir-ho, començar una nova vida.

La chica del tren
NOVA / 22.40
EUA. 2016. 112’. Gèn.: Drama
psicològic. Dir.: Tate Taylor. Int.:
Emily Blunt, Rebecca Ferguson.
Com.: Traumatitzada divorciada
obsessionada per una parella a qui
observa diàriament des del tren.

La sombra de los...
RMTV / 23.10
EUA. 1997. 102’. Gèn.: Thriller po-

licíac. Dir.: Jim Kouf. Int.: James
Belushi, Tupac Shakur. Int.: Dos
policies corruptes es queden amb
una partida de droga després de
matar un agent de la DEA.

Lantana
8TV / 23.45
Austràlia. 2001. 121’. Gèn.: Thriller
policíac. Dir.: Ray Lawrence. Int.:
Anthony LaPaglia, Geoffrey Rush.
Com.: Policia que investiga una
desaparició aixecant les catifes,
plenes de secrets, de quatre matrimonis a base d’amor, enganys,
sexe i assassinats.

Lock & Stock
PARAMOUNT NETWORK / 00.30
Gran Bretanya. 1998. 108’. Gèn.:
Thriller mafiós. Dir.: Guy Ritchie.
Int.: Nick Moran, Jason Flemyng.
Com.: Quatre perdedors que intenten estafar un mafiós en una
partida de cartes manipulada.

pel·lícula

Hora

cadena

crítica

públic

GÈnere

Alí Babá y los cuarenta ladrones
La maldición de la Reina Dragón
Un ángel para May
Layer Cake (Crimen organizado)
La chica del tren
La sombra de los culpables
Lantana
Lock & Stock

14.45
15.40
22.00
22.30
22.40
23.10
23.45
00.30

Tr3ce
RMTV
8TV
Paramount
Nova
RMTV
8TV
Paramount

★★★
★★
★★
★★★
★★
★★★
★★★
★★★★

★★★
★★★
★★
★★★
★★
★★★
★★
★★★

Aventures
Comèdia
Drama
Thriller mafiós
Drama
Thriller policíac
Thriller policíac
Thriller mafiós

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

TVE

España busca
candidato para
Eurovisión Junior
RTVE confirmó ayer su participación en la próxima edición del festival Eurovisión
Junior, el 29 de noviembre en
Varsovia (Polonia), así como
la búsqueda del que será su
candidato para la versión infantil del concurso europeo
de la canción. El candidato
debe tener entre 9 y 14 años,
y tomará el relevo de la canaria Melani, que quedó tercera en 2019. España se une
así a los países que ya han
confirmado su asistencia en
el Eurojunior, como Polonia
(anfitriona), Países Bajos, Rusia y Alemania, que debuta.

Un verano de macizos y calas
Esta semana, Comando al Sol de La 1 muestra
dos lugares distantes y muy diferentes. La propuesta comienza en el desfiladero más largo
de España, hasta el valle cántabro de Liébana.
Después vivirán la última levantá del atún y
visitan los templos del oro rojo del Estrecho,
para descansar en las playas de Conil, en Cádiz.

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

07.00 El zapping de surferos.
07.25 Mejor llama a Kiko.
07.55 ¡Toma salami!
08.35 El Bribón. Concurso. Red.
09.30 Alerta Cobra. Duelo en el
bosque, El dinero gobierna
el mundo, Secuestrada y
Carrillón. Serie de acción.

06.00 Minutos musicales.
07.45 ¡Quién vive ahí? Casas
singulares y sus habitantes.
09.20 Címenes imperfectos.
Serie.
11.00 Al rojo vivo. Magacín.

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. El
clima y el medio ambiente.
15.45 Zapeando. Humor.
17.15 Más vale tarde. Magacín.

06.00 diari de Nit. Notícies.
07.00 Notícies en xarxa.
10.00 Copa Atlas Energia. Primer partido. Red.
11.00 diari de Nit. Magacín. Red.
12.00 diari de Nit. La Tertúlia. Red.
13.00 Fet al país. Empresas e
ideas que se estudian en
universidades por su garantía de éxito. Red.
13.30 Sofamúsic. Programa en
el que cantantes y grupos
leridanos presentan su
música desde su casa. Red.

NOCHE

TArdE

20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.55 Estación Sexta.
21.05 La Sexta deportes.
21.30 El Intermedio. La actualidad con el Gran Wyoming.
22.30 Cine. Destrucción en Los
Ángeles (2017). Dir.: Tibor
Takács.
00.30 Cine. Lavalántula (2016).
Dir.: Mike Méndez.

14.00 Al dia Ponent. Informativo.
14.30 La porteria. Información
y tertulia deportiva diaria
con Pitu Abril.
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.
Red.
18.00 Especial. Festival Dansàneu 2019. El Bestiari, de
Josep Carner.
19.00 Connecti.cat. Magacín
diario de información y
entretenimiento.
20.00 diari de Nit. Notícies.
21.00 diari de Nit. Magacín. Mariví Chacón recibe en este
programa de actualidad
social y cultural de Ponent
a Constantino Montañés,
autor del libro La història
de Nu. Después conversará
con la narradora Patricia
McGill, que presenta el
proyecto 600 històries sobre
rodes. Para acabar el programa, abordarán la Xarxa
de Museus de les Terres de
Lleida i Aran.

NOCHE
22.50 Cine Cuatro. Hitman (2007).
Dir.: Xavier Gens.
00.45 Cine Cuatro. Secretos de
un diario (2015). Dir.: Ben
Demaree.

lASEGARRA

SegarraTV.cat

TArdE

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Cobla Mediterrània.
Gegantiniana.
06.29 Catalunya blues. Chino
& The Big Bet.
07.02 El món a rAC1. Retransmisión del programa de radio.
09.50 Televenda.

07.55 La vida secreta del zoo.
08.44 Cine. Pancho, el perro millonario.
10.16 Cine. Miss Potter.
11.46 Agatha Christie, la reina
del crimen.
12.43 Tesoros al descubierto.
La Esfinge.

TArdE
13.00 robin Food. Cocina.
13.28 El gran dictat. Concurso.
14.12 Temps de silenci. Miniserie.
15.16 Ventdelplà. Serie.
16.22 Pel·lícula. El jugador (1980).
Dir.: Dick Lowry.
17.58 Pel·lícula. Emboscada en
la bahía (1966). Dir.: Ron
Winston.
19.58 distrito policial. Serie.
20.51 Lo Cartanyà.
21.24 El gran dictat. Concurso.

NOCHE
22.01 Pel·lícula. Un ángel para
May (2002). Dir.: Harley
Cokelliss.
23.44 Pel·lícula. Lantana (2001).
Dir.: Ray Lawrencel.
01.50 Clips. Programa de música.

TArdE
13.31 dar cera, pulir #0.
14.01 Capítulo 0. Puntada sin hilo.
14.31 Cero en Historia. Javier
Botet.
15.35 Cine. Un pequeño cambio.
17.14 Cine. El becario.
19.13 Blue Bloods. Asuntos
personales. Serie.
20.00 Scott y Milá. La sexualidad
femenina.

NOCHE
21.00 Los Windsor, una historia
de poder y escándalos.
El rey reticente.
22.00 Agatha Christie. El misterio de Pale Horse. Estreno.
00.02 Cine. La niebla y la doncella.
01.43 Capítulo 0. Puntada sin hilo.

elSegrià

SegriaTV.cat

NOCHE
22.00 diari de Nit. La Tertúlia.
Debate y análisis de la actualidad 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.
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13.15 El concurso del año.
15.15 Noticias deportes Cuatro.
15.40 deportes Cuatro.
15.50 El tiempo.
15.55 Todo es mentira. Magacín.
17.35 Cuatro al día.
20.00 Cuatro al día.
20.25 deportes Cuatro 2.
20.30 El tiempo.
20.35 First dates. Citas a ciegas.

GUÍA

TELEVISIÓN

SEGRE
Martes, 14 de julio de 2020

(In)coherencias
n A la hora de escribir esto desconozco si se mantiene o no el veto de
la jueza de instrucción impidiendo el
cierre a cal y canto del Segrià. Tampoco quiero llegar a la espontánea exclamación de un cliente del bar donde solemos almorzar de “una santa, es una
santa” seguido de la petición de barra
libre para su señoría en todos los establecimientos de restauración de la
zona. En cualquier caso, sí que debo
expresar que hacía mucho, muchísimo tiempo, que un bocadillo, el café
y el posterior chupito no me sabían a
tanta libertad como el de ayer en el
Toni’s. Casi tanta como cuando en los
70 corríamos (en contadas ocasiones,
no vayamos a exagerar) delante de los
grises, o el primer beso, consentido
por supuesto, en nuestra etapa adolescente. Pero es que hace hervir la
sangre el tratamiento de los medios

Protestas, el domingo, en Lleida.

de comunicación televisivos, de Barcelona para allá, criminalizando a
temporeros, empresarios frutícolas y
leridanos en general cuando la situación es igual o peor en otros puntos
de Catalunya. Me viene a la memoria
aquella nefasta frase de Sheridan: “El
mejor indio es el indio muerto.”

CINE EN CASA

Cantando bajo la lluvia
LA 2 / 22.00 ★★★★★
Estados Unidos. 1952. 102 minutos. Género: Comedia
musical. director: Stanley Donen. Intérpretes: Gene
Kelly, Donald O´Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell, Cyd Charisse. Comentario: Sin
duda la mejor comedia musical de todos los tiempos,
ninguneada por la Academia porque el año anterior
había concedido seis estatuillas a la notablemente
inferior Un americano en París de Minnelli. Paradigma

Alí Babá y los cuarenta...
TR3CE / 14.45
EEUU. 1944. 88’. Gén.: Aventuras.
dir.: Arthur Lubin. Int.: Jon Hall,
Maria Montez. Com.: Con todo el
encanto vintage de los decorados
de cartón piedra, un clásico de las
aventuras exóticas.

La maldición de la...
RMTV / 15.40
EEUU. 1980. 98’. Gén.: Comedia.
dir.: Clive Donner. Int.: Peter Ustinov, Lee Grant. Com.: Parodia de
la saga protagonizada en el cine
(entre 1926 y 1949) por el detective chino Charlie Chan.

Un ángel para May
8TV / 22.00
Gran Bretaña. 2002. 95’. Gén.:
Drama fantástico. dir.: Harley
Cokeliss. Int.: Tom Wilkinson, Geraldine James. Com.: Adolescente
que viaja al pasado para salvar a su

del buen rollo, un film que no envejece, que pone una
sonrisa en los labios en cada visionado con números
ya legendarios como el icónico Singin’ in the Rain,
rodado en una sola toma por un Kelly a 40 de fiebre;
el desternillante Make ’em Laugh de O’Connor, los
estimulantes Moses o Good Morning o el Broadway
Melody, con las esculturales piernas de Cyd Charisse.
Una película, en suma, más que imprescindible.

enamorada antes de que la granja
donde vive con los suyos sea bombardeada por los alemanes.

Layer Cake (Crimen...)
PARAMOUNT NETWORK / 22.30
Gran Bretaña. 2004. 100’. Gén.:
Thriller mafioso. dir.: Matthew
Vaughn. Int.: Daniel Craig, Tom
Hardy. Com.: Narcotraficante intentando, sin conseguirlo, comenzar una nueva vida.

La chica del tren
NOVA / 22.40
EEUU. 2016. 112’. Gén.: Drama
psicológico. dir.: Tate Taylor. Int.:
Emily Blunt, Rebecca Ferguson.
Com.: Traumatizada divorciada
obsesionada por una pareja a la
que observa a diario desde el tren.

La sombra de los...
RMTV / 23.10
EEUU. 1997. 102’. Gén.: Thriller po-

licíaco. dir.: Jim Kouf. Int.: James
Belushi, Tupac Shakur. Int.: Dos
policías corruptos quedándose
con un alijo de droga tras matar
a un agente de la DEA.

Lantana
8TV / 23.45
Australia. 2001. 121’. Gén.: Thriller policíaco. dir.: Ray Lawrence.
Int.: Anthony LaPaglia, Geoffrey
Rush. Com.: Policía investigando
una desaparición levantando las
alfombras, repletas de secretos,
de cuatro matrimonios a base de
amor, engaños, sexo y asesinatos.

Lock & Stock
PARAMOUNT NETWORK / 00.30
Gran Bretaña. 1998. 108’. Gén.:
Thriller mafioso. dir.: Guy Ritchie.
Int.: Nick Moran, Jason Flemyng.
Com.: Cuatro perdedores intentando timar a un mafioso en una
partida de cartas amañada.

PELÍCULA

HORA

CADENA

CRÍTICA

PÚBLICO

GÉNERO

Alí Babá y los cuarenta ladrones
La maldición de la Reina Dragón
Un ángel para May
Layer Cake (Crimen organizado)
La chica del tren
La sombra de los culpables
Lantana
Lock & Stock

14.45
15.40
22.00
22.30
22.40
23.10
23.45
00.30

Tr3ce
RMTV
8TV
Paramount
Nova
RMTV
8TV
Paramount

★★★
★★
★★
★★★
★★
★★★
★★★
★★★★

★★★
★★★
★★
★★★
★★
★★★
★★
★★★

Aventuras
Comedia
Drama
Thriller mafioso
Drama
Thriller policíaco
Thriller policíaco
Thriller mafioso

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗
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01/09/2020

Roberto Olivan reflexiona sobre el futur de la
societat en el nou espectacle 'INFERNO V.I.P.'
Europa Espanya Català
El nou espectacle del coreògraf i ballarí tortosí va exhaurir entrades en la seua estrena al festival
Dansàneu, el festival de cultures del Pirineu CULTURA // És difícil que el cel i l'infern es donen la
mà, però per al coreògraf tortosí Roberto Olivan els reptes són un estímul. Diumenge passat
l'església romànica de Santa Maria de la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà, va penjar el cartell
d'entrades exhaurides en l'estrena del seu darrer treball INFERNO V.I.P. Entre pintures
romàniques dedicades a l'Epifania i un presbiteri transformat pels impulsos lumínics de mitja
dotzena de televisors, el nou espectacle va portar l'"infern" en un espai "celestial" per a donar el
tret de sortida al festival Dansàneu, el festival de cultures del Pirineu.
Olivan hi va presentar un treball dividit per capítols -com si fossen una mena d'episodis bíblics- en
el qual fa una crida a repensar la societat i alerta dels perills cap a on camina la humanitat.
"La societat camina cap a un lloc similar a la idea metafòrica de l'infern. Miro cap al futur i les
perspectives no són gaire bones. Però això no vol dir que haja perdut l'esperança, crec que encara
podem reconduir la situació, tot i que potser estem rebent allò que ens mereixem", explica el
coreògraf i ballarí.
El nou espectacle és un solo que entre jocs de llums i impulsos audiovisuals posa al centre de
l'escenari el gest i la dansa. "Feia gairebé vint anys que no havia fet solo. De fet, en la meua
carrera professional gairebé tots els espectacles els he fet en grup, amb altres ballarins. Ha estat
un repte enorme, però ara era un moment interessant per a pujar sol a l'escenari altre cop. D'una
banda, perquè tenia ganes de fer una obra reflexiva i personal sobre la decadència de la humanitat
i, de l'altra, perquè calia pensar en les restriccions de la pandèmia, que ens obliga a fer muntatges
sense gaire interacció entre les persones", comenta Olivan.
Més enllà de l'esperit crític inherent, INFERNO V.I.P. és una obra cent per cent Olivan, sobretot
per esta voluntat de buscar noves connexions amb altres llenguatges -com la videocreació, la
música electrònica i la literatura-, que relliga el respecte per l'entorn i establix vincles amb la natura
i el territori. Valors que des de fa més de quinze anys ja conrea en el Festival Deltebre Dansa, del
qual n'és fundador i director.
L'espectacle es nodrix d'imatges i de cites literàries que inviten a la reflexió: "Un vent lentíssim
convertix el silenci en melodia" es pot llegir a les pantalles al principi de l'obra, extret d'Haikús en
temps de guerra de Miquel Martí i Pol. També inclou una lectura de l'assaig Les lleis bàsiques de
l'estupidesa humana, de l'historiador econòmic Carlo Cipolla, un escrit que li conferix un to potser
elitista, però que s'ha d'interpretar des d'una perspectiva irònica i crítica que, de fet, ja es fa notar
en el 'V.I.P.' que acompanya el nom de l'espectacle. El treball que es va presentar diumenge
passar a la Vall d'Àneu és un 'work in progress' [un treball en procés de creació], que anirà
evolucionant els pròxims mesos i que aviat passarà per una residència artística del Mercat de les
Flors de Barcelona i per l'espai de creació Roca Umbert de Granollers.
L'estrena d'INFERNO V.I.P. va donar el tret de sortida a la 29a edició del festival Dansàneu, un
certamen que s'allargarà fins este diumenge 30 d'agost amb una quinzena d'espectacles en espais
patrimonials. Un festival que amb Roberto Olivan com a cap de cartell ha volgut estimular els

vincles artístics entre els dos extrems del nostre país. "La nostra és una mirada de nord a sud, que
busca complicitats amb artistes que admirem i que, en el cas concret d'Olivan, despleguen
projectes singulars com el magnífic Deltebre Dansa", afirma la directora del Dansàneu, la
periodista Rut Martínez.
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El Dansàneu tanca la 29a edició amb les entrades
exhaurides, preservant les produccions pròpies i
la cultura en viu
Europa Espanya Català
Les Valls d'Àneu posen fi a set dies de dansa, música i patrimoni adaptats a la Covid-19 per
garantir la seguretat
El Dansàneu ha tancat aquest diumenge set dies de festival a les Valls d'Àneu en què la dansa, la
música i el patrimoni s'han concretat en una quinzena de propostes artístiques que han esgotat les
entrades i s'han adaptat a les mesures de prevenció de la Covid-19. Segons la seva directora, Rut
Martínez, s'ha constatat que "la cultura és segura i necessària" i ha assegurat que el més
remarcable d'aquesta 29a edició, per sobre de les xifres, "és que el Dansàneu s'ha celebrat".
Per la seva banda, Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, un d'els
organitzadors de l'esdeveniment, ha destacat que "el territori, el públic i els artistes han agraït molt
la celebració del festival perquè aquest punt de comunió fa més falta que mai". Tot i haver
d'adaptar-se per complir amb les mesures de seguretat i prevenció de la Covid-19, el Dansàneu no
ha renunciat als seus trets distintius, com són l'incentiu a la producció i la voluntat de posar en
contacte artistes d'estils i disciplines diferents.
Entre les actuacions destacades d'enguany, hi ha hagut la inauguració encarregada al Premi
Nacional de Cultura Roberto Olivan amb l'estrena d' INFERNO V.I.P., així com la producció
DES-ESPERA de les Impuxibles, la companyia de Clara i Ariadna Peya, o l'espectacle de circ
contemporani que fusiona la música del pirinenc Arnau Obiols amb l'art dels NILAK. Així mateix,
l'espectacle Ovidi 25 dedicat a la memòria d'Ovidi Montllor, va centrar la jornada de dissabte.
Diumenge a la tarda va ser el torn de l'espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, amb un
encàrrec a la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -creador i
ànima del Dansàneu fins a la seva mort-. Es tracta d'una producció amb participació del grup de
polifonia vocal masculina La Nova Euterpe que ha posat l'accent en el patrimoni immaterial, partint
de la recuperació de peces litúrgiques populars arranjades específicament per Jaume Ayats.
L'espectacle es podrà veure també a la Fira Mediterrània de Manresa.
La programació l'ha arrodonit aquest diumenge a la nit l'espectacle Teia de Júlia Farrero, l'artista
lleidatana a la qual el Dansàneu ha fet l'acompanyament fins la presentació en aquest Dansàneu.
La seva obra està basada en la tradició fallaire dels Pirineus.
Suport del públic
Els organitzadors han destacat que el Dansàneu 2020 ha presentat propostes úniques i
singularitzades amb l'objectiu de donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar
en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu. En aquest sentit, els organitzadors celebren que
s'han esgotat les 1.500 entrades de pagament posades a la venda, 400 menys que la previsió
inicial degut a un ajust dels aforaments per la crisi sanitària.
Per últim, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia reubicar la celebració del festival al mes
d'agost atès que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt major que durant la primera setmana de juliol,

dates de celebració habituals del Dansàneu. "Venen uns anys molt complicats i, com a entitat
cultural sense ànim de lucre que som, necessitem del suport del públic per tirar endavant", apunta
l'organització, que remarca que "l'edició d'enguany indica que a l'agost hi ha una oportunitat de
fidelització de nous públics".
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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Les Valls d'Àneu posen fi a set dies magnífics de
dansa, música i patrimoni
Europa Espanya Català
El Dansàneu tanca la 29a edició amb les entrades exhaurides, preservant les produccions pròpies
i la cultura en viu.
El Dansàneu ha tancat aquest diumenge set dies de festival a les Valls d'Àneu en què la dansa, la
música i el patrimoni s'han concretat en una quinzena de propostes artístiques que han esgotat les
entrades i s'han adaptat a les mesures de prevenció de la covid-19. Segons la seva directora, Rut
Martínez , s'ha constatat que "la cultura és segura i necessària" i ha assegurat que el més
remarcable d'aquesta 29a edició, per sobre de les xifres, "és que el Dansàneu s'ha celebrat". Per
la seva banda, Ferran Rella , president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzadors de
l'esdeveniment, ha destacat que "el territori, el públic i els artistes han agraït molt la celebració del
festival perquè aquest punt de comunió fa més falta que mai".
Tot i haver d'adaptar-se per complir amb les mesures de seguretat i prevenció de la covid-19, el
Dansàneu no ha renunciat als seus trets distintius, com són l'incentiu a la producció i la voluntat de
posar en contacte artistes d'estils i disciplines diferents.
Entre les actuacions destacades d'enguany, hi ha hagut la inauguració encarregada al Premi
Nacional de Cultura Roberto Olivan amb l'estrena de 'INFERNO V.I.P.', així com la producció
DES-ESPERA de les Impuxibles, la companyia de Clara i Ariadna Peya, o l'espectacle de circ
contemporani que fusiona la música del pirinenc Arnau Obiols amb l'art dels NILAK. Així mateix,
l'espectacle 'Ovidi 25' dedicat a la memòria d'Ovidi Montllor, va centrar la jornada de dissabte.
Aquest diumenge a la tarda ha estat el torn de l'espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, amb
un encàrrec a la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -creador i
ànima del Dansàneu fins a la seva mort-. Es tracta d'una producció amb participació del grup de
polifonia vocal masculina La Nova Euterpe que ha posat l'accent en el patrimoni immaterial, partint
de la recuperació de peces litúrgiques populars arranjades específicament per Jaume Ayats .
L'espectacle es podrà veure també a la Fira Mediterrània de Manresa.
(Foto: Actuació de la polifonia vocal de La Nova Euterpe i la dansa de la Factoria Mascaró, el 30
d'agost de 2020/Joan Blanco)
La programació l'ha arrodonit aquest diumenge a la nit l'espectacle 'Teia' de Júlia Farrero , a la
qual el Dansàneu ha fet l'acompanyament fins la presentació en aquest Dansàneu. La seva obra
està basada en la tradició fallaire dels Pirineus.
Suport del públic
Els organitzadors han destacat que el Dansàneu 2020 ha presentat propostes úniques i
singularitzades amb l'objectiu de donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar
en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu. En aquest sentit, els organitzadors celebren que
s'han esgotat les 1.500 entrades de pagament posades a la venda, 400 menys que la previsió
inicial degut a un ajust dels aforaments per la crisi sanitària.
Per últim, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia reubicar la celebració del festival al mes
d'agost atès que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt major que durant la primera setmana de juliol,

dates de celebració habituals del Dansàneu. "Venen uns anys molt complicats i, com a entitat
cultural sense ànim de lucre que som, necessitem del suport del públic per tirar endavant", apunta
l'organització, que remarca que "l'edició d'enguany indica que a l'agost hi ha una oportunitat de
fidelització de nous públics".
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El Dansàneu tanca la 29a edició preservant les
produccions pròpies i la cultura en viu
Europa Espanya Català
Les Valls d'Àneu posen fi a set dies de dansa, música i patrimoni adaptats a la Covid-19 per
garantir la seguretat
El Dansàneu ha tancat aquest diumenge set dies de festival a les Valls d'Àneu en què la dansa, la
música i el patrimoni s'han concretat en una quinzena de propostes artístiques que han esgotat les
entrades i s'han adaptat a les mesures de prevenció de la Covid-19. Segons la seva directora, Rut
Martínez, s'ha constatat que "la cultura és segura i necessària" i ha assegurat que el més
remarcable d'aquesta 29a edició, per sobre de les xifres, "és que el Dansàneu s'ha celebrat".
Per la seva banda, Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, un d'els
organitzadors de l'esdeveniment, ha destacat que "el territori, el públic i els artistes han agraït molt
la celebració del festival perquè aquest punt de comunió fa més falta que mai". Tot i haver
d'adaptar-se per complir amb les mesures de seguretat i prevenció de la Covid-19, el Dansàneu no
ha renunciat als seus trets distintius, com són l'incentiu a la producció i la voluntat de posar en
contacte artistes d'estils i disciplines diferents.
Entre les actuacions destacades d'enguany, hi ha hagut la inauguració encarregada al Premi
Nacional de Cultura Roberto Olivan amb l'estrena d' INFERNO V.I.P., així com la producció
DES-ESPERA de les Impuxibles, la companyia de Clara i Ariadna Peya, o l'espectacle de circ
contemporani que fusiona la música del pirinenc Arnau Obiols amb l'art dels NILAK. Així mateix,
l'espectacle Ovidi 25 dedicat a la memòria d'Ovidi Montllor, va centrar la jornada de dissabte.
Diumenge a la tarda va ser el torn de l'espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, amb un
encàrrec a la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -creador i
ànima del Dansàneu fins a la seva mort-. Es tracta d'una producció amb participació del grup de
polifonia vocal masculina La Nova Euterpe que ha posat l'accent en el patrimoni immaterial, partint
de la recuperació de peces litúrgiques populars arranjades específicament per Jaume Ayats.
L'espectacle es podrà veure també a la Fira Mediterrània de Manresa.
La programació l'ha arrodonit aquest diumenge a la nit l'espectacle Teia de Júlia Farrero, l'artista
lleidatana a la qual el Dansàneu ha fet l'acompanyament fins la presentació en aquest Dansàneu.
La seva obra està basada en la tradició fallaire dels Pirineus.
Suport del públic
Els organitzadors han destacat que el Dansàneu 2020 ha presentat propostes úniques i
singularitzades amb l'objectiu de donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar
en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu. En aquest sentit, els organitzadors celebren que
s'han esgotat les 1.500 entrades de pagament posades a la venda, 400 menys que la previsió
inicial degut a un ajust dels aforaments per la crisi sanitària.
Per últim, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia reubicar la celebració del festival al mes
d'agost atès que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt major que durant la primera setmana de juliol,
dates de celebració habituals del Dansàneu. "Venen uns anys molt complicats i, com a entitat
cultural sense ànim de lucre que som, necessitem del suport del públic per tirar endavant", apunta

l'organització, que remarca que "l'edició d'enguany indica que a l'agost hi ha una oportunitat de
fidelització de nous públics".
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 manté l'essència
Europa Espanya Català
El Dansàneu va tancar ahir set dies de festival a les Valls d'Àneu amb la constatació que "la
cultura és segura i necessària", en paraules de la directora del certamen, Rut Martínez, que va
voler subratllar el "punt d'emoció que s'ha respirat en aquesta edició". Per la seua part, Ferran
Rella, president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat que organitza l'esdeveniment, va
destacar que "el territori, el públic i els artistes han agraït molt la celebració del festival perquè
aquest punt de comunió ens fa més falta que mai". Han estat set dies de festival de dansa, música
i patrimoni que s'han concentrat en una quinzena de propostes artístiques de petit i mitjà format,
que sovint s'han hagut de de resituar per adaptar-se a les mesures de seguretat sanitàries per la
Covid-19. Malgrat tot, el festival no va renunciar als seus trets característics, com són l'incentiu a la
producció i la voluntat de posar en contacte artistes d'estils i disciplines diferents.
Ahir a la tarda, Santa Maria d'Àneu va acollir la clausura del festival amb una proposta que es va
estrenar amb la voluntat de rodatge i que també es podrà veure a la Fira Mediterrània de Manresa.
L'organització estudia canviar la data del festival a agost i no a començaments de juliol com és
habitual
Es tracta d'un encàrrec a la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan
Serra (creador i ànima del Dansàneu fins que va morir), al costat del grup de polifonia vocal
masculina La Nova Euterpe. Una producció que posa l'accent en el patrimoni i que parteix de la
recuperació d'algunes peces litúrgiques populars, els goigs, principalment, entre els quals un
Magníficat de la Vall d'Àssua, arranjades específicament per Jaume Ayats. Abans d'aquest
espectacle es va poder disfrutar de l'Orquestrina Trama al castell de València d'Àneu, un escenari
que s'ha incorporat aquest any al festival. L'espectacle de clausura va ser a càrrec de Júlia Farrero
amb la proposta Teia , basada en la tradició fallaire del Pirineu, a Esterri d'Àneu.
L'organització va destacar que en aquesta edició s'han venut totes les entrades de pagament que
es van posar a la venda, més de 1.500, mentre el Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia
resituar la celebració del festival al mes d'agost, ja que l'ocupació a l'Alt Pirineu és més elevada
durant la primera setmana de juliol.
Més notícies »
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D'Àneu, d'arreu
Europa Espanya Català
En l'excursió naturalista diuen que el millor espectacle de la contrada és el del bramul dels cérvols,
a finals de setembre
Si fa 5.000 anys s'hagués celebrat el Dansàneu, es faria envoltant un estany i amb una vegetació
molt diferent de l'actual. El teatre, com el paisatge, es transforma contínuament i sobreviu a les
adversitats en forma d'inclemències meteorològiques, o s'hibrida com el pi roig i el pi negre. I
aprèn, com el picot negre ha hagut d'aprendre que només podrà capturar el fruit si abans encasta
la pinya en una clivella del tronc. El festival, que es va acabar ahir, sap conciliar el ritme tranquil
del Pirineu a l'estiu i oferir una proposta seductora per disfrutar de la frescor, l'aire fresc carregat
de les olors del bosc alt del Mediterrani i les tronades de tarda. El canvi de dates i la Covid-19 van
obligar a modificar emplaçaments. Van exhaurir totes les entrades i, a causa de la pluja, es van
traslladar actuacions al recinte firal, entre bales de palla i amb la remor del riu de fons. Diu el
personatge que teatralitza la visita de l'EcoMuseu que les tradicions d'Àneu no discrepen gaire del
Pirineu basc. També el circ contemporani es deixa agombolar per la música d'arrel d'Arnau Obiols
i s'hi adapta.
El projecte Nilak és una aventura entusiasta per aportar arts en viu a les poblacions més
disperses. La producció garanteix noms d'artistes com ara Hotel Iocandi, Quim Giron i José Luis
Redondo en un cartell en què també es poden trobar altres noms que reivindiquen com ara Les
Sistars, Ntalades i Sílvia Capell. El repte, que legitima la intervenció en el Festival de Dansa,
Música i Patrimoni, és la incorporació de la música d'Arnau Obiols en cada número dels artistes.
La residència, a més, permet que hi hagi transicions per anar encadenant els números de corda,
de mà a mà, d'escala, de pal xinès, d'equilibri amb ampolles i, finalment, l'aparició inclassificable
del verticalista Quim Giron, que es folra el cap de fang tot construint figures mitològiques, tan
enigmàtiques com sorprenents. L'acció sintonitza gràcies al fil musical en directe d'Obiols, que
empatitza amb la intervenció de cada artista, des del silenci o amb el bucle de sons que ell mateix
emet. Obiols serà amb Magí Serra en la inauguració de Fira Mediterrània, fent una llarga travessia
pels camins de transhumància de Manresa.
Marala Trio (format per la catalana Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra
Monfort) va presentar divendres a la nit el seu primer disc, A trenc d'alba . Fa més de dos anys i
mig que indaguen en les arrels dels tres territoris i n'exploten les semblances i diferències. Un punt
d'arrencada suggeridor que han sabut anar arrodonint fins a destil·lar els sons de subtilitat
melòdica d'aquest disc. Sens dubte, les tres personalitats pivoten al voltant del focus. Si Fiol arrela
en l'essència i en un estatisme central, Bruna i Monfort van compartint guitarra i una interpretació
molt més dinàmica, fins a esgotar el darrer alè de cada nota.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, somreia per sota de la mascareta escoltant les
explicacions del naturalista Francesc Rodríguez en l'excursió per les planes de Son, divendres al
matí. Com al Sismògraf d'Olot, a Fira Tàrrega i al Terrassa Noves Tendències (per citar tres
models de festival d'arts en viu diferents), saben que l'art rau en la capacitat d'observar què fa
l'altre: Rodríguez adverteix que cap espectacle superarà els bramuls dels cérvols de finals de
setembre. Aquell mascle que no sedueixi amb el seu cant o les seves banyes senyorials no podrà
garantir la supervivència dels seus gens. L'art sempre ha de seduir i confrontar, sigui a dalt del
Pirineu, a la costa o en plena metròpoli. El paisatge fluctua amb els humans. I l'art fa el contrast
per identificar-ho. A Àneu i arreu.
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NILAK treballa a favor de la creació d’un espai escènic itinerant que doni accés a la cultura a les
persones que viuen en aquelles comarques catalanes que no tenen cap teatre o equipament
cultural, atès que segons dades del Departament de Cultura (2019) el 26% de les comarques
catalanes (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Conca de Barberà, Lluçanès, Moianès, Montsià,
Pallars Sobirà, Priorat, Terra Alta i Vall d’Aran) no en tenen cap. En aquest sentit, el Dansàneu i
Nilak proposen una col·laboració articulada per a l’ocasió de circ contemporani i música d’arrel
en estreta vinculació amb el territori entès com un espai de creació singularitzat per a la dansa i
la música. Per a fer-ho, l’acció suma el talent del músic pirinenc Arnau Obiols.
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El Dansàneu aconsegueix salvar la 29ª edició
El festival ha exhaurit entrades i es planteja mantenir l'agost com
a data definitiva
'Biraka', de l'artista convidada del País Basc, Nerea Martínez. / JOAN BLANCO (DANSÀNEU)
El Dansàneu ha aconseguit salvar la 29a edició, tot i les dificultats amb què s'ha trobat degut a la
situació sanitària generada pel covid-19. El festival ha tancat aquest diumenge set dies d'activitats
a les Valls d'Àneu amb la constatació que " la cultura és segura i necessària
" en paraules de la seva directora, Rut Martínez, que ha volgut subratllar "el punt d'emoció que ha
respirat l'edició d'enguany". En aquest sentit, ha assenyalat que "el més remarcable, per sobre de
les xifres, és que el Dansàneu s'ha celebrat". Per la seva banda, Ferran Rella, president del
Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat que organitza l'esdeveniment, ha destacat que "el
territori, el públic i els artistes han agraït molt la celebració del festival perquè aquest punt de
comunió ens fa més falta que mai".
Han estat set dies de dansa, música i patrimoni que s'han concretat en una quinzena de propostes
artístiques de petit i mitjà format que sovint s'han reubicat a causa de l'adaptació progressiva que
el Dansàneu ha realitzat per seguir les mesures de prevenció i seguretat derivades de la lluita
contra la pandèmia. Amb tot, els organitzadors assenyalen que "el festival no ha renunciat als seus
trets distintius: l'incentiu a la producció i la voluntat de posar en contacte artistes d'estils i
disciplines diferents".
Tot plegat ha cristal·litzat aquest 2020 en la inauguració encarregada al Premi Nacional de Cultura,
Roberto Olivan, que va estrenar INFERNO V.I.P. fa una setmana. A més, el Dansàneu també ha
donat l'alè a la producció DES-ESPERA de Les Impuxibles, la companyia de Clara i Ariadna Peya.
També ha produït l'espectacle de circ contemporani que fusiona la música del pirinenc Arnau
Obiols amb l'art dels NILAK; ha unit la dansa flamenca de Montserrat Selma al pop d'autor del Petit
de Cal Eril i ha fet "ballables" Vinyes verdes vora el mar o Homenatge a Teresa d' Ovidi Montllor
en l'actuació, aquest dissabte i amb un ple absolut al recinte firal d'Esterri d'Àneu, d' OVIDI 25 en
col·laboració amb la companyia Factoria Mascaró.
Aquest diumenge a la tarda ha arribat l' espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, una proposta
que s'ha estrenat amb voluntat de rodatge i que també es podrà veure a la Fira Mediterrània de
Manresa. Es tracta de l'encàrrec a la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf
Joan Serra -creador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al costat del grup de polifonia vocal
masculina La Nova Euterpe. Una producció que posa l'accent en el patrimonial immaterial i 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.
Abans, però, ha estat el torn de l' Orquestrina Trama, a les 12.30 h al Castell de València d'Àneu,
un escenari que s'ha incorporat enguany al Dansàneu i que ha rubricat l'acció poètica que ha
compartit amb el públic l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se en el seu programa de TV3 'Il·luminats', i
que ha tingut lloc la matinada de diumenge a l'esplanada del mateix Castell.
L'espectacle de cloenda d'aquesta nit ha estat de carrer i ha anat a càrrec de Júlia Farrero, l'artista
lleidatana a la qual el Dansàneu ha fet l'acompanyament a la producció que presentarà acabada.

Es tracta de la proposta 'Teia', basada en la tradició fallaire dels Pirineus, que ha finalitzat a la
plaça de l'església d'Esterri d'Àneu.
Entrades exhaurides
Tot i el context actual, els organitzadors assenyalen que "el Dansàneu ha presentat propostes
úniques i singularitzades amb l'objectiu de donar suport als artistes i als creadors del país, així
com de posar en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu". En aquest sentit, destaquen que s'han
exhaurit totes les entrades de pagament posades a la venda: de les 1.900 inicials finalment s'han
venut poc més de 1.500 entrades, el 100% de les localitats que s'han acabat posant a la venda,
atès que s'han reajustat els aforaments a la baixa després de la compareixença del Govern de la
Generalitat d'aquest dilluns passat.
Per últim, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia reubicar la celebració del festival al mes
d'agost atès que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt major que durant la primera setmana de juliol,
dates de celebració habituals del Dansàneu. "Venen uns anys molt complicats i com a entitat
cultural sense ànim de lucre que som necessitem el suport del públic per tirar endavant. En aquest
sentit, l'edició d'enguany ens indica que hi ha en aquestes noves dates del mes d'agost una
oportunitat de fidelització de nous públics per al Dansàneu", asseguren.
Etiquetes
Dansàneu
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Coronavirus en España, última hora en
directo | Más de 3.000 voluntarios en Perú
en 10 minutos para probar la vacuna china

© Unidad Editorial, S.A. Toma de temperatura en el
Museo Metropolitano de Nueva York.
Los contagios de
coronavirus
siguen sin dar tregua en
España
. Cataluña registra 1.527 casos y 9 fallecidos en las últimas 24 horas. Gran Canaria y Lanzarote
son actualmente las 'zonas calientes' del covid en Canarias al registrar 143,32 y 103,7 casos por
100.000 habitantes en la última semana. El
último informe de Sanidad
, del viernes, registra 9.779 nuevos casos, 121 más que el jueves. Así, las personas infectadas
por Covid en España desde el inicio de la pandemia ascienden hasta las 439.286.

Los datos del coronavirus en España
*Fuente: Ministerio de Sanidad Cifras totales: 439.286 casos de coronavirus
diagnosticados por PCR; 29.011 muertos con test positivo a 28 de agosto
91.982 en Cataluña (5.741 muertos)
87.967 en Madrid (8.604 muertos)
22.670 en Castilla y León (2.822 muertos)
19.875 en Castilla-La Mancha (3.042 muertos)
19.009 en País Vasco (1.579 muertos)
18.937 en Andalucía (1.480 muertos)
16.777 en la Comunidad Valenciana (1.462 muertos)
20.479 en Aragón (1.096 muertos)
10.741 en Galicia (634 muertos)
7.899 en Navarra (533 muertos)
4.430 en La Rioja (369 muertos)

3.789 en Extremadura (526 muertos)
3.323 en Canarias (172 muertos)
4.178 en Baleares (233 muertos)
2.785 en Asturias (335 muertos)
2.930 en Cantabria (221 muertos)
3.339 en Murcia (156 muertos)
171 en Ceuta (4 muertos)
188 en Melilla (2 muertos)

8.14 Sánchez imparte hoy una conferencia para llamar a
la unidad en la lucha contra el coronavirus bajo el
eslogan 'España puede'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imparte este lunes una conferencia ante
empresarios para hacer un llamamiento a la unidad de toda la sociedad en la lucha contra
la pandemia de coronavirus bajo el eslogan 'España puede. Recuperación,
transformación, resiliencia'.Sánchez protagonizará este acto a las 12 horas en la Casa de
América de Madrid ante un gran número de empresarios y representantes de la sociedad
civil, según informa el Gobierno.El jefe del Ejecutivo apelará a la unidad de todos en la
lucha contra la pandemia, "unidad de país para hacer las grandes transformaciones que
necesita España, así como a la unidad institucional para el robustecimiento de las
instituciones del Estado". Ese lema, 'España puede', representa para el Gobierno un
"espíritu colectivo al que el presidente invitará al conjunto de la sociedad española".
Informa Servimedia.

8.12 Castells se reúne hoy con las comunidades para
una "buena coordinación" del inicio de curso
universitario de la Covid
La Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria se reunirá
este lunes con el fin de "asegurar" una "buena coordinación" del inicio del curso en un
encuentro que estará presidido por el Ministerio de Universidades y contará con
presencia de las comunidades autónomas. La cita, que tendrá lugar de forma telemática a
partir de las 12 horas, tiene el objetivo de "garantizar" que tanto el personal docente e
investigador como el estudiantado y el personal de administración y servicios "disponen
de información precisa sobre las medidas sanitarias y educativas que se van a aplicar en
el curso 2020-21". Además, el titular de Universidades comparecerá el próximo jueves
junto al presidente de CRUE Universidades Españolas para informar con "más detalle"
sobre el inicio del curso universitario 2020/2021 y las previsiones para dicho curso
académico. Informa Servimedia.

8.10 Seat volverá este lunes a la producción previa al
coronavirus, con los mismos turnos
Seat volverá este lunes a la producción de vehículos previa a la crisis del coronavirus, con

igual número de turnos, el mismo día en que retomará la actividad tras la pausa de agosto,
han informado fuentes de la automovilística a Europa Press. La planta de Martorell
(Barcelona) restablecerá hoy el segundo turno de producción de la línea 3, donde se
fabrica el Audi A1, con lo cual se alcanzará el número de turnos anterior al impacto del
coronavirus. El fabricante de coches trabajará así con tres turnos en la línea 2 (la del Seat
León y el Cupra León) y con dos turnos en la Línea 1 (Ibiza y Arona), además de los de
la línea 3. Con esto, el volumen diario de producción se situará en unos 2.000 coches al
día, una cifra inferior a la producción diaria antes de la pandemia, cuando se estaba en los
2.200. Informa Europa Press.

7.47 China encadena 15 días sin contagios locales de
Covid y registra 17 casos "importados"
China ha encadenado 15 días consecutivos sin contagios locales de Covid, ya que los 17
nuevos positivos registrados este domingo han sido diagnosticados, al igual que en los
días anteriores, a viajeros procedentes del extranjero, ha informado este lunes la
Comisión Nacional de Sanidad.Estos casos, conocidos como "importados", se han
registrado en Shanghái (este, 6) y en las provincias de Tianjin (noreste, 5), Fujian
(sureste, 2), Shanxi (centro, 1), Zhejiang (este, 1), Cantón (sureste, 1) y Shaanxi (centro,
1).En cuanto a los infectados asintomáticos, China ha sumado 19 nuevos positivos en este
último informe, todos ellos "importados" también, lo que sitúa el total de personas en esas
circunstancias bajo observación en 340. Informa Efe.

7.44 La Generalitat de Cataluña realiza cribados de
coronavirus en tres barrios de L'Hospitalet desde este
lunes
La Conselleria de Salud de la Generalitat realiza desde este lunes y hasta el viernes
cribados masivos en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para detectar casos de
coronavirus entre vecinos de 18 a 40 años residentes en los barrios de Pubilla Cases, La
Florida y Les Planes. Las PCR masivas se llevan a cabo en el Casal de la Gent Gran de
la Florida, donde los usuarios deben acudir con mascarilla y con su tarjeta sanitaria, ha
informado el Ayuntamiento de L'Hospitalet en un comunicado. Esta campaña se dirige a
residentes de estos tres barrios que cumplan con el perfil de edad y que, además, no se
hayan hecho una PCR recientemente ni tengan síntomas de coronavirus. Informa Europa
Press.

3.25 México supera los 64.000 muertos y roza los
600.000 contagiados de COVID-19
Las autoridades sanitarias mexicanas informaron este domingo de que México acumula
64.158 fallecidos y 595.841 contagiados de Covid-19 desde que el coronavirus SARSCoV-2 llegó al país a finales de febrero pasado. Los datos reportados suponen un aumento
de 339 muertos respecto al día anterior, cuando fueron 63.819, y 4.129 contagios nuevos
en comparación con los 591.712 del viernes."La epidemia no desciende en forma

monotónica con un descenso continuo, sino que tiene momentos de estancamiento, es
como una escalera", explicó en conferencia de prensa el susecretario de Salud Hugo
López-Gatell, quien comanda la lucha contra la pandemia. La ocupación hospitalaria
media del país es del 35 % de las camas ocupadas de tratamiento general y del 30 % en
las camas con ventilador de respiración asistida para pacientes críticos.

2.07 Brasil llega a las 120.828 muertes por COVID-19
con algunas de sus playas llenas
Brasil registró 566 muertes vinculadas a la Covid-19 en el último día y acumula 120.828
fallecidos en total, según informó el Gobierno este domingo, que dejó escenas de playas
llenas de bañistas en Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las regiones más golpeadas por
la pandemia. De acuerdo con el boletín del Ministerio de Salud, el número de infectados
llegó a los 3.862.311 en el país, tras sumar 16.158 nuevos positivos en las últimas 24
horas.Este domingo fue el cuarto día consecutivo por debajo del millar de muertos diario,
aunque las cifras durante los fines de semana suelen ser inferiores debido a la menor
actividad de los organismos públicos y los laboratorios.

00.26 Muere por coronavirus el alcalde de Cuzco, en
Perú
El alcalde de la turística ciudad peruana de Cuzco, la antigua capital del imperio inca,
Ricardo Valderrama, murió el domingo de Covid-19 tras estar un mes luchando por su
vida, anunciaron las autoridades sanitarias regionales. "El alcalde presentó un cuadro de
neumonía por Covid-19, sumado a los factores de comorbilidad por su edad y una diabetes
que padecía, estuvo en estado estacional durante todo este tiempo", dijo a la prensa sobre
el deceso el médico Víctor Manchego, gerente de la seguridad social en Cuzco.El fallecido
alcalde, de 75 años, era antropólogo y había sido internado hace un mes en el Hospital
Adolfo Guevara en Cusco. Desempeñaba el cargo desde diciembre pasado. El club
cusqueño Cienciano, que juega en la primera división de fútbol, lamentó la muerte de
Valderrama en sus redes sociales. "El Club Cienciano lamenta el sensible fallecimiento
del Alcalde de Cusco, Dr. Ricardo Valderrama Fernández. Nuestras condolencias a toda
su familia", comunicó a través de su cuenta en Twitter.

23.20 3.294 pruebas PCR en Alfaro (La Rioja), con 153
contagiados
La Consejería de Salud de La Rioja ya ha realizado 3.294 pruebas PCR a los vecinos de
Alfaro en el dispositivo desplegado en el Estadio de La Molineta después de que se
disparasen los casos. En la mañana de hoy, la localidad alcanzaba los 153 casos
positivos. Durante hoy, según los datos que ha facilitado el Gobierno de La Rioja, se han
realizado 1.806 pruebas PCR a los vecinos, que se suman a las 1.488 que se hicieron
durante el día de ayer (primer día) y hacen un total de 3.294. La concejala de Juventud,
Raquel Pedraja, en declaraciones a Europa Press, ha señalado la paciencia de los
vecinos durante el tiempo que tienen que esperar a que las treinta personas que están
trabajando en el dispositivo desplegado en el Estadio Municipal de La Molineta de Alfaro

avancen en su trabajo.

23.15 Ordenan investigar el sacrificio de 92.000 visones
infectados de Covid
El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel ha admitido a trámite una querella por
un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte interpuesta contra el
propietario de la granja con 92.000 visones, en el municipio de La Puebla de Valverde,
que fueron sacrificados el pasado mes de julio tras verse afectados por un brote por
coronavirus. Lea la información completa de Javier Ortega aquí.

22.30 3.000 voluntarios en 10 minutos para las pruebas
de vacunas en Perú
Fue tanta la expectativa en Perú por convertirse en voluntario para las pruebas de las
vacunas contra la Covid-19, que en sólo 10 minutos este domingo se agotaron los
primeros 3.000 cupos puestos a disposición por una universidad privada. Dos vacunas en
fase de prueba 3 del laboratorio chino Sinopharm serán probadas en Perú, el país con la
más alta tasa de mortalidad en el mundo, por un total de 6.000 voluntarios, la mitad de los
cuales se inscribieron este domingo a través de un enlace virtual. "En alrededor de 10
minutos pudimos completar la meta de 3.000 registros. Esto nos estimula a seguir
trabajando y hacer de este, un estudio ejemplar que ponga el nombre del Perú en lo más
alto en cuanto a investigación científica se refiere", informaron en un comunicado conjunto
las universidades Cayetano Heredia y Nacional Mayor de San Marcos que estarán al
frente del equipo de investigación. Lea la información completa aquí.

22.20 Varios residentes contagiados en un centro de
mayores de Sevilla
Varios residentes del centro de mayores 'Vitalia' de Mairena del Aljarafe (Sevilla) han dado
positivo en las pruebas de detección del coronavirus Covid-19 por lo que se encuentran
aislados en la residencia. Así lo han indicado desde 'Vitalia' a las familias de los
residentes en un mensaje, consultado por Europa Press, en el que se informa de que
todos los mayores que han dado positivo se encuentran en "una zona de aislamiento" y
"serán atendidos siempre por el mismo personal". A continuación, el médico se pondrá en
contacto con los familiares de los residentes afectados "señalando los síntomas y
tratamientos" que deben seguir, según ha precisado la residencia a las familias. Además,
los familiares han sido informados de que la zona de 'Vitalia' donde se atenderán a los
residentes con coronavirus "se aislará del centro". Los resultados de las pruebas se han
conocido este domingo después de que en días previos fuese ordenada la práctica de las
PCR entre la comunidad de este centro que cuenta con 234 plazas, 180 de ellas
concertadas con la Junta de Andalucía para personas en situación de dependencia.
Igualmente, fuentes cercanas a la residencia han confirmado a Europa Press que varios
trabajadores se encuentran en aislamiento preventivo.

22.00 El festival Dansàneu cierra su 29ª edición tras una
semana de propuestas culturales
El festival cultural Dansàneu cierra este domingo su 29ª edición tras una semana de
propuestas culturales en vivo, con espectáculos de danza, música y sobre el patrimonio
cultural de la Vall d'Àneu (Lleida). En su última jornada, la iglesia de Santa Maria d'Àneu
(Lleida) ha acogido este domingo un espectáculo multidisciplinar a cargo de la compañía
de danza Factoria Mascaró y el grupo vocal La Nova Euterpe, ha informado la
organización en un comunicado. La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha destacado la
buena acogida de esta edición entre el público y los artistas: "Lo más remarcable, por
encima de las cifras, es que el Dansàneu se ha podido celebrar". Las 1.500 entradas a la
venta para los espectáculos de pago se han agotado, en una edición en la que las
producciones, de pequeño y mediano formato, se han adaptado a las medidas para frenar
contagios de coronavirus.

20.49 Muere por coronavirus una sexta residente del
geriátrico de Lugo
Una mujer de 93 anos con patologías previas que ha fallecido este domingo en el Hospital
Lucus Augusti (Lugo) se ha convertido en la sexta residente del geriátrico de O Incio que
pierde la vida tras contraer la enfermedad.La consejería de Sanidad de la Xunta ha
confirmado el fallecimiento, que se produce al día siguiente de notificarse la quinta víctima
mortal de la pandemia entre los internos del centro, una mujer de 83 años que había sigo
ingresada en el mismo hospital.

20.27 Los fallecidos en Galicia suben a 641 tras la
muerte de una mujer de 93 años
Una mujer de 93 años diagnosticada con covid y que permanecía ingresada en el Hospital
Universitario Lucus Augusti (HULA) ha fallecido este domingo, por lo que la cifra total de
muertes vinculadas con la pandemia se eleva a 641 en la Comunidad. Fuentes de los
departamentos de Sanidade y Política Social han confirmado que la mujer, con patologías
previas, procedía de la residencia de O Incio, que ha sido intervenida por la Xunta tras
detectarse un numeroso brote, que afecta en la actualidad a 117 personas --90 usuarios y
27 trabajadores--

20.20 Continúa el aumento contagios en Francia, con
5.413 más en las últimas 24 horas
Francia registró en las últimas 24 horas 5.413 nuevos casos de coronavirus en el país y 40
nuevos focos de contagio, que de momento no se traducen en un incremento del número
de ingresados en hospitales y fallecidos por la enfermedad. La agencia nacional Santé
Publique France publicó en su página web el nuevo balance epidémico en el que mostró
además un nuevo aumento de la tasa de positivos en las pruebas de diagnóstico, que se
situó en los últimos cinco días en 4,1 % frente al 4 % de los cinco días previos.
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El Dansàneu clou la seva 29a edició preservant les
produccions pròpies, la cultura en viu i exhaurint
localitats en tots els espectacles de pagament
Europa Espanya Català
El Dansàneu tanca avui set dies de festival a les Valls d'Àneu amb la constatació que "la cultura és
segura i necessària" en paraules de la seva directora, Rut Martínez, que ha volgut subratllar "el
punt d'emoció que ha respirat l'edició d'enguany: el més remarcable, per sobre de les xifres, és
que el Dansàneu s'ha celebrat". Per la seva banda, Ferran Rella, president del Consell Cultural de
les Valls d'Àneu, entitat que organitza l'esdeveniment, destaca que "el territori, el públic i els
artistes han agraït molt la celebració del festival perquè aquest punt de comunió ens fa més falta
que mai". Han estat set dies de dansa, música i patrimoni que s'han concretat en una quinzena de
propostes artístiques de petit i mitjà format que sovint s'han rubricat a causa de l'adaptació
progressiva que el Dansàneu ha realitzat per seguir les mesures de prevenció i seguretat
derivades de la lluita contra la pandèmia. Amb tot, el festival no ha renunciat als seus trets
distintius: l'incentiu a la producció i la voluntat de posar en contacte artistes d'estils i disciplines
diferents. Tot plegat ha cristal·litzat aquest 2020 en la inauguració encarregada al Premi Nacional
de Cultura Roberto Olivan que va estrenar INFERNO V.I.P. fa una setmana. Però no només: el
Dansàneu també ha donat l'alè a la producció DES-ESPERA de Les Impuxibles, la companyia de
Clara i Ariadna Peya, ha produït l'espectacle de circ contemporani que fusiona la música del
pirinenc Arnau Obiols amb l'art dels NILAK, ha unit la dansa flamenca de Montserrat Selma al pop
d'autor del Petit de Cal Eril i ha fet "ballables" Vinyes verdes vora el mar o Homenatge a Teresa
d'Ovidi Montllor en l'actuació, ahir dissabte i amb un ple absolut al recinte firal d'Esterri d'Àneu,
d'OVIDI 25 en col·laboració amb la companyia Factoria Mascaró.Aquest diumenge a la tarda arriba
l'espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, una proposta que s'estrena amb voluntat de
rodatge i que també es podrà veure a la Fira Mediterrània de Manresa. Es tracta de l'encàrrec a la
companyia Factoria Mascaró , fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -creador i ànima del
Dansàneu fins a la seua mort-, al costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe .
Una producció que posa l'accent en el patrimonial immaterial i 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 .Abans, però, haurà estat el torn de
l'Orquestrina Trama, a les 12.30 h al Castell de València d'Àneu, un escenari que s'incorpora
enguany al Dansàneu i que ha rubricat l'acció poètica que ha compartit amb el públic l'escriptor
Jordi Lara , inspirant-se en el seu programa de Tv3 ' Il·luminats' , i que ha tingut lloc la matinada de
diumenge a l'esplanada del mateix Castell.
SUPORT DEL PÚBLIC Tot i el context actual, el Dansàneu ha presentat propostes úniques i
singularitzades amb l'objectiu de donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar
en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu. En aquest sentit, els organitzadors del festival
destaquen que s'han exhaurit totes les entrades de pagament posades a la venda : de les 1.900
inicials finalment s'han venut poc més de 1.500 entrades, el 100% de les localitats que s'han posat
a la venda, atès que s'han reajustat els aforaments a la baixa després de la compareixença del
Govern de la Generalitat d'aquest dilluns passat.Per últim, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu
estudia reubicar la celebració del festival al mes d'agost atès que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt
major que durant la primera setmana de juliol, dates de celebració habituals del Dansàneu. "Venen
uns anys molt complicats i com a entitat cultural sense ànim de lucre que som necessitem del

suport del públic per tirar endavant. En aquest sentit, l'edició d'enguany ens indica que hi ha en
aquestes noves dates del mes d'agost una oportunitat de fidelització de nous públics per al
Dansàneu", asseguren.
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Dansàneu, la cultura és segura
Europa Espanya Català
El Dansàneu va tancar ahir els set dies del festival de les Valls d'Àneu amb la constatació, en
paraules de la directora, Rut Martínez, que "la cultura és segura i necessària". La dansa, la música
i el patrimoni han estat els protagonistes d'una quinzena de propostes artístiques de petit i mitjà
format que han resistit el repunt del coronavirus i han demostrat que amb les mesures de protecció
necessària la cultura és una necessitat vital de la qual no hauríem de prescindir mai. S'han reduït
aforaments, s'han cancel·lat tastos de productes i el servei de begudes i s'han readaptat obres i
escenaris, però el Dansàneu s'ha mantingut vigent. A més, la Xarxa de Televisions Locals i Lleida
TV han posat a disposició del certamen un canal propi per emetre en streaming tots els
espectacles, cosa que ha facilitat que en temps de pandèmia no hàgim de renunciar a l'art. No
podem ni hem de tancar-nos a casa i reduir-ho tot al món online. La solució és, com gairebé
sempre, en un terme mitjà. És a dir, posar totes les mesures de seguretat pertinents per no
renunciar a l'emoció que suposa el directe i facilitar als absents el visionament en altres canals.
Per fer-ho només es requereix infraestructura i voluntat i ajustar els espectacles al distanciament a
què els temps obliguen. Després, la tecnologia i les administracions han de completar l'arribada al
públic i per descomptat no són gratis. Felicitem des d'aquí tots i cadascun dels responsables i
artistes d'aquesta edició perquè han donat un exemple del camí a seguir. La solitud de la tercera
edat La pandèmia de la Covid ha causat moltes morts en persones d'edat avançada i el
confinament i les restriccions que han comportat estan tenint grans seqüeles en aquest col·lectiu.
La pena i la solitud poden causar tants danys a la salut com la mateixa malaltia i les residències
han d'anar posant tots els mecanismes que tinguin l'abast perquè aquestes persones puguin
comptar amb un mínim contacte amb els familiars. Ara ja és una imperiosa necessitat.
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El Dansàneu manté l'essència
Europa Espanya Català
El festival tanca set dies de dansa, música i patrimoni adaptant-se a la Covid i amb les entrades
esgotades || Santa Maria d'Àneu acull la clausura amb Factoria Mascaró i La Nova Euterpe
El Dansàneu va tancar ahir set dies de festival a les Valls d'Àneu amb la constatació que "la

Medio: Lleida.com
Publicado: 30/08/2020
Edición: Digital
Sección: Comunidades autónomas
y provincias

Audiencia: 2.773 Lectores
Valor: 24€

URL: https://www.lleida.com/noticia_canal/el-dansaneu-mira-a...

https://www.lleida.com/noticia_canal/el-dansaneu-mira-als-origens-de-la-tradicio

Lleida.com
30/08/2020

El Dansàneu mira als orígens de la tradició
Europa Espanya Català
El Dansàneu va encarar ahir la recta final posant l'accent en la cançó del Duet Daura, en un
espectacle de caràcter familiar a Esterri d'Àneu. A la tarda es va retre homenatge a la figura
d'Ovidi Montllor amb la producció del festival Barnasants Ovidi 25 amb la col·laboració de la
companyia de dansa tradicional Factoria Mascaró. A la proposta, Borja Penalba, David Fernández
i David Caño van repassar la música que va divulgar el cantautor i artista d'Alcoi a partir de
poemes d'Estellés, Maria-Mercè Marçal o Salvat Papasseit, entre d'altres.
Ja a la nit, el Dansàneu va tornar a l'església de Sant Just i Pastor a Son, seu habitual del festival,
on es va presentar l'espectacle Biraka , de la ballarina basca Nerea Martínez, una barreja de
música tradicional i dansa contemporània amb la qual l'artista reflexiona sobre les similituds i
diferències entre la dansa tradicional del País Basc amb banda sonora pròpia: la de la txalaparta.
L'edició d'aquest any del Dansàneu es tancarà avui amb estrenes com l'acció poètica de l'escriptor
Jordi Lara al castell de València d'Àneu o la clausura amb Factoria Mascaró i La Nova Euterpe a
Santa Maria d'Àneu. El festival del Pirineu s'ha hagut d'adaptar, com ho ha fet la resta de
propostes culturals, a l'actual situació de pandèmia, amb diferents mesures de seguretat
sanitàries. Malgrat reduir a un terç l'aforament del festival, l'edició d'aquest any ha aconseguit una
xifra rècord en vendes d'entrades.
Més notícies »
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El Dansàneu tanca la 29a edició amb les entrades
exhaurides, preservant les produccions pròpies i
la cultura en viu
Europa Espanya Català
ACN Esterri d'Aneu.-El Dansàneu ha tancat aquest diumenge set dies de festival a les Valls
d'Àneu en què la dansa, la música i el patrimoni s'han concretat en una quinzena [...]
Agències 30/08/2020 ACN Esterri d'Aneu.-El Dansàneu ha tancat aquest diumenge set dies de
festival a les Valls d'Àneu en què la dansa, la música i el patrimoni s'han concretat en una
quinzena de propostes artístiques que han esgotat les entrades i s'han adaptat a les mesures de
prevenció de la covid-19. Segons la seva directora, Rut Martínez, s'ha constatat que "la cultura és
segura i necessària" i ha assegurat que el més remarcable d'aquesta 29a edició, per sobre de les
xifres, "és que el Dansàneu s'ha celebrat". Per la seva banda, Ferran Rella, president del Consell
Cultural de les Valls d'Àneu, organitzadors de l'esdeveniment, ha destacat que "el territori, el públic
i els artistes han agraït molt la celebració del festival perquè aquest punt de comunió fa més falta
que mai".
Tot i haver d'adaptar-se per complir amb les mesures de seguretat i prevenció de la covid-19, el
Dansàneu no ha renunciat als seus trets distintius, com són l'incentiu a la producció i la voluntat de
posar en contacte artistes d'estils i disciplines diferents. Entre les actuacions destacades
d'enguany, hi ha hagut la inauguració encarregada al Premi Nacional de Cultura Roberto Olivan
amb l'estrena de 'INFERNO V.I.P.', així com la producció DES-ESPERA de les Impuxibles, la
companyia de Clara i Ariadna Peya, o l'espectacle de circ contemporani que fusiona la música del
pirinenc Arnau Obiols amb l'art dels NILAK. Així mateix, l'espectacle 'Ovidi 25' dedicat a la
memòria d'Ovidi Montllor, va centrar la jornada de dissabte.Aquest diumenge a la tarda ha estat el
torn de l'espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, amb un encàrrec a la companyia Factoria
Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -creador i ànima del Dansàneu fins a la seva
mort-. Es tracta d'una producció amb participació del grup de polifonia vocal masculina La Nova
Euterpe que ha posat l'accent en el patrimoni immaterial, partint de la recuperació de peces
litúrgiques populars arranjades específicament per Jaume Ayats. L'espectacle es podrà veure
també a la Fira Mediterrània de Manresa. La programació l'ha arrodonit aquest diumenge a la nit
l'espectacle 'Teia' de Júlia Farrero, l'artista lleidatana a la qual el Dansàneu ha fet
l'acompanyament fins la presentació en aquest Dansàneu. La seva obra està basada en la tradició
fallaire dels Pirineus.Suport del públicEls organitzadors han destacat que el Dansàneu 2020 ha
presentat propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu de donar suport als artistes i als
creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu. En aquest sentit,
els organitzadors celebren que s'han esgotat les 1.500 entrades de pagament posades a la venda,
400 menys que la previsió inicial degut a un ajust dels aforaments per la crisi sanitària. Per últim, el
Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia reubicar la celebració del festival al mes d'agost atès
que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt major que durant la primera setmana de juliol, dates de
celebració habituals del Dansàneu. "Venen uns anys molt complicats i, com a entitat cultural sense
ànim de lucre que som, necessitem del suport del públic per tirar endavant", apunta l'organització,
que remarca que "l'edició d'enguany indica que a l'agost hi ha una oportunitat de fidelització de
nous públics".
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Biraka
diumenge, 30 dagost de 2020
Biraka
Nerea Martínez
Església dels sants Just i Pastor (Son)
Festival Dansàneu, 29 dagost de 2020
Foto: Joan Blanco
La crisàlide
És característica duna cultura viva la seva capacitat dintegrar-hi nous elements sense dissoldre els
trets que la defineixen. Aquestes petites transformacions sovint es van produint de forma
imperceptible i, en altres ocasions, amb una tensió ben estudiada pels experts sobre tradició i
modernitat. De la capacitat de diàleg dambdós agents implicats, en depèn una ruptura ben resolta,
àmpliament acceptada i incorporada al nou corpus hegemònic. O bé esdevé una cicatriu molesta
per a les noves generacions.
La música i la dansa popular i tradicional del País Basc no està exclosa daquesta dinàmica. Com
tampoc la catalana, és clar. Per això investigacions com la que Nerea Martínez ha presentat al
Festival Dansàneu són molt importants per facilitar una prèvia imprescindible: el coneixement
ampli entre els diversos estils i maneres dinterpretació. Sense aquest contacte no és possible el
diàleg i encara menys la col·laboració.
La ballarina parteix dun plantejament exploratiu: què tenen en comú la dansa contemporània i la
tradicional, en particular quan es produeix el moviment ballat al voltant de la música de la
txalaparta. Segurament un dels instruments que defineixen millor el caràcter ancestral daquella
cultura: essencial (per la senzillesa de la seva constitució material) i dessència natural pel seu so
(percussió de fusta, present en altres tradicions i que relliga amb el paisatge i amb el tret fort que
impregna la seva presència). En aquest context simposa una coreografia astuta, gens estrident,
amb un toc sibil·lí des del qual anar trobant aproximacions i diferències.
I és que, conscient daquella vella estructura amb la qual es reforça ledifici de la tradició, Nerea
Martínez proposa un llenguatge en connexió amb els dos músics, que va posant en qüestió
algunes relacions que shan donat per descomptades històricament. Per exemple, que es tracti de
dos homes enfrontats a la feminitat, expressat en el fragment on balla només amb roba interior i on
es contrasten les dues forces binàries amb què la humanitat sha autodefinit sempre: fortalesa
(percussió) i debilitat (moviment). Per fer-ho encara més explícit, en un fragment anterior, tant la
ballarina com els instrumentistes han executat sols, per permetre copsar bé les competències
respectives.
BIRAKA és plena de moments així, on es fa palès aquell diàleg basat en el respecte per les
tradicions que representen, però alhora convençuts de la necessitat de trobar punts en comú. Es

balla amb el ressò de figures i frasejos fàcilment reconeixibles en la tradició i, alhora, sorprenen
amb apostes agosarades, com una gran estructura de fusta amb la qual apareix ella, o el joc final
que fan amb una tela. Aquests i altres elements de lobra permeten noves línies de significat de la
peça, segurament molt clares per a un públic avesat a la cultura basca, potser menys precises per
a nosaltres, però en tot cas duna bellesa colpidora.
La crisàlide no és un estat intermedi entre dues formes amb sentit finalista. Més aviat es tracta
duna sort de transformació a la qual es pot contribuir. I aquesta aportació és, sens dubte, una de
les més interessants i delicades que es pot fer en aquell debat.
Foto: Mol.levi
Jordi Sora i Domenjó a 10:19

Medio: ccma.cat
Publicado: 30/08/2020
Edición:
Sección:

Audiencia:
Lectores
Valor: 2.000€

200.050

URL: https://www.ccma.cat/324/el-dansaneu-tanca-la-29a-edici...

https://www.ccma.cat/324/el-dansaneu-tanca-la-29a-edicio-amb-les-entrades-exhaurides-preservant-les-produccions-propies-i-la-cultura-en-v
iu/noticia/3044212/

ccma.cat
30/08/2020

El Dansàneu tanca la 29a edició amb les entrades
exhaurides, preservant les produccions pròpies i
la cultura en viu
Pla general de l'espectacle del Dansàneu 'Ovidi 25' en homenatge a la figura d'Ovidi Montllor amb
danses de Factoria Mascaró al Firal d'Esterri d'Àneu, el 29 d'agost de 2020. (Horitzontal)
ACN Esterri d'Aneu.-El Dansàneu ha tancat aquest diumenge set dies de festival a les Valls
d'Àneu en què la dansa, la música i el patrimoni s'han concretat en una quinzena de propostes
artístiques que han esgotat les entrades i s'han adaptat a les mesures de prevenció de la covid-19.
Segons la seva directora, Rut Martínez, s'ha constatat que "la cultura és segura i necessària" i ha
assegurat que el més remarcable d'aquesta 29a edició, per sobre de les xifres, "és que el
Dansàneu s'ha celebrat". Per la seva banda, Ferran Rella, president del Consell Cultural de les
Valls d'Àneu, organitzadors de l'esdeveniment, ha destacat que "el territori, el públic i els artistes
han agraït molt la celebració del festival perquè aquest punt de comunió fa més falta que mai".
Tot i haver d'adaptar-se per complir amb les mesures de seguretat i prevenció de la covid-19, el
Dansàneu no ha renunciat als seus trets distintius, com són l'incentiu a la producció i la voluntat de
posar en contacte artistes d'estils i disciplines diferents. Entre les actuacions destacades
d'enguany, hi ha hagut la inauguració encarregada al Premi Nacional de Cultura Roberto Olivan
amb l'estrena de 'INFERNO V.I.P.', així com la producció DES-ESPERA de les Impuxibles, la
companyia de Clara i Ariadna Peya, o l'espectacle de circ contemporani que fusiona la música del
pirinenc Arnau Obiols amb l'art dels NILAK. Així mateix, l'espectacle 'Ovidi 25' dedicat a la
memòria d'Ovidi Montllor, va centrar la jornada de dissabte.Aquest diumenge a la tarda ha estat el
torn de l'espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, amb un encàrrec a la companyia Factoria
Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -creador i ànima del Dansàneu fins a la seva
mort-. Es tracta d'una producció amb participació del grup de polifonia vocal masculina La Nova
Euterpe que ha posat l'accent en el patrimoni immaterial, partint de la recuperació de peces
litúrgiques populars arranjades específicament per Jaume Ayats. L'espectacle es podrà veure
també a la Fira Mediterrània de Manresa. La programació l'ha arrodonit aquest diumenge a la nit
l'espectacle 'Teia' de Júlia Farrero, l'artista lleidatana a la qual el Dansàneu ha fet
l'acompanyament fins la presentació en aquest Dansàneu. La seva obra està basada en la tradició
fallaire dels Pirineus.Suport del públicEls organitzadors han destacat que el Dansàneu 2020 ha
presentat propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu de donar suport als artistes i als
creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu. En aquest sentit,
els organitzadors celebren que s'han esgotat les 1.500 entrades de pagament posades a la venda,
400 menys que la previsió inicial degut a un ajust dels aforaments per la crisi sanitària. Per últim, el
Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia reubicar la celebració del festival al mes d'agost atès
que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt major que durant la primera setmana de juliol, dates de
celebració habituals del Dansàneu. "Venen uns anys molt complicats i, com a entitat cultural sense
ànim de lucre que som, necessitem del suport del públic per tirar endavant", apunta l'organització,
que remarca que "l'edició d'enguany indica que a l'agost hi ha una oportunitat de fidelització de
nous públics".
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Emotiu homenatge a Ovidi Montllor al Dansàneu
Europa Espanya Català
El grup Ovidi4 , en col·laboració amb Factoria Mascaró , van interpretar cançons del cantautor
d'Alcoi.
Amb la música i la paraula i a recer de la pluja, el Dansàneu va omplir el recinte firal d'Esterri
d'Àneu per celebrar un emotiu homenatge a Ovidi Montllor . El grup Ovidi4 , en col·laboració amb
Factoria Mascaró , van interpretar cançons com 'Homenatge a Teresa', 'Perquè vull' i altres temes i
poemes del desaparegut cantautor d'Alcoi.
(Foto Dansàneu/Joan Blanco)
(Ovidi Montllor 1995-2020)
Mai no se'n va sempre és qui torna.
Espectacle produït pel festival Barnasants en la seva 25a edició i per recordar els 25 anys de la
mort de l'artista. Els músics Borja Penalba i David Fernàndez i el poeta David Caño en són els
protagonistes. Escoltarem cançons d'Ovidi, poemes d'Estellés, de Maria Mercè Marçal, de Salvat
Papasseit Ens emocionarem, pensarem i riurem amb les històries que ens contaran entre cançó i
poesies i acabarem concloent que l'Ovidi no se n'ha anat, sempre torna.
(Foto Dansàneu/Joan Blanco)
A la nit, la ballarina Nerea Martínez va presentar 'Biraka' , acompanyada de dues txalapartes,
instruments tradicionals bascos. La dansa efímera de Nerea Martínez va fer de l'església dels
sants Just i Pastor un escenari singular per la tradició i la contemporaneïtat.
La ballarina Nerea Martínez reflexiona sobre les similituds i les diferències entre la dansa
tradicional del País Basc i la dansa contemporània. El resultat d'aquest procés és Biraka, en què el
moviment es guia per la txalaparta, un instrument que farà d'aquesta peça de dansa un espai des
d'on ressorgiran les arrels de la cultura basca.
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El Dansàneu clou la seva 29a edició exhaurint
localitats en tots els espectacles de pagament
Europa Espanya Català
El Dansàneu tanca avui set dies de festival a les Valls d'Àneu amb la constatació que "la cultura és
segura i necessària" en paraules de la seva directora, Rut Martínez, que ha volgut subratllar "el
punt d'emoció que ha respirat l'edició d'enguany: el més remarcable, per sobre de les xifres , és
que el Dansàneu s'ha celebrat". Per la seva banda, Ferran Rella, president del Consell Cultural de
les Valls d'Àneu, entitat que organitza l'esdeveniment, destaca que "el territori, el públic i els
artistes han agraït molt la celebració del festival perquè aquest punt de comunió ens fa més falta
que mai".
Han estat set dies de dansa, música i patrimoni que s'han concretat en una quinzena de propostes
artístiques de petit i mitjà format que sovint s'han rubricat a causa de l'adaptació progressiva que el
Dansàneu ha realitzat per seguir les mesures de prevenció i seguretat derivades de la lluita contra
la pandèmia. Amb tot, el festival no ha renunciat als seus trets distintius: l'incentiu a la producció i
la voluntat de posar en contacte artistes d'estils i disciplines diferents. Tot plegat ha cristal·litzat
aquest 2020 en la inauguració encarregada al Premi Nacional de Cultura Roberto Olivan que va
estrenar Inferno V.I.P. fa una setmana. Però no només: el Dansàneu també ha donat l'alè a la
producció Des-espera de Les Impuxibles, la companyia de Clara i Ariadna Peya, ha produït
l'espectacle de circ contemporani que fusiona la música del pirinenc Arnau Obiols amb l'art dels
Nilak, ha unit la dansa flamenca de Montserrat Selma al pop d'autor del Petit de Cal Eril i ha fet
"ballables" Vinyes verdes vora el mar o Homenatge a Teresa d'Ovidi Montllor en l'actuació, ahir
dissabte i amb un ple absolut al recinte firal d'Esterri d'Àneu, d 'Ovidi 25 en col·laboració amb la
companyia Factoria Mascaró.
Aquest diumenge a la tarda ha arribat l'espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, una proposta
que s'ha estrenat amb voluntat de rodatge i que també es podrà veure a la Fira Mediterrània de
Manresa. Es tracta de l'encàrrec a la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf
Joan Serra -creador i ànima del Dansàneu fins a la seua mort-, al costat del grup de polifonia vocal
masculina La Nova Euterpe. Una producció que posa l'accent en el patrimonial immaterial i 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.
Abans, però, ha estat el torn de l'Orquestrina Trama al Castell de València d'Àneu, un escenari
que s'incorpora enguany al Dansàneu i que ha rubricat l'acció poètica que ha compartit amb el
públic l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se en el seu programa de Tv3 Il·luminats, i que ha tingut lloc
la matinada de diumenge a l'esplanada del mateix Castell.
L'espectacle de cloenda d'aquesta nit serà de carrer i anirà a càrrec de Júlia Farrero, l'artista
lleidatana a la qual el Dansàneu ha fet l'acompanyament a la producció que presentarà acabada.
Es tracta de la proposta Teia, basada en la tradició fallaire dels Pirineus, que podrem veure
finalitzada a la plaça de l'església d'Esterri d'Àneu.
Suport del públic
Tot i el context actual, el Dansàneu ha presentat propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu
de donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i

natural d'Àneu. En aquest sentit, els organitzadors del festival destaquen que s'han exhaurit totes
les entrades de pagament posades a la venda : de les 1.900 inicials finalment s'han venut poc més
de 1.500 entrades, el 100% de les localitats que s'han posat a la venda, atès que s'han reajustat
els aforaments a la baixa després de la compareixença del Govern de la Generalitat d'aquest
dilluns passat.
Per últim, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia reubicar la celebració del festival al mes
d'agost atès que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt major que durant la primera setmana de juliol,
dates de celebració habituals del Dansàneu. "Venen uns anys molt complicats i com a entitat
cultural sense ànim de lucre que som necessitem del suport del públic per tirar endavant. En
aquest sentit, l'edició d'enguany ens indica que hi ha en aquestes noves dates del mes d'agost una
oportunitat de fidelització de nous públics per al Dansàneu", asseguren.
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 i Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques), els
municipis aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu) i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut
d'Estudis Ilerdencs) i el suport de l'Ajuntament de Sort. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.
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El festival Dansàneu cierra su 29 edición tras una
semana de propuestas culturales
Europa Espanya Espanyol
El festival cultural Dansàneu cierra este domingo su 29 edición tras una semana de propuestas
culturales en vivo, con espectáculos de danza, música y sobre el patrimonio cultural de la Vall
d'Àneu (Lleida).
En su última jornada, la iglesia de Santa Maria d'Àneu (Lleida) ha acogido este domingo un
espectáculo multidisciplinar a cargo de la compañía de danza Factoria Mascaró y el grupo vocal
La Nova Euterpe, ha informado la organización en un comunicado.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha destacado la buena acogida de esta edición entre el
público y los artistas: "Lo más remarcable, por encima de las cifras, es que el Dansàneu se ha
podido celebrar".
Las 1.500 entradas a la venta para los espectáculos de pago se han agotado, en una edición en la
que las producciones, de pequeño y mediano formato, se han adaptado a las medidas para frenar
contagios de coronavirus.
Para clausurar la 29 edición, la artista Júlia Farrero ofrecerá este domingo un concierto en la plaza
de la iglesia d'Esterri d'Àneu (Lleida) sobre las 23.00 horas.
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Coronavirus.- El festival Dansàneu cierra su 29
edición tras una semana de propuestas culturales
Europa Espanya Espanyol
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El festival Dansàneu cierra su 29 edición tras una
semana de propuestas culturales
Europa Espanya Espanyol
El festival cultural Dansàneu cierra este domingo su 29 edición tras una semana de propuestas
culturales en vivo, con espectáculos de danza, música y sobre el patrimonio cultural de la Vall
d'Àneu (Lleida). En su última jornada, la iglesia de Santa Maria d'Àneu (Lleida) ha acogido este
domingo un espectáculo multidisciplinar a cargo de la compañía de danza Factoria Mascaró y el
grupo vocal La Nova Euterpe, ha informado la organización en un comunicado.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha destacado la buena acogida de esta edición entre el
público y los artistas: "Lo más remarcable, por encima de las cifras, es que el Dansàneu se ha
podido celebrar".
Las 1.500 entradas a la venta para los espectáculos de pago se han agotado, en una edición en la
que las producciones, de pequeño y mediano formato, se han adaptado a las medidas para frenar
contagios de coronavirus.
Para clausurar la 29 edición, la artista Júlia Farrero ofrecerá este domingo un concierto en la plaza
de la iglesia d'Esterri d'Àneu (Lleida) sobre las 23.00 horas.
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El festival Dansàneu cierra su 29 edición
tras una semana de propuestas culturales
El festival Dansàneu cierra su 29 edición tras una semana
de propuestas culturales
El festival cultural Dansàneu cierra este domingo su 29 edición tras una semana de propuestas
culturales en vivo, con espectáculos de danza, música y sobre el patrimonio cultural de la Vall
d'Àneu (Lleida).
30/8/2020 - 21:23
LLEIDA, 30 (EUROPA PRESS)
El festival cultural Dansàneu cierra este domingo su 29 edición tras una semana de propuestas
culturales en vivo, con espectáculos de danza, música y sobre el patrimonio cultural de la Vall
d'Àneu (Lleida).
En su última jornada, la iglesia de Santa Maria d'Àneu (Lleida) ha acogido este domingo un
espectáculo multidisciplinar a cargo de la compañía de danza Factoria Mascaró y el grupo vocal
La Nova Euterpe, ha informado la organización en un comunicado.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha destacado la buena acogida de esta edición entre
el público y los artistas: "Lo más remarcable, por encima de las cifras, es que el Dansàneu se ha
podido celebrar".
Las 1.500 entradas a la venta para los espectáculos de pago se han agotado, en una edición en
la que las producciones, de pequeño y mediano formato, se han adaptado a las medidas para
frenar contagios de coronavirus.
Para clausurar la 29 edición, la artista Júlia Farrero ofrecerá este domingo un concierto en la
plaza de la iglesia d'Esterri d'Àneu (Lleida) sobre las 23.00 horas.
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D’Àneu, d’arreu | Jordi Bordes | Esterri
d’Àneu | Arts escèniques | El Punt Avui
Jordi Bordes - Esterri d’Àneu
 En l’excursió naturalista diuen que el millor espectacle de la contrada és el del bramul dels
cérvols, a finals de setembre 
Si fa 5.000 anys s’hagués celebrat el Dansàneu, es faria envoltant un estany i amb una
vegetació molt diferent de l’actual. El teatre, com el paisatge, es transforma contínuament i
sobreviu a les adversitats en forma d’inclemències meteorològiques, o s’hibrida com el pi roig i
el pi negre. I aprèn, com el picot negre ha hagut d’aprendre que només podrà capturar el fruit si
abans encasta la pinya en una clivella del tronc. El festival, que es va acabar ahir, sap conciliar
el ritme tranquil del Pirineu a l’estiu i oferir una proposta seductora per disfrutar de la frescor,
l’aire fresc carregat de les olors del bosc alt del Mediterrani i les tronades de tarda. El canvi de
dates i la Covid-19 van obligar a modificar emplaçaments. Van exhaurir totes les entrades i, a
causa de la pluja, es van traslladar actuacions al recinte firal, entre bales de palla i amb la remor
del riu de fons. Diu el personatge que teatralitza la visita de l’EcoMuseu que les tradicions
d’Àneu no discrepen gaire del Pirineu basc. També el circ contemporani es deixa agombolar per
la música d’arrel d’Arnau Obiols i s’hi adapta.
El projecte Nilak és una aventura entusiasta per aportar arts en viu a les poblacions més
disperses. La producció garanteix noms d’artistes com ara Hotel Iocandi, Quim Giron i José Luis
Redondo en un cartell en què també es poden trobar altres noms que reivindiquen com ara Les
Sistars, Ntalades i Sílvia Capell. El repte, que legitima la intervenció en el Festival de Dansa,
Música i Patrimoni, és la incorporació de la música d’Arnau Obiols en cada número dels artistes.
La residència, a més, permet que hi hagi transicions per anar encadenant els números de corda,
de mà a mà, d’escala, de pal xinès, d’equilibri amb ampolles i, finalment, l’aparició
inclassificable del verticalista Quim Giron, que es folra el cap de fang tot construint figures
mitològiques, tan enigmàtiques com sorprenents. L’acció sintonitza gràcies al fil musical en
directe d’Obiols, que empatitza amb la intervenció de cada artista, des del silenci o amb el bucle
de sons que ell mateix emet. Obiols serà amb Magí Serra en la inauguració de Fira Mediterrània,
fent una llarga travessia pels camins de transhumància de Manresa.
Marala Trio (format per la catalana Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana
Sandra Monfort) va presentar divendres a la nit el seu primer disc, A trenc d’alba. Fa més de dos
anys i mig que indaguen en les arrels dels tres territoris i n’exploten les semblances i
diferències. Un punt d’arrencada suggeridor que han sabut anar arrodonint fins a destil·lar els
sons de subtilitat melòdica d’aquest disc. Sens dubte, les tres personalitats pivoten al voltant del
focus. Si Fiol arrela en l’essència i en un estatisme central, Bruna i Monfort van compartint
guitarra i una interpretació molt més dinàmica, fins a esgotar el darrer alè de cada nota.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, somreia per sota de la mascareta escoltant les
explicacions del naturalista Francesc Rodríguez en l’excursió per les planes de Son, divendres
al matí. Com al Sismògraf d’Olot, a Fira Tàrrega i al Terrassa Noves Tendències (per citar tres
models de festival d’arts en viu diferents), saben que l’art rau en la capacitat d’observar què fa
l’altre: Rodríguez adverteix que cap espectacle superarà els bramuls dels cérvols de finals de

setembre. Aquell mascle que no sedueixi amb el seu cant o les seves banyes senyorials no
podrà garantir la supervivència dels seus gens. L’art sempre ha de seduir i confrontar, sigui a
dalt del Pirineu, a la costa o en plena metròpoli. El paisatge fluctua amb els humans. I l’art fa el
contrast per identificar-ho. A Àneu i arreu.
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El Dansàneu mira als orígens de la tradició
Europa Espanya Català
Les cançons folklòriques del Duet Daura, la companyia basca de Nerea Martínez i l'homenatge a
Ovidi Montllor centren la penúltima jornada || El festival clausura avui l'edició 2020 amb Jordi Lara i
La Nova Euterpe
El Dansàneu va encarar ahir la recta final posant l'accent en la cançó del Duet Daura, en un es
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Èxit del Duet Daura i la seva música tradicional al
Dansàneu
Europa Espanya Català
Amb El bagul de la música tradicional, el Duet Daura dona a conèixer al públic familiar alguns dels
instruments tradicionals
Aquest migdia l'acordionista i compositora Pilar Planavila i el músic folk Ivan Caro han omplert el
Jardí de l'Hostal Vall d'Àneu, d'Esterri en el marc del Dansàneu 2020 . El Duet Daura ha presentat,
al nombrós públic assistent, El bagul de la música tradicional. L'organització del Festival ha
lamentat no haver pogut oferir més localitats per a tothom que hi volia assistir i ho ha estat seguint
des de fora el jardí.
(Foto: Dansàneu-Joan Blanco)
Amb El bagul de la música tradicional, el Duet Daura dona a conèixer al públic familiar alguns dels
instruments tradicionals més coneguts del territori pirinenc i de la resta de Catalunya. A més, els
participants en aquest espectacle/taller tenen l'oportunitat de cantar algunes tonades occitanes i
catalanes i a aprendre a tocar la caixa de ressonància i a ballar algunes danses del territori.
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Memorable estrena d'Arnau Obiols i Nilak al
Dansàneu
Europa Espanya Català
L'acordionista Pilar Planavila i el músic folk Ivan Caro presentaran, aquest dissabte, El bagul de la
música tradicional.
Nilak i el músic pirinenc Arnau Obiols van protagonitzar, aquest divendres al Dansàneu , una
estrena que recordarem per molt temps. NILAK treballa a favor de la creació d'un espai escènic
itinerant que doni accés a la cultura a les persones que viuen en aquelles comarques catalanes
que no tenen cap teatre o equipament cultural. En aquest sentit, el Dansàneu i Nilak han proposat
una col·laboració articulada per a l'ocasió de circ contemporani i música d'arrel en estreta
vinculació amb el territori entès com un espai de creació singularitzat per a la dansa i la música.
Per a fer-ho, l'acció ha comptat amb el talent del músic pirinenc Arnau Obiols .
Les Marala Trio van arrodonir aquest divendres plujós del Dansàneu. El trio integrat per la catalana
Selma Bruna , la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra Monfort van oferir una proposta
musical lluminosa basada en composicions pròpies. A través de veus, guitarra i percussions van
presentar les cançons del seu disc de debut, A trenc d'alba (2020), de marcat accent d'arrel.
Aquest dissabte, la programació del Dansàneu segueix amb el Duet Daura , al jardí de l'Hostal Vall
d'Àneu. L'acordionista i compositora Pilar Planavila i el músic folk Ivan Caro ens presentaran El
bagul de la música tradicional. Una ocasió per conèixer els instruments tradicionals de manera
propera i recuperar o descobrir tonades occitanes i catalanes. Una proposta perfecta per gaudir en
família.
A la tarda, el concert OVIDI 25, espectacle produït pel festival Barnasants en la seva 25a edició i
per recordar els 25 anys de la mort de l'artista. Els músics Borja Penalba i David Fernàndez i el
poeta David Caro en són els protagonistes. Escoltarem cançons d'Ovidi, poemes d'Estellés, de
Maria Mercè Marçal, de Salvat Papasseit Ens emocionarem, pensarem i riurem amb les històries
que ens contaran entre cançó i poesies i acabarem concloent que l'Ovidi no se n'ha anat, sempre
torna.
Per a la seva actuació en el Dansàneu, OVIDI 25 suma la col·laboració de la companyia de dansa
tradicional Factoria Mascaró , que ja ha coreografiat al llarg de la seva trajectòria cançons de
l'autor d'Alcoi.
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Circ i música pirinenca a Dansàneu, amb Nilak i
Arnau Obiols
Europa Espanya Català
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'Inferno V.I.P.',un grito de emergencia
Europa Espanya Espanyol
Tortosa. El nuevo espectáculo del bailarín Roberto Olivan invita a la reflexión sobre la crisis actual
y el futuro de la sociedad
«Sé lo que pienso, sé lo que quiero cambiar y lo predico». Con estas palabras el bailarín y
coreógrafo Roberto Olivan (Tortosa, 1972) invita a la reflexión en su nuevo espectáculo, Inferno
V.I.P., y que estrenó para inaugurar el Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que se
celebra hasta mañana en las Valls d'Àneu. «El espectáculo surgió a raíz de la invitación directa a
participar en el certamen de este año», afirma Olivan.
De este modo nació la idea de presentar este solo. «Hacía unos veinte años que no hacía un solo
y pensé que la inauguración del Dansàneu era una muy buena ocasión», asegura el bailarín
tortosino y añade que «obviamente, cualquier temática que pudiera surgir y presentar partiría de
cuestiones de mi interés, que me importan y que también despiertan mi sensibilidad».
En esta misma línea, Roberto Olivan Premio EFFE 2019-2020 a la creación del festival Deltebre
Dansa y Premi Nacional de Cultura explica que «enfrentarse a un solo no es nada fácil en
absoluto, para mí es una de las cosas más difíciles. Me he acostumbrado a trabajar con gente y
para la gente, y en el momento en que debes estar solo una hora, defendiendo una idea, un
proyecto y una música, la intensidad encima del escenario es mucho más fuerte». Pero como
«persona de retos», el bailarín asumió el desafío «ahora que todavía tengo energía y tengo cosas
que decir».
Y en medio de una época de fuertes y profundos cambios sociales, Roberto Olivan decidió
bautizar el espectáculo como Inferno V.I.P.. «La fricción entre ambas palabras es lo que me gustó,
es decir, la idea metafórica del infierno, donde iremos a parar si no hacemos bien las cosas, y la
palabra V.I.P., como crítica al elitismo y a la idea de aparentar, en las redes sociales, que las
cosas van muy bien, cuando profundamente la realidad es otra», explica el coreógrafo.
Así es como el bailarín tortosino llegó a la conclusión de que «vivimos en una especie de Inferno
V.I.P.. Es como mirar desde el futuro hacia atrás para ver donde estamos, y luego pensar que
podíamos haber cambiado las cosas y no lo hicimos».
Lenguajes
Encima del escenario, detalla el coreógrafo, «hay seis monitores de televisión conectados con la
música. Y con la colaboración de un diseñador de artes visuales hemos transformado la danza y la
música también en el lenguaje visual». Al respecto, Roberto Olivan asegura que «no podemos dar
la espalda a este lenguaje porque es el futuro, y yo lo utilizo a modo de exploración para integrarlo
en mis espectáculos». Además, Inferno V.I.P. también se acompaña de momentos literarios
inspirados en el libro Haikús en temps de guerra de Miquel Martí i Pol y una lectura del ensayo Les
lleis bàsiques de l'estupidesa humana, del historiador económico Carlo Cipolla.
El bailarín y coreógrafo tortosino Roberto Olivan.
Lo esencial de la vida
Inferno V.I.P. es un recorrido por «diez momentos metafóricos y filosóficos, que van desde el
teatro hasta la danza pura, pasando por la tecnología como altavoz, y que invitan a reflexionar
sobre los instantes esenciales de la vida», explica Roberto Olivan y añade que «las escenas del
espectáculo tienen formato de pasaje bíblico a través de diez momentos que transmiten

sensaciones que todos podemos compartir, partiendo de una idea individual que es la que yo
aporto».
Preàmbul; El moment oportú; Moments que valen la pena; Per la boca mor i mata el peix, Viatge
enlloc; Qui ens salvarà de nosaltres mateixos?; El gra i la palla; El temps s'esgota; La insuportable
lleugeresa de l'ésser y Testament son los diez pasajes del espectáculo.
Espacios no convencionales
Inferno V.I.P. también se caracteriza por ser una propuesta de pequeño formato adaptable a
espacios no convencionales. «Esto es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar los artistas,
es decir, tendremos que ser muy flexibles a partir de ahora para poder actuar y presentar piezas
en espacios que no son los habituales», afirma el coreógrafo.
La literatura también es protagonista de la puesta en escena. FOTOs: Joan Blasco
Por último, en cuanto a la intencionalidad de Inferno V.I.P. Roberto Olivan se expresa con claridad:
«Hay muchos defectos, problemas y consecuencias que estamos viviendo con la crisis actual, y
muchas más las que llegarán. Ahora que estamos a tiempo, el espectáculo es un grito de
emergencia porque el tiempo se agota».
Por esta razón, el tortosino está convencido de que «como artistas estamos obligados a reflejar lo
que ocurre en la sociedad, si no ya no sería arte y estaríamos hablando de otro tipo de
entretenimiento».
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El cor canta a les Valls d'Àneu
Europa Andorra Català
Si les previsions arriben a bon port, podrem veure a Encamp l'espectacle 'Palmira'
Actualitzada 29/08/2020 a les 06:25
Jordi Pasques
Si les previsions i les voluntats de fer-ho també a les Valls d'Andorra arriben a bon port, podrem
veure a Encamp l'espectacle Palmira, centrat en el pas de Palmira Jaquetti l'any 1925 pel país en
missió de recerca de cançons per a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, creada i impulsada
l'any 1921 per la Fundació Rafael Patxot i l'Orfeó Català. Quan vingué a Andorra, era una jove de
trenta anys i portava l'embranzida i la força interna per passar pels pobles i les cases andorranes a
fer cantar i a escoltar les cançons encara vives en el dia a dia i apreses i cantades d'una generació
a una altra. Ens farà molt goig escoltar allò que Palmira Jaquetti deixà escrit de la seva estada a
Andorra i també escoltar una tria de les cançons que aquí va recollir. Donem així per suposat que
l'any vinent podrem presenciar l'espectacle de veu i música, amb l'actriu Elisenda Rué i el
guitarrista Izan Rubio, perquè és la millor manera de poder entendre el valor de la cultura popular i
com aquesta omplia i endolcia, sense fer soroll, amb el caient natural, la vida soferta i abnegada
dels pobles dedicats a l'agricultura i la ramaderia, com ho eren plenament tots els de la muntanya
pirinenca abans de la modernització experimentada de cinquanta anys cap aquí. Justament, les
darreries de les cançons vives i cantades encara les ha pogut aconseguir i preservar l'Artur Blasco
en el darrer mig segle.
Palmira Jaquetti, descendent d'una nissaga de campaners arribats d'Itàlia a la Seu d'Urgell el
segle XVIII, nasqué a Barcelona, filla d'Ignasi Jaquetti Sardà, de la Seu d'Urgell i de Maria Isant
Torra, de Vilanova de Meià, amb arrels a Lladurs, al Solsonès. Arrels muntanyeses, doncs, de
Palmira Jaquetti i d'aquí ve, com diria l'Esteve Albert, amb qui tingué bona amistat, el fet de
començar les missions de recerca per les terres dels seus avantpassats, missions que la guerra
esclatada l'any 1936 van tallar de cop i, de forma extensa, per sempre més. Però ella mantindria el
seu amor per la muntanya, expressat en moltes de les poesies que escriuria al llarg de la seva
vida, i faria primer a Salardú i després i per sempre a Arties, a la Vall d'Aran, el seu niu estiuenc.
Allà, en paraules seves: "Arrecerada en la nit tèbia, escolto les estrelles i em sento cantar el cor".
L'any 1974, quan feia 11 anys que la Palmira Jaquetti havia mort d'accident a l'edat de 67 anys,
l'Esteve Albert va organitzar un homenatge justament a la Vall d'Aran, durant el qual es va posar
una placa de record a la façana de la seva casa a Arties i una altra a l'Estanh Clòto de Baish, a la
ribera d'Aiguamòg.
El cor de la Palmira Jaquetti cantava aquesta setmana en el capvespre davant l'església de Sant
Pere de Sorpe, a les Valls d'Àneu. L'Elisenda Rué compassava el batec amb la mirada i amb la
veu poètica viscuda per la Jaquetti feia molts anys a la mateixa contrada. La guitarra d'Izan Rubio
parlava volant per sobre de la Noguera Pallaresa amb les darreres ullades de sol a la Solana de
Buixerri, abans de fer el darrer repunt al capciró del Tossal de la Llosa. Els carreus antics i sagrats
de Sant Pere paraven també l'orella i obrien el cor. Al costat, el clos del cementiri, amb el seu
silenci, ens acompanyava. Hi érem en cos i ànima. No hi mancava ningú.
La sacsejada cultural i ara parlarem de qui va fer possible que el cor cantés a Sant Pere de Sorpe
dilluns passat que va representar la creació del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, l'any 1983, ja
l'haurien volgut i desitjat altres indrets de la muntanya pirinenca. Cultura en la base i creixement
social i econòmic. Van saber obrir els fonaments i pujar paret per bastir una entitat aneuenca amb

guió plantat a Esterri d'Àneu però amb ressò més enllà d'aquelles valls. El Consell Cultural de les
Valls d'Àneu, aquest "totterreny de la cultura pirinenca", com el defineix el seu President i alma
mater, Ferran Rella, no va dubtar i encara proclama sense por i sense embuts vetllar pel patrimoni
artístic i natural, cultural al capdavall, i per fer-lo proper i posar-lo a l'abast. Si aquelles costes de
les Valls d'Àneu les solquem per camins oberts a la penya segles i segles enrere, acompanyats
dia i nit per la remor de rius i de barrancs, els camins que ha obert el Consell Cultural de les Valls
d'Àneu són de la mateixa entalla i ja deixen sobre el país les seves traces per qui les vulgui
resseguir: publicacions periòdiques, com les revistes de solera pirinenca Àrnica o Nabius; els
Quaderns del Consell, amb monografies treballades i ben presentades; les noves iniciatives, com
la represa Àrnica, ara de caire naturalista, tot agombolat per l'Arxiu Històric de la Valls d'Àneu,
l'arxiu Fotogràfic i l'arxiu Videogràfic, consultables en línia; les manifestacions i aplecs culturals
com l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, el Dansàneu, avui festival de referència de cultures del
Pirineu; la recuperació i restauració de patrimoni artístic moble i immoble, etc. Així agombolats,
encara canta millor el cor. I que sigui per molts anys.
Etiquetes
Jordi Pasques
La tribuna
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El Dansàneu obté una xifra rècord de venda
d'entrades
Europa Espanya Català
Esgotades en totes les propostes de pagament
Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.
© El Petit de Cal Eril i la ballarina Montserrat Selma, dijous a la nit al recinte firal d'Esterri.
DANSÀNEU
Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.
El Dansàneu, que finalitzarà demà, ha aconseguit aquest any una xifra rècord en el volum de
venda d'entrades, malgrat que en aquesta vint-i-novena edició l'aforament s'ha reduït a un terç de
l'habitual. Així, el públic ha adquirit fins a 1.500 localitats, cosa que implica que s'han esgotat totes
les disponibles per als espectacles de pagament.
D'altra banda, dijous passat, el tàndem format per El Petit de Cal Eril i la ballarina de flamenc
Montserrat Selma va deixar el públic del recinte firal d'Esterri amb molt bon sabor de boca. Així
mateix, ahir va tenir lloc l'espectacle de circ contemporani de la companyia Nilak, que va combinar
la seua proposta escènica amb la música pirinenca d'Arnau Obiols. Posteriorment, estava prevista
l'actuació de Marala Trio, que es va traslladar a al recinte firal per la previsió de pluja. Avui, l'Hostal
Valls d'Àneu acollirà a les 12 hores l'actuació del Duet Daura; el recinte firal d'Esterri l'espectacle
Ovidi 25 a les 19 hores i, finalment, Nerea Martínez presentarà Biraka a les 23 hores a l'església
dels Sants Just i Pastor de Son.
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El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
d'entrades malgrat reduir l'aforament
Europa Espanya Català
La 29a edició del Festival de Cultures del Pirineu penja el cartell de "complet" a totes les propostes
de pagament
El Festival Dansàneu ha assolit enguany una xifra rècord en el volum de venda d'entrades. En
total se n'han venut fins a 1.500, un fet que ha provocat que s'hagin exhaurit totes les localitats
disponibles per als espectacles de pagament.
Des de l'organització es mostren satisfets amb el desenvolupament de la 29a edició del Festival de
Cultures del Pirineu, que s'ha pogut fer tot i haver reduït l'aforament a un terç de l'habitual i amb la
incertesa d'un any marcat per l'emergència sanitària de la Covid-19. Aquesta ha motivat també la
programació de diverses propostes a l'aire lliure, donant així protagonisme al patrimoni natural
d'aquesta àrea pirinenca.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha dit que enguany s'han quedat sorpresos amb el fet
d'haver venut "més entrades que mai i d'una manera anticipada". D'aquesta manera, creu que el
canvi de dates del certamen, inicialment previst per a principis de juliol, ha comportat que els
espectacles que conformen la programació del festival tinguin més demanda per part del públic, ja
que en aquests dies d'agost hi ha un bon nombre de turistes a les Valls d'Àneu.
A més, la reducció de l'aforament a un terç del que venia sent habitual ha implicat que s'hagi hagut
de penjar el cartell de "complet" a totes les propostes de pagament. En aquest sentit, Martínez ha
explicat que a l'escenari que es munta al recinte firal d'Esterri d'Àneu, la capacitat és d'unes 900
persones en un context de normalitat. Enguany, però, aquesta s'ha hagut de limitar a un màxim de
250, el que ha provocat, ha dit la directora a tall d'exemple, que l'espectacle de 'Les Impuxibles' de
dimarts passat fos vist en directe per internet per unes 400 més.
Martínez ha afirmat que el moment actual comporta haver de reinventar-se i buscar la col·laboració
entre festivals de petit i gran format per poder "resistir fins que el context millori". En el cas del
Dansàneu, creu que les dimensions dels espais on es programen els espectacles i les
característiques de les seves propostes, que no estan pensades per a un públic multitudinari, han
contribuït a què l'organització hagi fet l'esforç d'intentar tirar-lo endavant fins al final. Un altre motiu
té a veure amb la "preservació" dels artistes, tenint en compte les dificultats per les què passen.
Tot i això, s'han eliminat algunes iniciatives, com ara els tastets de productes locals, per
aconseguir que "l'experiència sigui la més segura possible", ha dit la directora del Dansàneu. Així,
s'ha optat per un tipus de mobilitat que discorri pel circuit que està marcat, tot i que aquesta
impliqui que no es pugui "compartir ni comentar", fet que per Martínez és "el mal menor" si es té en
compte que la prioritat està en la salut i en evitar el risc de contagi de la Covid-19.
En el tram final de la programació del Dansàneu, aquest divendres s'estrena una proposta
encarregada des del festival que barreja el circ contemporani amb la música d'arrel del
percussionista pirinenc Arnau Obiols. L'objectiu de Nilak és treballar en favor de la creació, a partir
de l'any que ve, d'un espai escènic itinerant dirigit a aquelles comarques que no tenen cap teatre o
equipament cultural, segons ha explicat un dels seus integrants, Oriol Escursell, que ha afegit que

participen en iniciatives com aquesta per buscar sinergies.
Una de les peces que integren aquest muntatge està vinculada a una cançó de bressol, on amb
l'ajuda d'una faixa es podrà veure l'evolució de la vida humana, segons ha dit una de les acròbates
que la protagonitzen, Àfrica Llorens. En el seu cas, explica que enguany ha d'actuar amb un públic
que veu des de més lluny i sense saber "si somriu o no". Així, diu que si normalment el contacte és
molt proper, ara la interacció es produeix bàsicament en el moment dels aplaudiments.
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 assoleix una xifra rècord de venda
d'entrades malgrat reduir l'aforament
Europa Espanya Català
La 29a edició del Festival de Cultures del Pirineu penja el cartell de "complet" a totes les propostes
de pagament
El Festival Dansàneu ha assolit enguany una xifra rècord en el volum de venda d'entrades. En
total se n'han venut fins a 1.500, un fet que ha provocat que s'hagin exhaurit totes les localitats
disponibles per als espectacles de pagament.
Des de l'organització es mostren satisfets amb el desenvolupament de la 29a edició del Festival de
Cultures del Pirineu, que s'ha pogut fer tot i haver reduït l'aforament a un terç de l'habitual i amb la
incertesa d'un any marcat per l'emergència sanitària de la Covid-19. Aquesta ha motivat també la
programació de diverses propostes a l'aire lliure, donant així protagonisme al patrimoni natural
d'aquesta àrea pirinenca.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha dit que enguany s'han quedat sorpresos amb el fet
d'haver venut "més entrades que mai i d'una manera anticipada". D'aquesta manera, creu que el
canvi de dates del certamen, inicialment previst per a principis de juliol, ha comportat que els
espectacles que conformen la programació del festival tinguin més demanda per part del públic, ja
que en aquests dies d'agost hi ha un bon nombre de turistes a les Valls d'Àneu.
A més, la reducció de l'aforament a un terç del que venia sent habitual ha implicat que s'hagi hagut
de penjar el cartell de "complet" a totes les propostes de pagament. En aquest sentit, Martínez ha
explicat que a l'escenari que es munta al recinte firal d'Esterri d'Àneu, la capacitat és d'unes 900
persones en un context de normalitat. Enguany, però, aquesta s'ha hagut de limitar a un màxim de
250, el que ha provocat, ha dit la directora a tall d'exemple, que l'espectacle de 'Les Impuxibles' de
dimarts passat fos vist en directe per internet per unes 400 més.
Martínez ha afirmat que el moment actual comporta haver de reinventar-se i buscar la col·laboració
entre festivals de petit i gran format per poder "resistir fins que el context millori". En el cas del
Dansàneu, creu que les dimensions dels espais on es programen els espectacles i les
característiques de les seves propostes, que no estan pensades per a un públic multitudinari, han
contribuït a què l'organització hagi fet l'esforç d'intentar tirar-lo endavant fins al final. Un altre motiu
té a veure amb la "preservació" dels artistes, tenint en compte les dificultats per les què passen.
Tot i això, s'han eliminat algunes iniciatives, com ara els tastets de productes locals, per
aconseguir que "l'experiència sigui la més segura possible", ha dit la directora del Dansàneu. Així,
s'ha optat per un tipus de mobilitat que discorri pel circuit que està marcat, tot i que aquesta
impliqui que no es pugui "compartir ni comentar", fet que per Martínez és "el mal menor" si es té en
compte que la prioritat està en la salut i en evitar el risc de contagi de la Covid-19.
En el tram final de la programació del Dansàneu, aquest divendres s'estrena una proposta
encarregada des del festival que barreja el circ contemporani amb la música d'arrel del
percussionista pirinenc Arnau Obiols. L'objectiu de Nilak és treballar en favor de la creació, a partir
de l'any que ve, d'un espai escènic itinerant dirigit a aquelles comarques que no tenen cap teatre o
equipament cultural, segons ha explicat un dels seus integrants, Oriol Escursell, que ha afegit que

participen en iniciatives com aquesta per buscar sinergies.
Una de les peces que integren aquest muntatge està vinculada a una cançó de bressol, on amb
l'ajuda d'una faixa es podrà veure l'evolució de la vida humana, segons ha dit una de les acròbates
que la protagonitzen, Àfrica Llorens. En el seu cas, explica que enguany ha d'actuar amb un públic
que veu des de més lluny i sense saber "si somriu o no". Així, diu que si normalment el contacte és
molt proper, ara la interacció es produeix bàsicament en el moment dels aplaudiments.
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 assoleix una xifra rècord de venda
d'entrades tot i haver reduït a un terç l'aforament
Europa Espanya Català
El Dansàneu , que se celebra fins aquest diumenge a diversos indrets de les Valls d'Àneu ( Pallars
Sobirà ), ha assolit enguany una xifra rècord en el volum de venda d'entrades. Així, el públic n'ha
adquirit fins a 1.500, el que implica que s'han exhaurit totes les localitats disponibles per als
espectacles de pagament.
Des de l'organització es mostren satisfets amb el desenvolupament de la 29a edició del Festival de
Cultures del Pirineu, la qual s'ha pogut fer tot i haver reduït l'aforament a un terç de l'habitual i amb
la incertesa d'un any marcat per l'emergència sanitària de la covid-19. Aquesta ha motivat també la
programació de diverses propostes a l'aire lliure, donant així protagonisme al patrimoni natural
d'aquesta àrea pirinenca.
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El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
d'entrades tot i haver reduït a un terç l'aforament
dels espectacles
Europa Espanya Català
ACN Esterri d'Àneu.-El Dansàneu, que es celebra fins aquest diumenge a diversos indrets de les
Valls d'Àneu (Pallars Sobirà), ha assolit enguany una xifra rècord en el volum de venda [...]
Agències 28/08/2020 ACN Esterri d'Àneu.-El Dansàneu, que es celebra fins aquest diumenge a
diversos indrets de les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà), ha assolit enguany una xifra rècord en el
volum de venda d'entrades. Així, el públic n'ha adquirit fins a 1.500, el que implica que s'han
exhaurit totes les localitats disponibles per als espectacles de pagament. Des de l'organització es
mostren satisfets amb el desenvolupament de la 29a edició del Festival de Cultures del Pirineu, la
qual s'ha pogut fer tot i havent reduït l'aforament a un terç de l'habitual i amb la incertesa d'un any
marcat per l'emergència sanitària de la covid-19. Aquesta ha motivat també la programació de
diverses propostes a l'aire lliure, donant així protagonisme al patrimoni natural d'aquesta àrea
pirinenca.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha dit que enguany s'han quedat sorpresos amb el fet
d'haver venut "més entrades que mai i d'una manera anticipada". D'aquesta manera, creu que el
canvi de dates del certamen, inicialment previst per a principis de juliol, ha comportat que els
espectacles que conformen la programació del festival tinguin més demanda per part del públic, ja
que en aquests dies d'agost hi ha un bon nombre de turistes a les Valls d'Àneu.A més, la reducció
de l'aforament a un terç del que venia sent habitual ha implicat que s'hagi hagut de penjar el cartell
de "complet" a totes les propostes de pagament. En aquest sentit, Martínez ha explicat que a
l'escenari que es munta al recinte firal d'Esterri d'Àneu, la capacitat és d'unes 900 persones en un
context de normalitat. Enguany, però, aquesta s'ha hagut de limitar a un màxim de 250, el que ha
provocat, ha dit la directora a tall d'exemple, que l'espectacle de 'Les Impuxibles' de dimarts passat
fos vist en directe per internet per unes 400 més.Martínez ha afirmat que el moment actual
comporta haver de reinventar-se i buscar la col·laboració entre festivals de petit i gran format per
poder "resistir fins que el context millori". En el cas del Dansàneu, creu que les dimensions dels
espais on es programen els espectacles i les característiques de les seves propostes, que no
estan pensades per a un públic multitudinari, han contribuït a què l'organització hagi fet l'esforç
d'intentar tirar-lo endavant fins al final. Un altre motiu té a veure amb la "preservació" dels artistes,
tenint en compte les dificultats per les què hi passen.Tot i això, s'han eliminat algunes iniciatives,
com ara els tastets de productes locals, per aconseguir que "l'experiència sigui la més segura
possible", ha dit la directora del Dansàneu. Així, s'ha optat per un tipus de mobilitat que discorri pel
circuit que està marcat, tot i que aquesta impliqui que no es pugui "compartir ni comentar", fet que
per Martínez és "el mal menor" si és té en compte que la prioritat està en la salut i en evitar el risc
de contagi de la covid-19.El circ contemporani i la música d'arrel, fusionades aquest divendres en
un espectacleEn el tram final de la programació del Dansàneu, aquest divendres s'estrena una
proposta encarregada des del festival que barreja el circ contemporani amb la música d'arrel del
percussionista pirinenc Arnau Obiols. L'objectiu de Nilak és treballar en favor de la creació, a partir
de l'any que ve, d'un espai escènic itinerant dirigit a aquelles comarques que no tenen cap teatre o
equipament cultural, segons ha explicat un dels seus integrants, Oriol Escursell, que ha afegit que
participen en iniciatives com aquesta per buscar sinergies.Una de les peces que integren aquest

muntatge està vinculada a una cançó de bressol, on amb l'ajuda d'una faixa es podrà veure
l'evolució de la vida humana, segons ha dit una de les acròbates que la protagonitzen, Àfrica
Llorens. En el seu cas, explica que enguany ha d'actuar amb un públic que veu des de més lluny i
sense saber "si somriu o no". Així, diu que si normalment el contacte és molt proper, ara la
interacció es produeix bàsicament en el moment dels aplaudiments.
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El Dansàneu encara la recta final
Europa Espanya Català
El Festival Dansàneu va encarar ahir la recta final fomentant l'encontre i la barreja entre artistes
fins diumenge. Així, ahir a la nit estava previst al recinte firal d'Esterri d'Àneu l'espectacle de
música i ball de la mà d'El Petit de Cal Eril i la ballarina Montserrat Selma, que va esgotar totes les
entrades. Avui a les 19 hores també a Esterri serà el torn del circ contemporani de Nilak, que
s'afegirà a la música d'arrel del percussionista pirinenc Arnau Obiols. Posteriorment, a les 23 hores
al Jardí de Gallimó d'Esterri actuarà Marala Trio, integrat per Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra
Montfort. Al matí tindrà lloc una excursió per la vall de Son.
Per demà, el Dansàneu ha programat un concert de música tradicional a càrrec del Duet Daura a
les 12.00 hores al Jardí de l'Hostal Valls d'Àneu, a Esterri. L'acordionista i compositora Pilar
Planavila i el músic de folk Ivan Cano presentaran el treball El bagul de la música tradicional i
donaran a conèixer instruments tradicionals i interpretaran diversos temes occitans i catalans.
Un dels plats forts de dissabte serà l'espectacle Ovidi 25 , produït per Barnasants per
commemorar els 25 anys de la mort d'Ovidi Montllor, que tindrà lloc a les 19 hores al recinte firal
d'Esterri. Aquell mateix dia, l'església dels sants Just i Pastor de Son també acollirà a les 23.00
hores l'actuació de Nerea Martínez, que presentarà Biraka , una barreja de música tradicional i de
dansa contemporània.
Més de 600 persones han vist espectacles en 'streaming'
Unes 600 persones van seguir els streamings dels dos primers espectacles retransmesos en
directe per pal·liar l'impacte de la reducció d'aforament. S'ha de recordar que, entre altres mesures
com la cancel·lació dels tastos de productes i el servei de begudes, el festival va rebaixar
l'aforament dels espectacles a un terç després que el president de la Generalitat, Quim Torra,
anunciés dilluns noves mesures a causa de la Covid-19. En aquest sentit, la Xarxa de Televisions
Locals i Lleida TV va posar a disposició del festival un canal propi per poder emetre en streaming
tots els espectacles.
Més notícies »
Notícies relacionades: 'Des-espera', l'estrena de Les Impuxibles al Dansàneu El Dansàneu es
manté però amb una tercera part de l'aforament El Dansàneu es manté adaptant-se a les noves
restriccions Covid Territori:
Lleida
137.327 habitants Segrià
Etiquetes: #Dansàneu #festival #dansa #Lleida #mesuresdeseguretat #actuacions #Presentació
#espectacles #Streaming
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El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
d'entrades tot i haver reduït ll'aforament
Europa Espanya Català
El Dansàneu , que es celebra fins aquest diumenge a diversos indrets de les Valls d'Àneu (Pallars
Sobirà), ha assolit enguany una xifra rècord en el volum de venda d'entrades. Així, el públic n'ha
adquirit fins a 1.500, el que implica que s'han exhaurit totes les localitats disponibles per als
espectacles de pagament. Des de l'organització es mostren satisfets amb el desenvolupament de
la 29a edició del Festival de Cultures del Pirineu, la qual s'ha pogut fer tot i havent reduït
l'aforament a un terç de l'habitual i amb la incertesa d'un any marcat per l'emergència sanitària de
la covid-19. Aquesta ha motivat també la programació de diverses propostes a l'aire lliure, donant
així protagonisme al patrimoni natural d'aquesta àrea pirinenca.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha dit que enguany s'han quedat sorpresos amb el fet
d'haver venut "més entrades que mai i d'una manera anticipada". D'aquesta manera, creu que el
canvi de dates del certamen, inicialment previst per a principis de juliol, ha comportat que els
espectacles que conformen la programació del festival tinguin més demanda per part del públic, ja
que en aquests dies d'agost hi ha un bon nombre de turistes a les Valls d'Àneu.
A més, la reducció de l'aforament a un terç del que venia sent habitual ha implicat que s'hagi hagut
de penjar el cartell de "complet" a totes les propostes de pagament. En aquest sentit, Martínez ha
explicat que a l'escenari que es munta al recinte firal d'Esterri d'Àneu, la capacitat és d'unes 900
persones en un context de normalitat. Enguany, però, aquesta s'ha hagut de limitar a un màxim de
250, el que ha provocat, ha dit la directora a tall d'exemple, que l'espectacle de 'Les Impuxibles' de
dimarts passat fos vist en directe per internet per unes 400 més.
Martínez ha afirmat que el moment actual comporta haver de reinventar-se i buscar la col·laboració
entre festivals de petit i gran format per poder "resistir fins que el context millori". En el cas del
Dansàneu, creu que les dimensions dels espais on es programen els espectacles i les
característiques de les seves propostes, que no estan pensades per a un públic multitudinari, han
contribuït a què l'organització hagi fet l'esforç d'intentar tirar-lo endavant fins al final. Un altre motiu
té a veure amb la "preservació" dels artistes, tenint en compte les dificultats per les què hi passen.
Tot i això, s'han eliminat algunes iniciatives, com ara els tastets de productes locals, per
aconseguir que "l'experiència sigui la més segura possible", ha dit la directora del Dansàneu. Així,
s'ha optat per un tipus de mobilitat que discorri pel circuit que està marcat, tot i que aquesta
impliqui que no es pugui "compartir ni comentar", fet que per Martínez és "el mal menor" si és té en
compte que la prioritat està en la salut i en evitar el risc de contagi de la covid-19.
El circ contemporani i la música d'arrel, fusionades aquest divendres en un espectacle
En el tram final de la programació del Dansàneu, aquest divendres s'estrena una proposta
encarregada des del festival que barreja el circ contemporani amb la música d'arrel del
percussionista pirinenc Arnau Obiols. L'objectiu de Nilak és treballar en favor de la creació, a partir
de l'any que ve, d'un espai escènic itinerant dirigit a aquelles comarques que no tenen cap teatre o
equipament cultural, segons ha explicat un dels seus integrants, Oriol Escursell, que ha afegit que
participen en iniciatives com aquesta per buscar sinergies.
Una de les peces que integren aquest muntatge està vinculada a una cançó de bressol, on amb
l'ajuda d'una faixa es podrà veure l'evolució de la vida humana, segons ha dit una de les acròbates

que la protagonitzen, Àfrica Llorens. En el seu cas, explica que enguany ha d'actuar amb un públic
que veu des de més lluny i sense saber "si somriu o no". Així, diu que si normalment el contacte és
molt proper, ara la interacció es produeix bàsicament en el moment dels aplaudiments.
Més notícies »
Notícies relacionades: El Dansàneu es manté però amb una tercera part de l'aforament El Festival
Dansàneu, a punt per inaugurar una edició única i segura El Dansàneu es manté adaptant-se a les
noves restriccions Covid Territori:
Lleida
137.327 habitants Segrià
Etiquetes: #Dansàneu #espectacles #festival #entrades #xifra #record #mesuresdeseguretat
#actuacions
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MONTSERRAT SELMA & MARIE PERERA
Dansàneu, Festival de cultures del Pirineu
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El Petit de Cal Eril i Montserrat Selma
protagonistes d'una nit única de música i dansa
Europa Espanya Català
Fomentar la trobada i la mescla entre artistes: aquest és el comú denominador d'aquest tram final
del Dansàneu.
Fomentar la trobada i la mescla entre artistes: aquest és el comú denominador d'aquest tram final
del Dansàneu. Aquest dijous el Festival ha ofert una magnífica actuació de la ballarina Montserrat
Selma amb la violinista Marie Perera . Música i ball flamenc en un duet delicadíssim. A
continuació, El Petit de Cal Eril , va il·luminar la cinquena nit de Dansàneu 2020 amb la seva
energia fosca, i compartint algunes cançons amb l'art en moviment de Montserrat Selma.
Aquest divendres és el torn del circ contemporani de Nilak que se sumarà a la música d'arrel del
percussionista pirinenc Arnau Obiols , a les 19.00 h al Firal d'Esterri d'Àneu.
També aquest divendres a les 23.00 h la tríada de veus que formen Selma Bruna , Clara Fiol i
Sandra Montfort , Marala Trio , actuaran al Jardí de Gallimó d'Esterri d'Àneu (en cas de pluja, al
Firal d'Esterri d'Àneu) i posaran la rúbrica a la jornada de divendres compartint un recull de cants
de la tradició i amb un marcat accent d'arrel. Tot plegat en un dia que, com ja és habitual, s'inicia
amb la tradicional excursió naturalista a peu a les 10.30 i a les 12.00 h, aquest any a la Vall de Son
i dividida en dos grups, per garantir les distàncies de segur
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El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
d'entrades tot i la reducció de l'aforament
Europa Espanya Català
La 29a edició del Festival de Cultures del Pirineu penja el cartell de "complet" a totes les propostes
de pagament
El Dansàneu , que es celebra fins aquest diumenge a diversos indrets de les Valls d'Àneu (Pallars
Sobirà), ha assolit enguany una xifra rècord en el volum de venda d'entrades . Així, el públic n'ha
adquirit fins a 1.500, el que implica que s'han exhaurit totes les localitats disponibles per als
espectacles de pagament. Des de l'organització es mostren satisfets amb el desenvolupament de
la 29a edició del Festival de Cultures del Pirineu , la qual s'ha pogut fer tot i havent reduït
l'aforament a un terç de l'habitual i amb la incertesa d'un any marcat per l'emergència sanitària de
la covid-19. Aquesta ha motivat també la programació de diverses propostes a l'aire lliure, donant
així protagonisme al patrimoni natural d'aquesta àrea pirinenca.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez , ha dit que enguany s'han quedat sorpresos amb el fet
d'haver venut "més entrades que mai i d'una manera anticipada". D'aquesta manera, creu que el
canvi de dates del certamen, inicialment previst per a principis de juliol, ha comportat que els
espectacles que conformen la programació del festival tinguin més demanda per part del públic, ja
que en aquests dies d'agost hi ha un bon nombre de turistes a les Valls d'Àneu.
A més, la reducció de l'aforament a un terç del que venia sent habitual ha implicat que s'hagi hagut
de penjar el cartell de "complet" a totes les propostes de pagament. En aquest sentit, Martínez ha
explicat que a l'escenari que es munta al recinte firal d'Esterri d'Àneu, la capacitat és d'unes 900
persones en un context de normalitat. Enguany, però, aquesta s'ha hagut de limitar a un màxim de
250, el que ha provocat, ha dit la directora a tall d'exemple, que l'espectacle de 'Les Impuxibles' de
dimarts passat fos vist en directe per internet per unes 400 més.
Martínez ha afirmat que el moment actual comporta haver de reinventar-se i buscar la col·laboració
entre festivals de petit i gran format per poder "resistir fins que el context millori". En el cas del
Dansàneu, creu que les dimensions dels espais on es programen els espectacles i les
característiques de les seves propostes, que no estan pensades per a un públic multitudinari, han
contribuït a què l'organització hagi fet l'esforç d'intentar tirar-lo endavant fins al final. Un altre motiu
té a veure amb la "preservació" dels artistes, tenint en compte les dificultats per les què hi passen.
Tot i això, s'han eliminat algunes iniciatives, com ara els tastets de productes locals , per
aconseguir que "l'experiència sigui la més segura possible", ha dit la directora del Dansàneu. Així,
s'ha optat per un tipus de mobilitat que discorri pel circuit que està marcat, tot i que aquesta
impliqui que no es pugui "compartir ni comentar", fet que per Martínez és "el mal menor" si és té en
compte que la prioritat està en la salut i en evitar el risc de contagi de la covid-19.
El circ contemporani i la música d'arrel, fusionades aquest divendres en un espectacle
En el tram final de la programació del Dansàneu, aquest divendres s'estrena una proposta
encarregada des del festival que barreja el circ contemporani amb la música d'arrel del
percussionista pirinenc Arnau Obiols . L'objectiu de Nilak és treballar en favor de la creació, a partir
de l'any que ve, d'un espai escènic itinerant dirigit a aquelles comarques que no tenen cap teatre o

equipament cultural, segons ha explicat un dels seus integrants, Oriol Escursell , que ha afegit que
participen en iniciatives com aquesta per buscar sinergies.
Una de les peces que integren aquest muntatge està vinculada a una cançó de bressol, on amb
l'ajuda d'una faixa es podrà veure l'evolució de la vida humana, segons ha dit una de les acròbates
que la protagonitzen, Àfrica Llorens . En el seu cas, explica que enguany ha d'actuar amb un
públic que veu des de més lluny i sense saber "si somriu o no". Així, diu que si normalment el
contacte és molt proper, ara la interacció es produeix bàsicament en el moment dels aplaudiments.
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El festival Dansàneu bat el rècord d'entrades tot i
les restriccions de la pandèmia
Europa Espanya Català
El festival cultural Dansàneu, al Pallars Sobirà, ha assolit aquest estiu el seu rècord de venda
d'entrades tot i les restriccions de la pandèmia. El certamen, que combina diverses arts
escèniques, s'ha beneficiat de l'augment de turisme local que aquests dies omple les poblacions
del Pirineu i de les Valls d'Àneu.
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El circ contemporani de Nilak mesclat amb la
música del pirinenc Arnau Obiols i el concert de
Marala Trio, propostes del Dansàneu per demà
divendres
Europa Espanya Català
Fomentar la trobada i la mescla entre artistes: aquest és sense cap mena de dubte el comú
denominador d'aquest tram final del Dansàneu. Aquesta nit (23.00 h, entrades exhaurides) el
tàndem format per la ballarina Montserrat Selma i el Petit de Cal Eril presenten una de les estrenes
centrals del festival i demà divendres serà el torn del circ contemporani de Nilak que se sumarà a
la música d'arrel del percussionista pirinenc Arnau Obiols, a les 19.00 h al Firal d'Esterri d'Àneu.
També demà a les 23.00 h la tríada de veus que formen Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra
Montfort, Marala Trio, actuaran al Jardí de Gallimó d'Esterri d'Àneu (en cas de pluja, al Firal
d'Esterri d'Àneu) i posaran la rúbrica a la jornada de divendres compartint un recull de cants de la
tradició i amb un marcat accent d'arrel. Tot plegat en un dia que, com ja és habitual, s'iniciarà amb
la tradicional excursió naturalista a peu a les 10.30 i a les 12.00 h, aquest any a la Vall de Son i
dividida en dos grups, per garantir les distàncies de seguretat.
El cap de setmana final del Dansàneu proposa per a dissabte un concert de música tradicional de
caire familiar a càrrec del Duet Daura a les 12.00 h al Jardí de l'Hostal Valls d'Àneu d'Esterri
d'Àneu. L'acordionista i compositora Pilar Planavila i el músic folk Ivan Caro presentaran El bagul
de la música tradicional, on donen a conèixer els instruments tradicionals de manera propera i
recuperen o descobreixen al públic tonades occitanes i catalanes.
Un dels plats forts de dissabte és 'Ovidi 25', un espectacle produït pel festival Barnasants en la
seva 25a edició per recordar els 25 anys de la mort de l'artista Ovidi Montllor. Els músics Borja
Penalba i David Fernàndez i el poeta David Caño en són els protagonistes. Escoltarem cançons
d'Ovidi, poemes d'Estellés, de Maria Mercè Marçal, de Salvat Papasseit, entre altres. Per a la seva
actuació en el Dansàneu, 'Ovidi 25' suma la col·laboració de la companyia de dansa tradicional
Factoria Mascaró, que ja ha coreografiat al llarg de la seva trajectòria cançons de l'autor d'Alcoi.
Per últim, l'església dels sants Just i Pastor de Son serà l'escenari triat per a l'actuació també
dissabte i a les 23.00 h de l'artista convidada del País Basc, Nerea Martínez, que presenta 'Biraka'
una mescla de música tradicional i dansa contemporània en què reflexiona sobre les similituds i les
diferències entre la dansa tradicional del País Basc i la dansa contemporània.
PROPOSTES SINGULARS PER DONAR SUPORT ALS ARTISTES I CREADORS DEL PAÍS
Tot i el context actual, el Dansàneu presenta propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu de
donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i
natural d'Àneu. Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades
específicament per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle inaugural INFERNO V.I.P. de
Roberto Olivan, l'estrena de DES-ESPERA de Les Impuxibles o la proposta de la companyia de
circ contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols -aquest divendres, a les set de la tarda
al recinte firal d'Esterri d'Àneu.

A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure
i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. En aquest sentit,
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) o el Jardí de Gallimó (al nucli urbà d'Esterri). També
destaca en aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura que enllacen amb la pròpia
activitat del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. D'entre elles, cal destacar la ruta poètica que
generarà material audiovisual d'ús per al Consell Cultural i que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi
Lara, inspirant-se en el seu programa de Tv3 Il·luminats. Per últim, el festival de les Valls d'Àneu
ha entrat per primera vegada en el programa Parelles de ball de l'Associació de Professionals de
la Dansa de Catalunya gràcies a un acord de col·laboració subscrit amb l'Ajuntament d'Esterri
d'Àneu.
SOBRE EL DANSÀNEU, FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU
El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural i Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques), els
municipis aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu) i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut
d'Estudis Ilerdencs) i el suport de l'Ajuntament de Sort. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.
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El folk del duet Criatures omple l'església de Sant
Víctor de Saurí
Europa Espanya Català
A l'Ecomuseu s'ha presentat el llibre 'Records de les danses antigues de la meva terra' d' Enric
Vigo
Aquest dimecres el Dansàneu ha ofert, a l' església de Sant Víctor de Saurí, a la Vall d'Àssua, el
concert del duet de música folk Criatures. Amb totes les entrades prèviament exhaurides ,
Criatures, amb el graller Ivó Jordà i l'acordionista diatònic Marçal Ramon, ha ofert una
extraordinària tarda de música original i també melodies conegudes com La Muixeranga
d'Algemesí , entre altres. Un repertori presentat al disc 'Praxinoscopi' (Segell Microscopi). La de
Sant Víctor és una església rellevant i especialment singular atès que s'hi ha realitzat recentment
una intervenció de l'artista contemporani Santi Moix.
A banda de la proposta a Saurí, el Dansàneu també ha ofert aquest dimecres, a l'Ecomuseu de les
Valls d'Àneu, la presentació del llibre 'Records de les danses antigues de la meva terra' d' Enric
Vigo , recentment publicat, amb la presentació de l'historiador Ignasi Ros i l'etnomusicòloga i
música Anaís Falcó . Editat per l' editorial Garsineu.
El Dansàneu igualment ha estrenat un documental produït pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu
titulat 'Camí d'Àrreu', dirigit per Aleix Gallardet i amb guió de Raquel Picolo . El passi ha tingut lloc,
amb l'aforament limitat, i gratuït, al batedor de l'Ecomuseu.
La direcció del Dansàneu recorda que s'han exhaurit les entrades de pagament de tots els
espectacles de l'edició d'aquest 2020 a excepció de la proposta de circ contemporani que
protagonitzen Nilak i el músic pirinenc Arnau Obiols , i que s'estrenarà aquest divendres, 28
d'agost a les 19.00 h al recinte firal d'Esterri d'Àneu.
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El petit de cal Eril Montse Selma / Marie Perera
Recinte Firal Festival Dansàneu, 27 dagost de 2020
Encontre a les Valls
El Festival Dansàneu és també un lloc de trobada entre diversos. Faciliten així un diàleg entre
disciplines artístiques del qual es gaudeix pel contrast que produeixen; i marquen un camí que mai
no és prou ni suficient en el nostre context cultural: lencontre entre creadors. A les Valls dÀneu, al
Firal dEsterri, un violí; la dansa espanyola i el flamenc; i la música incidental es van trobar en un
dels espectacles més esperats i que va ser celebrat amb entusiasme.
Foto: Joan Blanco
Va obrir la vetllada el duo femení. Havien col·laborat juntes abans i la complicitat inundà la
intervenció. Des de terra, a la recerca de la verticalitat, amb moviments suaus, com qui desperta
duna llarga migdiada, allargant els braços i dibuixant torsions de canells, la bailaora Montse Selma
guanyava posició central, davant lescenari, arran dels espectadors. Marie Perera és una violinista
daccent discret i pulsió greu. Va tocar una composició pròpia, amb altres dos fragments clàssics
que lligava des de la proximitat rítmica amb el moviment. Les dues se sabien observades abans
del concert central, tenien loportunitat de demostrar la seva vàlua, i van aprofitar a bastament el
moment. La brevetat de la seva intervenció va produir lefecte duna sort dinici de focs dartificis,
desclat intens. Analitzat des de la mirada de la dansa, un anunci general que sesdevindria un
miracle inaudit aquell vespre: allò que passa amb dues coses de naturalesa diversa, que tripliquen
el seu valor quan sumen des de la llibertat.
És lestranyesa de la pulsió: per això la unió amb El petit de cal Eril va funcionar tan bé. La música
de lenergia fosca del quintet masculí i la lluminositat de la bata de cola que es va enfundar ella,
sobre un tamboret, al costat del cantant, amagant en el gest la passió per ballar. Cap imatge
hauria pogut sintetitzar millor lesperit daquesta trobada que el Festival Dansàneu els va proposar,
a la qual es van prestar, i que es resumeix amb un mot: generositat. La que cal per entendre que
des de la diversitat és possible el diàleg.
Foto: Joan Blanco
La resta del concert va transcórrer entre les ocurrències psicodèliques den Joan Pons, les
improvisacions del grup, lelectrodinàmica sonora, les referències a les muntanyes que envolten
Esterri, i la resta dintervencions de Montse Selma, cadascuna amb trets diferencials: des del
taconeig i les castanyoles; alguns apunts més relatius de contemporània; i un divertit i senzill duet
que van protagonitzar tots dos al final dun dels temes. Segurament el moment més delirant de la
nit.
En acabat, cadascú marxarà a la seva. Com així ha de ser. El violí, el gest aflamencat i el
folk-acústic. Però en la memòria quedarà el miracle daquest encontre a les Valls dÀneu.
Jordi Sora i Domenjó a 13:10
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El circ contemporani de Nilak mesclat amb
la música del pirinenc Arnau Obiols,
proposta del Dansàneu per aquest
divendres - RàdioSeu 107.2 FM: notícies de
La Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu
El tram final del Festival Dansàneu comptarà aquest divendres amb el circ contemporani de
Nilak, que se sumarà a la música d’arrel del percussionista urgellenc Arnau Obiols. L'espectacle
es podrà veure a les 19.00 h al Firal d’Esterri d’Àneu. D'altra banda, la tríada de veus de Marala
Trio, que formen Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Montfort, es podrà escoltar a les 23.00 h al
Jardí de Gallimó d’Esterri d’Àneu o al Firal en cas de pluja. Al matí es farà la tradicional excursió
naturalista a peu a la Vall de Son.
D'altra banda, el Dansàneu proposa dissabte un concert de música tradicional de caire familiar a
càrrec del Duet Daura, a les 12.00 h, al Jardí de l’Hostal Valls d’Àneu d’Esterri d’Àneu.
L’acordionista i compositora Pilar Planavila i el músic de folk Ivan Caro presentaran 'El bagul de
la música tradicional', on donaran a conèixer els instruments tradicionals de manera propera i
descobriran al públic tonades occitanes i catalanes.
Un dels plats forts de dissabte serà ‘Ovidi 25’, un espectacle produït pel festival Barnasants en la
seva 25a edició per recordar els 25 anys de la mort de l’artista Ovidi Montllor. Els músics Borja
Penalba i David Fernàndez i el poeta David Caño en seran els protagonistes.
Per últim, l’església dels sants Just i Pastor de Son serà l’escenari triat per a l’actuació també
dissabte i a les 23.00 h de l’artista convidada del País Basc, Nerea Martínez, que presenta
‘Biraka’, una mescla de música tradicional i dansa contemporània en què reflexiona sobre les
similituds i les diferències entre la dansa tradicional del País Basc i la dansa contemporània.
Propostes úniques i singularitzades
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 posar en valor el patrimoni artístic i
natural d’Àneu. Molts dels espectacles són estrenes i han estat creades específicament per al
festival, com és el cas de de l'actuació inaugural INFERNO V.I.P., de Roberto Olivan, l’estrena
de DES-ESPERA de Les Impuxibles o la proposta de la companyia de circ contemporani Nilak
amb el músic pirinenc Arnau Obiols.
Programació a l'aire lliure
A causa de la COVID-19, el festival d’aquest 2020 potencia els espectacles programats a l’aire
lliure i que contemplin aforaments amplis per facilitar l’accés del públic a les propostes. En
aquest sentit, 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) o el Jardí de Gallimó (al nucli
urbà d’Esterri). També destaca en aquesta edició la inclusió de propostes literàries i de natura
que enllacen amb la pròpia activitat del Consell Cultural de les Valls d’Àneu.
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Saurí llueix com a nou escenari del Dansàneu
Europa Espanya Català
El festival Dansàneu ha incorporat aquest dimecres una nova subseu a la Vall d'Àssua: es tracta
de la singular església de Sant Víctor situada al nucli de Saurí ( Sort), un espai emblemàtic
recentment intervingut per l'artista Santi Moix. El seu projecte pictòric ha posat en valor el
patrimoni arquitectònic de la vila gràcies a l'art contemporani i el Dansàneu hi ha programat un
doble passi del duet folk de gralla i acordió diatònic que formen Ivó Jordà i Marçal Ramon,
Criatures. La proposta, que presenta tonades ben populars de l'univers català i mediterrani, ha
ressonat en un entorn excepcional de les diferents peces de Praxinoscopi (Microscopi, 2019),
Premi Enderrock al millor disc de folk d'aquest duet.
També aquest dimecres s'ha posat en valor la figura del folklorista pallarès Enric Vigo, fundador de
l'Orfeó Canigó i una de les persones clau en la divulgació de les danses de l'Alt Pirineu a
Catalunya a principis del segle XX. L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu ha acollit la presentació del
llibre Records de les danses antigues de la meva terra d'Enric Vigo, a càrrec de l'historiador Ignasi
Ros , que ha glossat la figura de qui fou "un ambaixador de les danses del Pirineu lleidatà a
Barcelona en un moment d'efervescència cultural amb el naixement de les sardanes i els esbarts
dansaires". El llibre ha estat editat per l'editorial Garsineu i en la presentació promoguda pel
Dansàneu també hi ha participat l'etnomusicòloga Anaís Falcó.
El fenomen de la gentrificació també s'ha tractat en el marc del Dansàneu gràcies a l'estrena del
documental Camí d'Àrreu, que narra el despoblament d'aquest nucli pallarès (el poble d'Àrreu) i
que ha estat produït pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Es tracta d'un documental d'Aleix
Gallardet amb guió de Raquel Picolo en el qual també han col·laborat l'Ajuntament de l'Alt Àneu, la
Diputació de Lleida (IEI, Ara Lleida) i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu
i Aran (IDAPA).
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El 125è aniversari de Palmira Jaquetti es
celebrarà a la Filmoteca. Departament de
Cultura
L’acte, que tindrà lloc a la Filmoteca de Catalunya, consistirà en la projecció d’un documental
on el músic Artur Blasco entrevista a una de les informants que va col.laborar amb la Palmira
Jaquetti per a elaborar l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, l'única informant viva dels
milers de persones a qui Jaquetti va enregistrar. L'actriu Susanna Barranco farà una lectura
dramatitzada d’alguns fragments de les memòries de camp escrites per Jaquetti, acompanyada
al piano per Pau Sastre, que s’ha inspirat en les cançons recollides per Jaquetti. Clourà l’acte la
comissària de l'any Palmira Jaquetti, Carme Oriol Carazo, llegint-ne dos poemes.
Palmira Jaquetti 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.
Des de 1925 va participar de manera molt activa en les “missions” de recerca de cançons de
l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, promoguda pel mecenes català Rafel Patxot i Jubert
conjuntament amb l’Orfeó Català. Els seus escrits, memòries de viatges i treballs de camp, són
un testimoni viu i directe de la vida rural dels anys 20 i 30 del segle passat, així com també 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 el nostre
reconeixement i la seva divulgació.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de
Cultura Popular i Associacionisme Cultural, ha impulsat la celebració de l’Any Palmira
Jaquetti, amb motiu dels 125 anys del seu naixement. Aquesta celebració però, s’ha vist
alterada i condicionada per l’actual situació sanitària. Tot i això, l’Any no s’ha aturat, i s’han
continuat celebrant els actes previstos en funció de l’evolució de la pandèmia. La
commemoració va arrencar amb un acte a l’Ateneu Barcelonès el proppassat 2 de març, on van
intervenir la Consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga, la Directora General de Cultura
Popular i Associacionisme Cultural Ma. Àngels Blasco, la Comissària de l’Any Carme Oriol i el
pare Josep Massot, estudiós i editor de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya; va cloure
l’acte un espectacle dedicat a Palmira Jaquetti, de Jordi Lara.
D’entre els diversos actes que s’han celebrat i es celebraran en motiu de l’Any Palmira Jaquetti,
s’ha de destacar la Commemoració del 125è aniversari del naixement de Palmira Jaquetti, el
dissabte 1 d’agost a les Escoles d'Areny de Noguera. Les dues noves versions de l’espectacle
de Jordi Lara sobre Palmira Jaquetti, protagonitzats per la cantatriu Elisenda Rué i el guitarrista
clàssic Izan Rubio, i que es van presentar respectivament el 21 d’agost al Museu de la
Mediterrània de Torroella de Montgrí i el dilluns 24 d’agost al Festival Dansàneu a l’església de
Sant Pere de Sorpe. El Taller de Cançons tradicionals recollides per Palmira Jaquetti a

L’Escala, tots els dimecres d’octubre i novembre, a l’Alfolí de la Sal del Museu de L’Escala. I les
Jornades Palmira Jaquetti a la Universitat Rovira i Virgili, el 21 d’octubre.
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Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu,
puede disfrutarse 'on line'
Europa Lituània Anglès
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Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu,
puede disfrutarse 'on line'
Europa Espanya Espanyol
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Saurí llueix com a nou escenari del Dansàneu, que
demà mescla la música del Petit de Cal Eril amb la
dansa flamenca de Montserrat Selma
Europa Espanya Català
El festival Dansàneu ha incorporat aquest dimecres una nova subseu a la Vall dÀssua: es tracta
de la singular església de Sant Víctor situada al nucli de Saurí (Sort), un espai emblemàtic
recentment intervingut per lartista Santi Moix. El seu projecte pictòric ha posat en valor el patrimoni
arquitectònic de la vila gràcies a lart contemporani i el Dansàneu hi ha programat un doble passi
del duet folk de gralla i acordió diatònic que formen Ivó Jordà i Marçal Ramon, Criatures. La
proposta, que presenta tonades ben populars de lunivers català i mediterrani, ha ressonat en un
entorn excepcional on sha pogut gaudir en dos passis (a les 17.00 h i a les 19.00 h) de les
diferents peces de Praxinoscopi (Microscopi, 2019), Premi Enderrock al millor disc de folk daquest
duet.
També aquest dimecres sha posat en valor la figura del folklorista pallarès Enric Vigo, fundador de
l'Orfeó Canigó i una de les persones clau en la divulgació de les danses de l'Alt Pirineu a
Catalunya a principis del segle XX. LEcomuseu de les Valls dÀneu ha acollit la presentació del
llibre Records de les danses antigues de la meva terra dEnric Vigo a càrrec de lhistoriador Ignasi
Ros, que ha glossat la figura de qui fou un ambaixador de les danses del Pirineu lleidatà a
Barcelona en un moment d'efervescència cultural amb el naixement de les sardanes i els esbarts
dansaires. El llibre ha estat editat per leditorial Garsineu i en la presentació promoguda pel
Dansàneu també hi ha participat letnomusicòloga Anaís Falcó.
El fenomen de la gentrificació també es tractarà en el marc del Dansàneu gràcies a lestrena que té
lloc avui a les 22.30 h del documental Camí dÀrreu que narra el despoblament daquest nucli
pallarès (el poble dÀrreu) i que ha estat produït pel Consell Cultural de les Valls dÀneu. Es tracta
dun documental dAleix Gallardet amb guió de Raquel Picolo en el qual també han col·laborat
lAjuntament de lAlt Àneu, la Diputació de Lleida (IEI, Ara Lleida) i lInstitut per al Desenvolupament i
la Promoció de lAlt Pirineu i Aran (IDAPA).
Demà dijous, i a lequador del festival, es presentarà una fusió totalment inèdita. El Dansàneu salia
amb un dels grups musicals més porosos i interessants de lescena catalana actual, El Petit de Cal
Eril, i hi suma la dansa flamenca de la ballarina Montserrat Selma, que ha format part de les
companyies de Joaquín Cortés, Color Dansa, Aita i Increpación Danza, entre altres.
Selma, coneixedora del festival Dansàneu atès que va participar en la producció del 25è aniversari
Esvorell, suma el seu talent energètic i singular a les músiques del Petit de Cal Eril, especialment
les que recull el seu disc Energia fosca en el qual els músics entren en íntima col·lisió amb els
àlbums immediatament precedents La força (2016) i el celebrat ? (2018).
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'Des-espera', l'estrena de Les Impuxibles al
Dansàneu
Europa Espanya Català
Les Impuxibles, la companyia de teatre i dansa formada per Clara Peya i Ariadna Peya, va
estrenar ahir al recinte firal d'Esterri d'Àneu l'espectacle Des-espera . La proposta, encarregada pel
festival Dansàneu, mostra la fragilitat i la fortalesa de l'ésser humà a través de dos intèrprets que
viatgen per diferents peces musicals dibuixant escenes amb el seu cos, el gest i la paraula.
Prèviament a l'espectacle de les germanes Peya, el musicòleg i estudiós de la cultura popular,
Artur Blasco, va oferir una xarrada sobre el pas de la poetessa i compositora Palmira Jaquetti pel
Pallars Sobirà.
La programació d'avui se centra en la música folk de gralla i acordió de Criatures, el duet format
per Ivó Jordà i Marçal Ramón, que oferiran un repertori de música de cambra a l'església de Sant
Víctor de Saurí de Sort.
Val a destacar que el Dansàneu ha esgotat les entrades en gairebé tots els espectacles de
pagament. Només la proposta de circ de Nilak i el músic Arnau Obiols, aquest divendres a Esterri,
disposa de mig centenar de localitats a la venda.
Més notícies »
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Telenotícies comarques - 26/08/2020
Europa Espanya Català
Emissió del "Telenotícies comarques" del 26/08/2020
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'Des-espera', l'estrena de Les Impuxibles al
Dansàneu
Europa Espanya Català
El folk del duet Criatures, avui a Sort
Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.
© El musicòleg Artur Blasco, ahir durant la xarrada sobre la poetessa i compositora Palmira
Jaquetti.
JOAN BLANCO
Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.
Les Impuxibles, la companyia de teatre i dansa formada per Clara Peya i Ariadna Peya, va
estrenar ahir al recinte firal d'Esterri d'Àneu l'espectacle Des-espera . La proposta, encarregada pel
festival Dansàneu, mostra la fragilitat i la fortalesa de l'ésser humà a través de dos intèrprets que
viatgen per diferents peces musicals dibuixant escenes amb el seu cos, el gest i la paraula.
Prèviament a l'espectacle de les germanes Peya, el musicòleg i estudiós de la cultura popular,
Artur Blasco, va oferir una xarrada sobre el pas de la poetessa i compositora Palmira Jaquetti pel
Pallars Sobirà.
La programació d'avui se centra en la música folk de gralla i acordió de Criatures, el duet format
per Ivó Jordà i Marçal Ramón, que oferiran un repertori de música de cambra a l'església de Sant
Víctor de Saurí de Sort.
Val a destacar que el Dansàneu ha esgotat les entrades en gairebé tots els espectacles de
pagament. Només la proposta de circ de Nilak i el músic Arnau Obiols, aquest divendres a Esterri,
disposa de mig centenar de localitats a la venda.
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Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu,
puede disfrutarse 'on line'
Europa Espanya Espanyol
Permite recuperar actuaciones como la del bailarín Roberto Olivan o el dúo de Ariadna Peya y
Marc Soler
Roberto Olivan, durante la representación de 'Inferno V.I.P.'. /
JOAN BLANCO
Uno de los festivales artísticos más interesantes que se celebran en Catalunya es el Dansàneu, el
Festival de Cultures del Pirineu, que tiene lugar en las Valls d'Àneu y que llega este año a su
edición número 29. La actual situación ha provocado que hayan tenido que ajustarse a las
condiciones y se han visto obligados a reducir aún más el aforo previsto a un tercio para todos los
espectáculos. La buena noticia es que, todos ellos, podrán verse desde cualquier lugar
gratuitamente en streaming conectándose con su página web , donde algunos también podrán
recuperarse durante algunos días más. La web de Lleida TV ofrece igualmente la posibilidad de
recuperar algunos de estos actos. La inauguración tuvo lugar el domingo con Inferno V.I.P. del
bailarín y coreógrafo Roberto Olivan. Es un montaje que juega con los movimientos y el sonido al
tiempo que lo combina con las imágenes y frases proyectadas en seis pantallas con la luz como
elemento principal.
Esta edición pretende rendir homenaje a la musicóloga y poetisa Palmira Jaquetti cuya obra ha
sido considerada una de las mejores prosas poéticas de los años 30. A ella se dedicó Palmira, un
espectáculo de pequeño formato que tuvo lugar el lunes a cargo del joven guitarrista Izan Rubio y
la voz de Elisenda Rué. Ambos aportan el testimonio escrito por medio de textos dramatizados y
algunas de las canciones que recogió en sus misiones de investigación. Otro de los momentos
culminantes de este certamen tuvo lugar ayer, la representación de Des-Espera, la recreación del
disco de Clara Peya Analogia de l'A-mort interpretada por Ariadna Peya y Marc Soler. Habla de
aceptar las contradicciones como un camino para crecer. Los cuerpos, los gestos y las palabras
de los dos intérpretes representan cinco piezas musicales en un viaje a través de las sensaciones
de esperar y des-esperar.
Música, fusión y circo
Empezamos ya con los montajes que podrán verse en directo en los próximos días como esta
misma tarde (17 y 19 h.) con Criatures, un dúo íntimo formado por Marçal Ramon (acordeón
diatónico) e Ivo Jordà (gralla) , quienes nos transportan con sus sonidos a un mundo imaginario
donde todo gira alrededor de la música. Dos criaturas que, con la ternura e inocencia que les
caracterizan, juegan a buscar tanto notas de música de cámara como aromas mediterráneos. Y
mañana (23 h.), una combinación explosiva que reunirá a uno de los grupos más de moda en la
actualidad, El Petit de Cal Eril con la bailarina Montserrat Selma que ha formado parte de las
compañías de Joaquín Cortés o Increpación Danza. Los temas de su disco Energia fosca servirán
de excusa para que ella vuelque su energía y su talento en un proyecto que será un estreno muy
especial.
El viernes (19 h.) llega el circo contemporáneo con Nilak & Arnau Obiols, un cabaret que recorre
aquellas comarcas que no tienen equipamientos culturales para acercarlo a la gente y se adaptan
a cualquier espacio en su ruta itinerante. Danza, música, poesía y acrobacias. Ese mismo día por
la noche (23 h.), concierto con las Marala Trío, grupo formado por una catalana, una mallorquina y

una valenciana con unas voces extraordinarias que recogen melodías tradicionales y las ponen a
nuestra disposición acompañadas por todo tipo de instrumentos.
La tradición, Ovidi y Euskadi
La música tradicional también será protagonista el sábado con el Duet Daura (12 h.) y su baúl
repleto de antiguos instrumentos del Pirineo y del resto de Catalunya. Es un espectáculo familiar
en el que sonarán canciones occitanas y catalanas y nos enseñarán a tocar la caja de resonancia
y aprender danzas cercanas. Por la tarde llega uno de esos conciertos imprescindibles con un
merecido homenaje a Ovidi Montllor (19 h.), Mai se'n va sempre és qui torna, con motivo de los 25
años de su fallecimiento. Un recital sentido y necesario con Borja Peñalba, David Caño y el
periodista y activista David Fernández. La jornada concluirá con una artista invitada del País
Vasco, la bailarina Nerea Martínez que presenta Biraka (23 h.), donde reflexiona sobre las
similitudes entre la danza tradicional de su tierra y la contemporánea acompañada por la
txalaparta, un instrumento de percusión de Euskadi.
El equipo que ha creado el homenaje a Ovidi Montllor. / JOAN BLANCO
El domingo, último día de estas fiestas, se abrirá con un concierto en la explanada del Castell de
València de la Orquestrina Trama (12 h.), un grupo nacido entre la Cerdanya y el Alt Urgell que
recupera meldoías escondidas entre montañas y la música de baile que sonaba en el pasado en
los pueblos del Pirineu. El baile tomará el relevo con La Nova Euterpe (19 h.), la última propuesta
de la compañía de danza Factoria Mascaró fundada por el coréografo Joan Serra. En la misma
toman como inspiración el arte románico utilizando el lenguaje de la voz y el baile para acercarnos
a la visión de la humanidad en aquella época. La clausura llegará con Teia (23 h.) de Júlia Farrero,
un solo de circo íntimo con madera y cuerpo entre recuerdos familiares y que va de la tradición a
la contemporaneidad por medio del movimiento y el trapecio en un escenario que se va
construyendo y transformando al ritmo de las contradicciones humanas. Una semana para sentirse
refugiado entre las montañas y disfrutar con la danza y la música en un ciclo original y muy
diferente a todos.
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El Dansàneu es manté però amb una tercera part
de l'aforament
Europa Espanya Català
El Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, continuarà amb la programació de la
vint-i-novena edició combinant el format presencial amb la retransmissió en streaming dels
espectacles, a fi de complir les indicacions del Procicat i Cultura després que el Govern prohibís
ahir les reunions de més de deu persones en l'àmbit públic i privat.
En aquest sentit, s'ha reajustat l'aforament dels espectacles a un terç de la capacitat, s'han anul·lat
els tastos de productes i els nuclis de convivència que hi assisteixin com a públic hauran de ser de
menys de deu persones. Així mateix, la direcció del certamen ha acordat amb la Xarxa de
Televisions Locals i Lleida TV obrir un canal específic per oferir els espectacles en streaming i de
manera gratuïta. Val a destacar que la proposta cultural d'ahir, dedicada a la poetessa i
musicòloga Palmira Jaquetti (vegeu el desglossament), va tenir lloc a l'exterior de l'església de
Sant Pere de Sorpe i que el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire
lliure i que incloguin amplis aforaments. En la mateixa línia, 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 i el
Jardí de Gallimó d'Esterri.
Així mateix, el recinte firal d'Esterri acollirà avui a les 23 hores l'estrena de Des-espera de Les
Impuxibles, la companyia que formen Clara Peya i Ariadna Peya, un encàrrec del Dansàneu en
què Ariadna Peya i Marc Soler faran un viatge a través de cinc peces musicals dibuixant escenes
amb el cos, la gestualitat i la paraula.
Homenatge a Palmira Jaquetti
L'exterior de l'església de Sant Pere de Sorpe va acollir ahir l'espectacle de música i teatre Palmira
, en record a la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti, de la qual aquest any es commemora el
125 aniversari del naixement. La veu d'Elisenda Rué i la guitarra d'Izan Rubio van recordar
Jaquetti a través de la dramatització dels seus dietaris i una recopilació de cançons que va
escriure a la dècada del 1930. Abans de l'actuació, la comissària de l'Any Jaquetti, Carme Oriol, i
el músic Artur Blasco, van glossar la figura de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
Més notícies »
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El Dansàneu es manté reduint l'aforament a un terç
i retransmetent els espectacles per internet
Europa Espanya Català
L'organització del festival de dansa de les Valls d'Àneu també anul·la els tastets de productes i el
servei de begudes
L'organització del Dansàneu ha decidit reajustar a un terç l'aforament dels espectacles previstos
per aquesta 29a edició, la qual té lloc fins al pròxim diumenge. Així, seguint les indicacions del
Procicat i el Govern anunciades ahir per minimitzar el risc de contagi de Covid-19, també s'han
anul·lat tots els tastets de productes i el servei de begudes.
A més, les unitats familiars de més de deu persones que assisteixin al festival hauran d'asseure's
en grups més reduïts. Finalment, per fer més accessible per al públic la programació d'aquest
festival de dansa de les Valls d'Àneu, s'ha apostat per retransmetre tots els espectacles per
internet i a través d'un canal propi que s'ha posat a la seva disposició des de la Xarxa de
Televisions Locals i Lleida TV.
Coronavirus El Govern prohibeix les reunions de més de 10 persones a tot el país Torra demana
"compromís permanent" a la ciutadania per aturar els contagis i avisa que les tres properes
setmanes són "vitals" per salvar la tardor i l'hivern en la lluita contra l'epidèmia
dansàneu La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu
amb aforaments reduïts La 29a edició del festival proposa una quinzena d'espectacles fins el
proper 30 d'agost
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 es manté, reduint-ne l'aforament a un
terç i retransmetent els espectacles per internet
Europa Espanya Català
El Dansàneu es manté, reduint-ne l'aforament a un terç i retransmetent els espectacles per
internet | LleidaDiari.cat
L'organització del Dansàneu ha decidit reajustar a un terç l'aforament dels espectacles previstos
per aquesta 29a edició, la qual té lloc fins al pròxim diumenge. Així, seguint les indicacions del
Procicat i el Govern per minimitzar el risc de contagi de covid-19, també s'han anul·lat tots els
tastets de productes i el servei de begudes.
A més, les unitats familiars de més de deu persones que assisteixin al festival hauran d'asseure's
en grups més reduïts. Finalment, per fer més accessible per al públic la programació d'aquest
festival de dansa de les Valls d'Àneu, s'ha apostat per retransmetre tots els espectacles per
internet i a través d'un canal propi que s'ha posat a la seva disposició des de la Xarxa de
Televisions Locals i Lleida TV.
[predef]lleidadiari-grup-de-facebook-598[/predef]
La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la crisi actual inaugura el Dansàneu
El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu , ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a edició
a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha estat amb una peça de caràcter reflexiu
encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan , Premi EFFE 2019-2020 a la
creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura.
L'edició d'enguany tindrà lloc del 23 al 30 d'agost i oferiria una quinzena d'espectacles adaptats a
les mesures sanitàries per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a
novetat, s'incorporen fins a tres noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant
Víctor i el Jardí de Gallimó.
Una peça de caràcter reflexiu i bellesa inqüestionable
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que «la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior».
Segons el ballarí, «mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen».
L'espectacle que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides dies abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga. Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la
música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain Baudoin. Un
duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que
han actuat a l'aire lliure.
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Les Impuxibles aborden el tabú de la diferència
d'edat en les relacions de parella en la seva
estrena aquesta nit al Dansàneu, 'Des-espera'
Europa Espanya Català
Les Impuxibles aborden el tabú de la diferència d'edat en les relacions de parella en la seva
estrena aquesta nit al Dansàneu, 'Des-espera'
Ariadna Peya i Marc Soler, dansa, i Clara Peya, composició i piano, posen el focus en les
contradiccions del món actual en l'espectacle presenten aquesta nit, al recinte firal d'Esterri
d'Àneu, amb les entrades exhaurides De manera prèvia, el musicòleg i estudiós de la cultura
popular, Artur Blasco, ha recordat la figura de Palmira Jaquetti en l'any del 125 aniversari del seu
naixement L'església de Sant Víctor a Saurí, que presenta la intervenció de l'artista contemporani
Santi Moix, serà l'escenari del doble concert del duet que formen Ivó Jordà i Marçal Ramon aquest
dimecres a la tarda
La xerrada del musicòleg i estudiós de la cultura popular, Artur Blasco, sobre el pas de Palmira
Jaquetti pel Pallars Sobirà ha obert les activitats d'aquest dimarts al Dansàneu, el festival de
Cultures del Pirineu que ha penjat el cartell d'entrades exhaurides a pràcticament la totalitat
d'espectacles de pagament d'aquesta 29a edició. Únicament la proposta de Nilak -circ
contemporani- i el músic pirinenc Arnau Obiols, reubicada al recinte firal d'Esterri d'Àneu aquest
divendres a les set de la tarda, disposa d'una cinquantena de localitats a la venda.
La xerrada de Blasco, que ha tingut lloc a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i que ha comptat amb la
presència de la comissària de l'Any Jaquetti, Carme Oriol, ha precedit l'estrena de l'espectacle de
Les Impuxibles - Clara Peya i Ariadna Peya que presenten a les 23.00 h 'Des-espera', al recinte
firal d'Esterri d'Àneu. La proposta, que ha tingut algunes preestrenes, ens mostra la fragilitat i la
fortalesa de l'ésser humà a través d'una poètica despullada, enèrgica i personal. Dos intèrprets
enfrontats viatgen a través de cinc peces musicals dibuixant escenes amb el cos, el gest i la
paraula. 'Des-espera' parla d'encendre i apagar, d'agitar i de calmar, de ferir i de curar, d'esperar i
de des-esperar.
Artur Blasco avui a l'Ecomuseu de Les Valls d'Àneu. FOTO : Joan Blanco.
Pel que fa a la programació d'aquest dimecres, se centra en la música folk de gralla i acordió
diatònic d'Ivó Jordà i Marçal Ramon. 'Criatures' és el duet que actuarà en un un escenari exquisit:
l'església de Sant Víctor de Saurí (Sort) on recentment s'hi ha dut a terme una intervenció de
l'artista Santi Moix. El seu projecte pictòric ha posat en valor el patrimoni arquitectònic a través
d'art contemporani de primer nivell. La música de cambra d'arrel de 'Criatures' inclou, entre altres,
tonades ben populars de l'univers català i mediterrani i ressonarà en un entorn excepcional de la
Vall d'Àssua que s'incorpora enguany com a subseu del festival de Cultures del Pirineu. En aquest
marc espectacular hi podrem escoltar en dos passis (a les 17.00 h i a les 19.00 h) les diferents
peces de 'Praxinoscopi' (Microscopi, 2019), Premi Enderrock al millor disc de folk que signa aquest
duet.
També demà dimecres, a les 19.00 h i de nou a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu tindrà lloc la
presentació del llibre 'Records de les danses antigues de la meva terra' d'Enric Vigo i a les 22.30 h

es projectarà l'estrena del documental 'Camí d'Àrreu' que versa sobre el despoblament d'aquest
nucli pallarès i que ha estat produït pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Es tracta d'un
documental d'Aleix Gallardet amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Alt Àneu, la Diputació de
Lleida (IEI, Ara Lleida) i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
(IDAPA).
PROPOSTES SINGULARS PER DONAR SUPORT ALS ARTISTES I CREADORS DEL PAÍS
Tot i el context actual, el Dansàneu presenta propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu de
donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i
natural d'Àneu. Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades
específicament per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle inaugural INFERNO V.I.P. de
Roberto Olivan o les mescles d'El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la
companyia de circ contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols.
A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure
i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. En aquest sentit,
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) i el Jardí de Gallimó (al nucli urbà d'Esterri).
La programació inclou també una 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.
MÉS INFORMACIÓ al web oficial del festival, aquí
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El Dansàneu es manté reduint l'aforament a un terç
i retransmetent els espectacles per internet
Europa Espanya Català
L'organització del festival de dansa de les Valls d'Àneu també anul·la els tastets de productes i el
servei de begudes
L'organització del Dansàneu ha decidit reajustar a un terç l'aforament dels espectacles previstos
per aquesta 29a edició, la qual té lloc fins al pròxim diumenge. Així, seguint les indicacions del
Procicat i el Govern anunciades ahir per minimitzar el risc de contagi de Covid-19, també s'han
anul·lat tots els tastets de productes i el servei de begudes.
A més, les unitats familiars de més de deu persones que assisteixin al festival hauran d'asseure's
en grups més reduïts. Finalment, per fer més accessible per al públic la programació d'aquest
festival de dansa de les Valls d'Àneu, s'ha apostat per retransmetre tots els espectacles per
internet i a través d'un canal propi que s'ha posat a la seva disposició des de la Xarxa de
Televisions Locals i Lleida TV.
Coronavirus El Govern prohibeix les reunions de més de 10 persones a tot el país Torra demana
"compromís permanent" a la ciutadania per aturar els contagis i avisa que les tres properes
setmanes són "vitals" per salvar la tardor i l'hivern en la lluita contra l'epidèmia
dansàneu La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu
amb aforaments reduïts La 29a edició del festival proposa una quinzena d'espectacles fins el
proper 30 d'agost
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 estrena la nova peça de Les
Impuxibles amb les germanes Peya
Europa Espanya Català
L'organització del Festival de Cultures del Pirineu , el Dansàneu , ha decidit continuar endavant
amb la celebració de la seva 29a edició, combinant el format presencial amb la retransmissió en
streaming dels espectacles per tal de seguir al peu de la lletra les indicacions del Procicat i el
Departament de Cultura de la Generalitat , un cop celebrada la compareixença del president Quim
Torra , la consellera de Salut, Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon .
En aquest sentit, el Dansàneu ha decidit reajustar els aforaments de tots els espectacles fins a un
terç (estaven entre un 35 i un 45%, segons els equipaments), s'han anul·lat tots els tastos de
productes previstos i s'ha acordat que els nuclis de convivència que assisteixin com públic hauran
de ser de menys de 10 persones. Atès que el Festival ha vist molt minvada la seva capacitat de
venda d'entrades, la direcció del Dansàneu ha acordat amb la Xarxa de Televisions Locals i Lleida
TV obrir un canal específic per oferir els espectacles en streaming i de manera gratuïta. "Cal agraïr
la complicitat i col·laboració màxima per part dels artistes: és importantíssim que la cultura arribi a
la gent, si és presencialment, millor però si cal complementar l'acció presencial amb d'altres a la
xarxa, treballarem perquè sigui possible", asseguren els responsables del Consell Cultural de les
Valls d'Àneu, entitat organitzadora del Dansàneu.
Igualment el Festival manté vigents les directrius del seu Pla de contingència: distàncies de
seguretat així com un control sanitari que inclou la desinfecció diària d'espais, el control de
temperatura, neteja de mans i mascareta obligatòria per a tots els assistents.
La programació continua tot i les noves restriccions
Pel que fa a la programació, el Dansàneu va tenir ahir com a protagonista la tradició, en definitiva,
la memòria i la recuperació patrimonial centrades en la figura de la musicòloga i investigadora
Palmira Jaquetti . En aquest sentit, a les 19.00 h i a l'església de Sant Pere de Sorpe s'ha
representat l'espectacle Palmira (música i teatre) en record de la musicòloga i poetessa a través
de la dramatització dels seus dietaris i d'un recull de les cançons que va escriure en la dècada de
1930. La veu i presència d' Elisenda Rué i la guitarra d' Izan Rubio ens han ajudat a recuperar
aquest patrimoni literari i musical en l'any en què es commemora el 125è aniversari del seu
naixement. Abans de començar l'actuació, la comissària de l' Any Jaquetti (commemoració oficial
de la Generalitat de Catalunya), Carme Oriol , i el músic i investigador, Artur Blasco , han glossat
breument la figura de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
Izan Rubio i Elisenda Rué ahir al Dansàneu/Joan Blanco
També ahir al matí es va inaugurar als baixos de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu l'exposició
Calendari dels pagesos. 150 mesurant el temps que estarà oberta tots els dies del festival i que es
pot visitar de manera gratuïta de 10 a 14 hores. Per últim, a les 22.30 h i a l' Ecomuseu de les
Valls d'Àneu va estrenar el documental de cultura popular Prendre-se'n, les bitlles de l'Alt Pallars al
segle XXI de Ramon Alaró. Produït per la Mancomunitat i el Consell de les Valls d'Àneu , difon a
través del joc una part del riquíssim patrimoni cultural aneuenc que ha sabut reinventar-se de nou,
transformar-se i adaptar-se a un món globalitzat, industrialitzat, farcit de canvis en les formes de
vida, en l'àmbit familiar, en els oficis, en la literatura oral, en les festivitats i tradicions però també
en els jocs.

Pel que fa a la mescla de llenguatges, avui tindrà lloc l'estrena de Des-Espera de Les Impuxibles ,
la companyia que formen Clara Peya i Ariadna Peya , un encàrrec del Dansàneu en què Ariadna
Peya i Marc Soler inicien un viatgen a través de cinc peces musicals dibuixant escenes amb el
cos, el gest i la paraula. Una proposta intensa que ens mostra la fragilitat i la fortalesa a través
d'una poètica despullada, enèrgica i personal. Des-espera parla d'encendre i apagar, d'agitar i de
calmar, de ferir i de curar, d'esperar i de des-esperar.
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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Les Borges, Juneda, Castelldans, l'Albagés,
Juncosa i Bovera suspenen la Festa Major |
Notícies | SomGarrigues
Altres municipis que també la celebren aquests dies estan a l’espera de conèixer més detalls de
les noves restriccions o de l’opinió veïnal.
Ahir al matí, el govern de la Generalitat anunciava noves mesures per frenar el ritme de contagis
de Covid-19 arreu de Catalunya, entre les quals la prohibició de reunions públiques i privades
de més de 10 persones. Això va fer que, a la tarda, l’equip de govern de l’Ajuntament de les
Borges Blanques es reunís amb la Comissió de Festes i la Comissió de la Trobada de Gegants,
Grallers i Correfocs i decidís suspendre tots els actes de la Festa Major de la capital
garriguenca, prevista pels dies 4, 5, 6, 7 i 8 de setembre. Segons la regidora de Cultura, Salut i
Festes, Ariadna Salla, la voluntat és reprogramar els actes “tan aviat com sigui possible, sense
posar les persones en perill de contagi, si podem aquesta mateixa tardor”.
La regidora ha exposat que "tots i cada un dels actes que integraven el programa d'enguany
s'havien planificat amb molta cura i il·lusió, amb la voluntat de garantir sempre la seguretat de
totes les persones assistents i participants però, arran del risc de contagi, per responsabilitat i
seguint les recomanacions de Salut, els hem hagut de posposar". Les Borges Blanques fa dies
que es troba entre els municipis catalans amb risc de brot molt alt i només en el que portem
d’agost acumula 42 dels 52 nous positius de Covid-19 registrats a la comarca administrativa.
A diferència de les Borges, a la resta de la comarca no hi ha hagut, en general, un repunt de
contagis, però l’anunci de la Generalitat d’ahir ha portat a la suspensió d’altres Festes
Majors. Quasi al mateix temps que la capital garriguenca, s’anunciava també la suspensió dels
actes festius a Juneda, que havien de començar aquest divendres. La decisió inclou també tots
els preludis. Com a les Borges i arreu, tant uns com altres ja s’havien adaptat a les mesures de
prevenció, amb una programació més reduïda, a l’aire lliure, separació d’assistents i registre
previ de localitat.
En la mateixa línia, l’Ajuntament de l’Albagés, que també tenia previst celebrar la Festa Major
aquest últim cap de setmana d’agost, va decidir ahir suspendre-la i reprogramar els actes al llarg
de dies festius i caps de setmana posteriors. D’altra banda, a Bovera, que normalment fa la
Festa Major a principis de setembre, ja es va decidir fa un mes i mig que enguany no se
celebraria. A Juncosa, on també se celebrava la Festa Major a principis de setembre, no es farà
res, a excepció d’una missa en honor a la patrona i focs artificials el 8 de setembre.
[ACTUALITZACIÓ]. A Castelldans, tot i que inicialment es va optar per mantenir els actes
previstos, l’alcalde ja va manifestar que la decisió podria canviar si l’opinió majoritària dels veïns
així ho proposava. Finalment, el consistori ha optat per cancel·lar la Festa Major i intentar
reprogramar les activitats més endavant. L’equip de govern lamenta l’ajornament, “després
d'haver programat amb cura una Festa Major reduïda i que garantia la seguretat dels assistents”,
però assegura que “és vital la col·laboració de les administracions per tal de seguir respectant
les directrius de Salut i així poder fer front amb totes les garanties a la pandèmia”, expliquen.
Pendents d’una decisió definitiva

 La situació ha enganxat alguns pobles en plena celebració de la seva Festa Major. És el cas de
Vinaixa, on va començar ahir. De moment, la intenció del consistori és mantenir la majoria
d’actes previstos, però no es descarta res en les pròximes hores. L’escenari és semblant
a Fulleda, que començava demà, però el govern municipal espera la publicació de mesures
detallades al Diari Oficial de la Generalitat i té coll avall que algun acte caurà. A Aspa, on la
festa és del 4 al 6 de setembre, no tenen previst anul·lar res, però ja van plantejar la programació
molt de mínims, “amb un sol acte al dia i només per als veïns”, explica l’alcaldessa, M. José
Invernon. A Sunyer, que és del 4 al 8, la intenció també és mantenir la Festa Major, que enguany
ha traslladat tots els actes al camp de futbol, amb les mesures corresponents de prevenció.
Activitats culturals permeses
 Tot i que el DOGC no especifica mesures concretes per a Festes Majors, la resolució emesa
ahir pel departament de Salut per a alguns municipis del Vallès Oriental amb una situació
epidemiològica d’alt risc permet la celebració d’activitats d’arts escèniques i musucals, cinema o
exposicions tant en recintes estables (teatres, cinemes, carpes o similars) com a l’aire lliure
“sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat i que es compleixen les
indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del
Procicat”. De fet, hi ha festivals a Catalunya que mantenen la programació, com el de música i
dansa del Pirineu Dansàneu, amb un terç de l’aforament, el festival Terrer, d’actuacions
musicals al Priorat, o altres convocatòries d’espectacles. A Montblanc, en canvi, s’ha suspès el
festival Essències i la Festa Major, a Cervera s’han anul·lat tots els actes organitzats per la
Paeria i a Alcarràs s’ha passat d’una vintena d’activitats de Festa Major a només tres.
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Palmira Jaquetti omple Sant Pere de Sorpe en la
segona jornada del Dansàneu
Europa Espanya Català
Carme Oriol i Artur Blasco han glossat breument la figura de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
L'església de Sant Pere de Sorpe es va omplir ahir al vespre per gaudir de 'Palmira' (música i
teatre), espectacle en record de la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti a través de la
dramatització dels seus dietaris i d'un recull de les cançons que va escriure en la dècada de 1930.
La veu i presència d 'Elisenda Rué i la guitarra d' Izan Rubio ens han contribuït a recuperar aquest
patrimoni literari i musical en l'any en què es commemora el 125è aniversari del seu naixement.
Gràcies a Carme Oriol , comissària de l'Any Jaquetti, i al músic i folclorista Artur Blasco , que han
glossat breument la figura de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
A la nit, al batedor de l'Ecomuseu, el Dansàneu estrena el documental 'Prendre-se'n, les bitlles de
l'Alt Pallars al segle XXI', dirigit per Ramon Alaró i produït per la Mancomunitat i el Consell Cultural
de les Valls d'Àneu .
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El Dansàneu es manté però amb una tercera part
de l'aforament
Europa Espanya Català
Retransmetrà els espectacles per Lleida TV i anul·la els tastos de productes
El Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, continuarà amb la programació de la vint-i-nove
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El Dansàneu es manté, reduint-ne l'aforament a un
terç i retransmetent els espectacles per internet
Europa Espanya Català
ACN Esterri d'Àneu.-L'organització del Dansàneu ha decidit reajustar a un terç l'aforament dels
espectacles previstos per aquesta 29a edició, la qual té lloc fins al pròxim diumenge. Així, seguint
les [...]
Agències 24/08/2020 ACN Esterri d'Àneu.-L'organització del Dansàneu ha decidit reajustar a un
terç l'aforament dels espectacles previstos per aquesta 29a edició, la qual té lloc fins al pròxim
diumenge. Així, seguint les indicacions del Procicat i el Govern per minimitzar el risc de contagi de
covid-19, també s'han anul·lat tots els tastets de productes i el servei de begudes. A més, les
unitats familiars de més de deu persones que assisteixin al festival hauran d'asseure's en grups
més reduïts. Finalment, per fer més accessible per al públic la programació d'aquest festival de
dansa de les Valls d'Àneu, s'ha apostat per retransmetre tots els espectacles per internet i a través
d'un canal propi que s'ha posat a la seva disposició des de la Xarxa de Televisions Locals i Lleida
TV.
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El Dansàneu es manté adaptant-se a les noves
restriccions, redueix aforaments i es retransmetrà
en directe via 'streaming'
Europa Espanya Català
L'organització del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, ha decidit continuar endavant amb
la celebració de la seva 29a edició, combinant el format presencial amb la retransmissió en
streaming dels espectacles per tal de seguir al peu de la lletra les indicacions del Procicat i el
Departament de Cultura de la Generalitat, un cop celebrada la compareixença del president Quim
Torra, la consellera de Salut, Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
En aquest sentit, el Dansàneu ha decidit reajustar els aforaments de tots els espectacles fins a un
terç (estaven entre un 35 i un 45%, segons els equipaments), s'han anul·lat tots els tastos de
productes previstos i s'ha acordat que els nuclis de convivència que assisteixin com públic hauran
de ser de menys de 10 persones. Atès que el festival ha vist molt minvada la seva capacitat de
venda d'entrades, la direcció del Dansàneu ha acordat amb la Xarxa de Televisions Locals i Lleida
TV obrir un canal específic per oferir els espectacles en streaming i de manera gratuïta. "Cal agrair
la complicitat i col·laboració màxima per part dels artistes: és importantíssim que la cultura arribi a
la gent, si és presencialment, millor però si cal complementar l'acció presencial amb d'altres a la
xarxa, treballarem perquè sigui possible", asseguren els responsables del Consell Cultural de les
Valls d'Àneu, entitat organitzadora del Dansàneu.
Igualment el festival manté vigents les directrius del seu Pla de contingència: distàncies de
seguretat així com un control sanitari que inclou la desinfecció diària d'espais, el control de
temperatura, neteja de mans i mascareta obligatòria per a tots els assistents.
Pel que fa a la programació, el Dansàneu ha tingut avui com a protagonista la tradició, en
definitiva, la memòria i la recuperació patrimonial centrades en la figura de la musicòloga i
investigadora Palmira Jaquetti. En aquest sentit, a les 7 de la tarda i a l'església de Sant Pere de
Sorpe s'ha representat l'espectacle Palmira (música i teatre) en record de la musicòloga i poetessa
a través de la dramatització dels seus dietaris i d'un recull de les cançons que va escriure en la
dècada de 1930. La veu i presència d'Elisenda Rué i la guitarra d'Izan Rubio han ajudat a
recuperar aquest patrimoni literari i musical en l'any en què es commemora el 125è aniversari del
seu naixement. Abans de començar l'actuació, la comissària de l'Any Jaquetti (commemoració
oficial de la Generalitat de Catalunya), Carme Oriol, i el músic i investigador, Artur Blasco, han
glossat breument la figura de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
També aquest dilluns al matí s'ha inaugurat als baixos de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu l'exposició
Calendari dels pagesos. 150 mesurant el temps, que estarà oberta tots els dies del festival i que es
pot visitar de manera gratuïta de 10 del matí a 2 del migdia. Per últim, a 2/4 d'11 de la nit i a
l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu s'ha estrenat el documental de cultura popular Prendre-se'n, les
bitlles de l'Alt Pallars al segle XXI de Ramon Alaró. Produït per la Mancomunitat i el Consell de les
Valls d'Àneu, difon a través del joc una part del riquíssim patrimoni cultural aneuenc que ha sabut
reinventar-se de nou, transformar-se i adaptar-se a un món globalitzat, industrialitzat, farcit de
canvis en les formes de vida, en l'àmbit familiar, en els oficis, en la literatura oral, en les festivitats i

tradicions però també en els jocs.
Pel que fa a la mescla de llenguatges , demà dimarts tindrà lloc l'estrena de Des-Espera de Les
Impuxibles, la companyia que formen Clara Peya i Ariadna Peya, un encàrrec del Dansàneu en
què Ariadna Peya i Marc Soler inicien un viatgen a través de cinc peces musicals dibuixant
escenes amb el cos, el gest i la paraula. Una proposta intensa que ens mostra la fragilitat i la
fortalesa a través d'una poètica despullada, enèrgica i personal. 'Des-espera' parla d'encendre i
apagar, d'agitar i de calmar, de ferir i de curar, d'esperar i de des-esperar.
Post Views:
35
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La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan
sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu amb
aforaments reduïts
Europa Espanya Català
La 29a edició del festival proposa una quinzena d'espectacles fins el proper 30 d'agost
El Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu , ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a edició
a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha estat amb una peça de caràcter reflexiu
encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la
creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura.
L'edició d'enguany tindrà lloc del 23 al 30 d'agost i oferirà una quinzena d'espectacles adaptats a
les mesures sanitàries per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a
novetat, s'incorporen fins a tres noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant
Víctor i el Jardí de Gallimó.
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior".
Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".
L'espectacle que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides dies abans de l'estrena. Posteriorment i amb la dansa contemporània com a
protagonista, ha estat el torn de la música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del
violinista francès Romain Baudoin. Un duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i
expressives dels instruments d'arrel que han actuat a l'aire lliure.
Enguany, i més enllà de la creació de Roberto Olivan, 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).
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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
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 ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugura un
Dansàneu amb aforaments reduïts
Europa Espanya Català
La 29a edició del festival proposa una quinzena d'espectacles fins el proper 30 d'agost
El Dansàneu , el Festival de Cultures del Pirineu , ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a
edició a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha estat amb una peça de caràcter
reflexiu encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan , Premi EFFE 2019-2020 a
la creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura . L'edició d'enguany tindrà lloc
del 23 al 30 d'agost i oferiria una quinzena d'espectacles adaptats a les mesures sanitàries per
garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a novetat, s'incorporen fins a tres
noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant Víctor i el Jardí de Gallimó.
(Foto: El ballarí i coreògraf Roberto Olivan durant l'espectacle inaugural del 29è Dansàneu/Joan
Blanco/Dansàneu)
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior".
Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".
(Foto: El ballarí i coreògraf Roberto Olivan durant l'espectacle inaugural del 29è Dansàneu/Joan
Blanco/Dansàneu)
L'espectacle que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides dies abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga . Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la
música tradicional del grallista Manu Sabaté , al costat del violinista francès Romain Baudoin . Un
duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que
han actuat a l'aire lliure.
El 29è Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes a propòsit per al festival o bé 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 ha treballat a l'església de Santa Maria des d'unes dies abans de
l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, 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 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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
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Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu
Foto: Joan Blanco
Dansa i circumstàncies
Inferno V.I.P.
Roberto Olivan
Església de Santa Maria dÀneu - Escalarre
Festival Dansàneu, 23 dagost de 2020
Sinaugurava ledició més excepcional del festival, per les mesures que la COVID-19 imposa al món
de la cultura, en els singulars espais de les Valls dÀneu on es desenvolupa, amb un encàrrec
específic a un dels noms fonamentals de la dansa contemporània del país: Roberto Olivan. Amb
ell comparteixen una mirada específica de territori, que relliga respecte per lentorn i creació
artística; i que en lespectacle queda representat amb les imatges dels arrossars del Delta de lEbre.
És la topografia coreogràfica del cor, amb una crida a repensar la nostra relació amb la natura, que
la recent pandèmia ha evidenciat del tot necessària. Espai i moviment, com a dos eixos
fonamentals de lacció humana que Dansàneu cuida fins al màxim detall, en els entorns que ocupa
i en les estrictes mesures de seguretat. No ens cansarem de dir-ho: la cultura és una de les
activitats més segures en lactual context.
Hi ha un cert aire messiànic en la proposta del tortosí, dividida en diversos capítols, com si es
tractés depisodis bíblics, on repassa les circumstàncies i manera dactuació duna humanitat
sempre entestada a no escoltar lentorn. I la seva dansa es mostra així de diàfana i exacerbada en
la intenció i el gest. No hi ha opció ni per a la reinterpretació ni per al dubte. El text que llegeix a
mitja funció acaba de donar aquest aire de crida personal i col·lectiva a la consciència i la
necessitat de canvi en les accions i actituds, si no és que volem que lexcepció sacabi convertint en
un nou i permanent paradigma de vida.
Lestrena a Dansàneu va tenir alguns problemes de visualització, perquè una grada hagués estat la
millor opció per al públic si considerem que una part de lespectacle es desenvolupa arran de terra.
Olivan, de totes maneres, ha triat lopció de treballar amb sis pantalles grans de fons, que tant
serveixen per donar context a la peça com per projectar vídeo en directe. La veritat és que el
conjunt té un aire més dinstal·lació que de representació teatral. Un aspecte aquest que serveix
per remarcar una constant de lartista: recercar noves connexions amb altres llenguatges. Això no
només serveix per actualitzar la seva tasca com a ballarí i coreògraf, sinó que sobretot realça el
gest ballat com a centre de lunivers expressiu. Una dansa circumspecta, compromesa i de gran
accent testimonial.
Foto: Joan Blanco
Des-espera
Les Impuxibles

Clara Peya / Ariadna Peya / Marc Soler
Recinte firal - Esterri dÀneu
25 dagost de 2020
Entre les propostes de Les Impuxibles, aquesta és lobra del grup on la dansa pren un
protagonisme més ben definit. Es tracta de la segona estrena del Festival Dansàneu, amb una
magnífica acollida per part del públic. De fet, es podria dir que és un regal personal que Ariadna
Peya es fa per explicar-se amb total llibertat a partir duna nota biogràfica cabdal: la seva relació
amb Marc Soler, catorze anys més jove que ella. Pot semblar una anècdota, però és el primer cop
que la música al piano de Clara Peya, duna intensa emprempta i una interpretació apassionada
-tal com ens té acostumats- comparteix plenament protagonisme amb la fisicalitat noble dell i la
coreografia sensible de la seva companya. El conjunt dibuixa emotivitat i cada intèrpret transcorre
segons els segons potencials, en una amalgama amb la qual és fàcil empatitzar.
La coreografia general de la peça és rítmica: marcada per la inflexió de la música de làlbum AA
(Analogia de lA-mort). De caràcter descriptiu, accentua lestat de lànima que Marc Soler
sencarrega de narrar: les crítiques, qüestionament i dubtes davant duna relació poc normativa. No
es tracta duna unitat de disseny, sinó més aviat de duets sense solució de continuïtat, que la
complicitat entre ells dos sencarrega de clarificar allà on lexpressivitat gestual o la dicció no
arriben. La seva és una història prou verídica, que poden explicar cadascú dells sense necesitat
de laltre, com es demostra en els dos solos que protagonitzen en diferents moments de lobra: ell
fent equilibris, ella ballant.
Es troba a faltar, de totes maneres, un major aprofundiment en els trets psicològics dels
personatges, cosa que limita la narrativa general de la peça, fins al punt de resultar lineal. I una
major experimentació en el fraseig del moviment, perquè al costat daquella música plena de
voluptuositat, resulta un model de dansa contemporani massa a lús. Malgrat aquests
inconvenients, cap dubte que aquest serà un dels èxits més celebrats en els pròxims mesos.
Jordi Sora i Domenjó a 14:44
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Dansàneu. 29è Festival de Cultures del Pirineu
Del 23 al 30 d'agost arriba una nova edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu. Obert
al públic de totes les edats, posa en valor la riquesa patrimonial i natural de les Valls dÀneu. Una
edició que obrirà el ballarí i coreògraf internacional Roberto Olivan amb l'estrena de la seva obra
'Inferno V.I.P.', i que comptarà amb més espais a l'aire lliure com a resposta a la crisi sanitària.
Alguns dels artistes que hi actuaran són: 'El Petit de Cal Eril', 'Les impuxibles', 'Marala Trio' o
'Factoria Mascaró' entre altres.
STREAMING - DIRECTE
Segre.com, Lleida TV i la Xarxa de Comunicació Local connecten amb el DANSÀNEU, el Festival
de Cultures del Pirineu oferint EN DIRECTE la seva programació i així fer-la accessible a tothom
adaptar-se a les mesures de seguretat Covid-19. L'emissió en directe estarà supeditada a la
connectivitat garantint sempre la seva emissió posterior en diferit. Fem que la cultura no s'aturi
mai!
HORARI D'EMISSIÓ DELS ESPECTACLES EN STREAMING
PROGRAMACIÓ DE CONCERTS
DIA HORA LLOC ACTUACIÓ
dm 25/08 23.00 Recinte firal - Esterri d'Àneu LES IMPUXIBLES CLARA PEYA I ARIADNA PEYA .
ESTRENA
dc 26/08 19.00 Església de Sant Víctor - Saurí CRIATURES
dj 27/08 23:00 Recinte firal - Esterri d'Àneu Montserrat Selma i Marie Perera
dj 27/08 23:00 Recinte firal - Esterri d'Àneu EL PETIT DE CAL ERIL & MONTSERRAT SELMA .
ESTRENA
dv 28/08 19.00 Recinte firal - Esterri d'Àneu NILAK AMB ARNAU OBIOLS . ESTRENA
dv 28/08 23.00 Jardí de Gallimó - Esterri d'Àneu MARALA TRIO
ds 29/08 12.00 Jardins de lHostal dÀreu - Esterri
d'Àneu DUET DAURA
ds 29/08 19.00 Recinte firal - Esterri d'Àneu OVIDI 25 AMB LA COL·LABORACIÓ DE FACTORIA
MASCARÓ
ds 29/08 23.00 Església dels sants Just i Pastor - Son BIRAKA
dg 30/08 12.30 Esplanada del Castell - València d'Àneu ORQUESTRINA TRAMA
dg 30/08 19.00 Església de Santa Maria d'Àneu - Escalarre FACTORIA MASCARÓ & LA NOVA
EUTERPE
POTS TORNAR-LOS A VEURE TOTS A:
http://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-del-pirineu

PROGRAMA
Diumenge 23 dagost
19:00h: Espectacle inaugural. Roberto Olivan Inferno V.I.P. Estrena
Església de Santa Maria d'Àneu -Escalarre.
Dilluns 24 dagost
10:00h: Inauguració exposició 'Calendari dels pagesos. 150 anys mesurant el temps'
Ajuntament d'Esterri d'Àneu. Plaça de la Closa 1
19:00h: Música i teatre. Palmira
Església de Sant Pere - Sorpe
22:00h: Cinema documental. 'Prendre-se'n, les bitlles de l'Alt Pallars al segle XXI'
Batedor de l'Ecomuseu - Esterri d'Àneu
Dimarts 25 dagost
19:00h: Xerrada. Artur Blasco recorda Palmira Jaquetti en el 125 aniversari del seu naixement
Ecomuseu de les Valls d'Àneu -Esterri d'Àneu
23:00h: Dansa i música. Des-espera de Les Impuxibles - Clara Peya i Ariadna Peya. Estrena
Recinte firal. Esterri d'Àneu
impuxibles
Dimecres 26 dagost
17:00h: Música i patrimoni. Criatures
Església de Sant Víctor - Saurí
19:00h: Música i patrimoni. Criatures
Església de Sant Víctor - Saurí
criatures
19:00h: Presentació llibre. 'Records de les danses antigues de la meva terra' d'Enric Vigo
Ecomuseu de les Valls d'Àneu - Esterri d'Àneu
22:30h: Cinema documental. 'Camí d'Àrreu'. Estrena
Batedor de l'Ecomuseu - Esterri d'Àneu
Dijous 27 dagost
23:00h: Música i dansa. El Petit de Cal Eril & Montserrat Selma. Estrena
Recinte firal - Esterri d'Àneu
petit eril

Divendres 28 dagost
10:30h: Excursió a peu. Excursió naturalista ENTRADES EXHAURIDES
Punt de sortida: MónNatura Pirineus - Les Planes de Son
12:00h: Excursió a peu. Excursió naturalista ENTRADES EXHAURIDES

Punt de sortida: MónNatura Pirineus - Les Planes de Son
19:00h: Circ i música. Nilak amb Arnau Obiols. Estrena
MónNatura Pirineus - Les Planes de Son ENTRADES EXHAURIDES
23:00h: Música. Marala Trio
Jardí de Gallimó - Esterri d'Àneu
Dissabte 29 dagost
12:00h: Música. Duet Daura
Jardí de l'Hostal Vall d'Àneu - Esterri d'Àneu
19:00h: Música i dansa. Ovidi 25 amb la col·laboració de Factoria Mascaró
Recinte firal - Esterri d'Àneu
mascaro
23:00h: Espectacle. Biraka
Església dels sants Just i Pastor - Son
Diumenge 30 dagost
12:00h: Literatura i creació. Caterina Vetlla: ruta poètica amb Jordi Lara. Estrena
Castell i entorns - València d'Àneu
12:30h: Ball folk. Orquestrina Trama
Esplanada del castell - València d'Àneu
19:00h: Patrimoni, polifonia i dansa. Factoria Mascaró & La Nova Euterpe. Estrena
Església de Santa Maria d'Àneu - Escalarre
23:00h: Cloenda. Espectacle de carrer. Teia
Plaça de l'església - Esterri d'Àneu
Més informació i venda d'entrades
www.dansaneu.cat
Marina Cabanis · reserves@dansaneu.cat
Laura Grimau · lauragestio@aneu.org · 973 626 313
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La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan
sobre la crisi actual inaugura el Dansàneu
Europa Espanya Català
El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu , ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a edició
a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha estat amb una peça de caràcter reflexiu
encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la
creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura.
L'edició d'enguany tindrà lloc del 23 al 30 d'agost i oferiria una quinzena d'espectacles adaptats a
les mesures sanitàries per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a
novetat, s'incorporen fins a tres noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant
Víctor i el Jardí de Gallimó.
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El ballarí Roberto Olivan dona el tret de sortida al
festival Dansàneu
Europa Espanya Català
El Dansàneu , el Festival de Cultures del Pirineu , ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a
edició a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu . Ha estat amb una peça de caràcter
reflexiu encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan , Premi EFFE 2019-2020 a
la creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura . L'edició d'enguany tindrà lloc
del 23 al 30 d'agost i oferiria una quinzena d'espectacles adaptats a les mesures sanitàries per
garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a novetat, s'incorporen fins a tres
noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant Víctor i el Jardí de Gallimó.
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.
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior".
Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".
L'espectacle que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides dies abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga . Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la
música tradicional del grallista Manu Sabaté , al costat del violinista francès Romain Baudoin . Un
duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que
han actuat a l'aire lliure.
El 29è Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes a propòsit per al festival o bé 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 ha treballat a l'església de Santa Maria des d'unes dies abans de
l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, 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 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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet .
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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El Dansàneu es manté adaptant-se a les noves
restriccions Covid
Europa Espanya Català
Seguint les indicacions del Procicat i la Generalitat de Catalunya, després de la compareixença del
President de la Generalitat, Quim Torra, aquest migdia de 24 d'agost, acompanyat de la consellera
de Salut Alba Vergés i el secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon, el Dansàneu informa
que manté la celebració d'aquesta edició aplicant les mesures següents:
Reajustament d'aforaments dels espectacles a un terç.
Queden anul·lats tots els tastos de productes i el servei de begudes en la totalitat dels espectacles.
Les unitats familiars de més de 10 persones que assisteixin al Festival s'hauran d'asseure en
grups més reduïtss.
En aplicació d'aquestes mesures, comuniquem que en aquests moments, en data de dilluns 24
d'agost a les 14 h, només queden a la venda les entrades següents:
Des-espera (Les Impuxibles Clara Peya i Ariadna Peya): 11 entrades disponibles
El Petit de Cal Eril & Montserrat Selma: 19 entrades disponibles
Nilak & Arnau Obiols: 119 entrades disponibles
Marala Trio: 5 entrades disponibles
Ovidi 25: 25 entrades disponibles
Factoria Mascaró i La Nova Euterpe: 5 entrades disponibles
Igualment el Dansàneu informa que la Xarxa de Televisions Locals i LleidaTV posen a disposició
del Festival un canal propi per emetre en streaming tots els espectacles i d'aquesta manera fer
més accessible la programació del Festival, ja que els aforaments s'han vist reduïts de manera
significativa. El nou canal per seguir els espectacles en streaming es compartirà pertinentment des
de les xarxes del Dansàneu, la XAL i LleidaTV.
Més notícies »
Notícies relacionades: El Ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugura un Dansàneu adaptat a la
Covid-19 El Festival Dansàneu, a punt per inaugurar una edició única i segura El Festival
Dansàneu canvia de dates a causa de la pandèmia de la Covid-19 Territori:
Lleida
137.327 habitants Segrià
Etiquetes: #programa #cultura #Dansàneu #NovesMesures #prevenció #manteniment #públic
#restriccions #organitzadors #Indicacions #Procicat #govern #adaptació
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Reducció d'aforament i emissió en streaming al
dansÀneu
Europa Espanya Català
Precisament, després que aquest diumenge es donés el tret de sortida al Dansàneu, aquest dilluns
al migdia, un cop acabada la compareixença del president Torra per anunciar noves mesures pel
Covid-19, Dansàneu ha emès un comunicat per explicar que es manté la celebració del festival
però amb nova normativa. En aquest sentit, es reajusta l'aforament dels espectacles a un terç,
s'anul·len els tastos de productes i servei de begudes i les unitats familiars de més de 10 persones
que assisteixin al Festival s'hauran d'asseure en grups més reduïts.
D'altra banda, la Xarxa de Televisions Locals i Lleida televisió posen a disposició del Festival un
canal propi per emetre en streaming tots els espectacles.
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Roberto Olivan inaugura con un «reflexivo» solo el
festival Dansàneu
Europa Espanya Espanyol
Barcelona, 24 ago. (EFE).- El coreógrafo Roberto Olivan ha inaugurado este domingo la 29 edición
del festival Dansàneu con un solo encargado para la ocasión, una pieza de carácter «reflexivo» en
la que plantea que «la salida del momento actual es hacia dentro, hacia el interior».
Olivan, con diversos premios en su trayectoria, ha interpretado la obra en la iglesia de Santa Maria
d'Àneu, donde las entradas estaban agotadas desde hace días, y donde también ha asistido la
consellera de Cultura, Mariàngela Villalonga.
Para el coreógrafo, «mudamos la piel para continuar en la búsqueda de una mejor versión de
nosotros mismos. Los ideales que en tiempos pasados nos identificaban, ahora nos contradicen».
Después del espectáculo inaugural, han actuado el grallista Manu Sabaté y el violinista francés
Romain Baudoin.
El festival, previsto para celebrarse entre el 30 de junio y el 5 de julio, se aplazó por la pandemia
de coronavirus y para poderse adaptar a las medidas sanitarias y de protección para garantizar la
seguridad de los artistas, asistentes y equipo organizativo, potenciando los espacios al aire libre.
Otros artistas que estarán en el Dansàneu serán, el día 25, Les Impuxibles y su propuesta
«Des-espera», en la que dos cuerpos, los de Ariadna Peya y Marc Soler, bailan a través de cinco
piezas musicales, que ejecuta la compositora y pianista Clara Peya.
Asimismo, se podrá ver una versión diferente del espectáculo «Ovidi 25», una producción del
festival Barnasants, cuando se cumple el 25 aniversario de la muerte de Ovidi Montllor.
Otro de los platos fuertes de los próximos días será la fusión entre la bailarina Montserrat Selma y
la música de El Petit de Cal Eril.
Está previsto que el Dansàneu grabe y emita a través de Lleida TV el 90 por ciento de los
espectáculos de este año con el objetivo de llegar al máximo de público posible, aunque sea a
través de una pantalla.
Los espectáculos se podrán ver en el recinto ferial de Esterri d'Àneu y se han incorporado otros
espacios como el castillo de València d'Àneu, el jardín de Gallimó, en el núcleo urbano de Esterri,
o la iglesia de San Víctor en Saurí, en el término de Sort.
En total, se han puesto a la venta unas 1.800 localidades de pago y «en ningún caso se superará
el 50 por ciento del aforo de cada recinto», mientras que en los espectáculos gratuitos los
organizadores trabajarán para que «se mantengan las distancias de seguridad, según la normativa
vigente». EFE
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La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan
sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu amb
aforaments reduïts
Europa Espanya Català
La 29a edició del festival proposa una quinzena d'espectacles fins el proper 30 d'agost Roberto
Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa inqüestionable
en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior". Segons el
ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres mateixos. Els
ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".
L'espectacle que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides dies abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga. Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la
música tradicional del grallista Manu Sabaté , al costat del violinista francès Romain Baudoin . Un
duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que
han actuat a l'aire lliure.
El 29è Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes a propòsit per al festival o bé 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 ha treballat a l'església de Santa Maria des d'unes dies abans de
l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, 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 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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
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El Ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugura un
Dansàneu adaptat a la Covid-19
Europa Espanya Català
El festival de cultures del Pirineu, el Dansàneu , ha inaugurat aquest diumenge a les set de la
tarda la seva 29a edició a Santa Maria d'Àneu, centre espiritual de les Valls d'Àneu (Escalarre La
Guingueta d'Àneu). Ho ha fet amb un solo encarregat per a l'ocasió al 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 ha canviat les seves dates (tindrà lloc del 23 al 30 d'agost) i ha
adaptat la programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries per garantir la
seguretat dels artistes, públic i equip del festival .
Olivan ha presentat una peça de caràcter reflexiu i bellesa inqüestionable en què planteja que "la
sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior". Olivan explica que "Mudem la pell per
continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres mateixos. Els ideals que en un temps
passat ens identificaven, ara ens contradiuen", assegura el creador.
L'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades exhaurides dies abans de
l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura Mariàngela Villalonga.
Olivan és un dels noms propis de la dansa al nostre país però també reconegut internacionalment.
Fou Premi EFFE 2019-2020 a la creació del Festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura
2014. Actualment és el director de ROPA / Roberto Olivan Performing Arts, companyia de dansa
que neix a Brussel·les l'any 2001. Així mateix, dirigeix el Festival Deltebre Dansa, esdeveniment
internacional celebrat anualment des del 2004 i del qual també n'és el fundador. "La nostra és una
mirada de nord a sud, que busca complicitats amb artistes que admirem i que, en el cas concret
d'Olivan, despleguen projectes singulars com el magnífic Deltebre Dansa", afirma la directora del
Dansàneu, la periodista Rut Martínez.
Després de l'espectacle inaugural amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el
torn de la música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain
Baudoin. Un duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments
d'arrel que han actuat a l'aire lliure.
Des de demà dilluns i de 10.00 a 14.00 hores es podrà visitar l'exposició 'Calendari dels pagesos .
150 anys mesurant el temps' als baixos de l'Ajuntament d'Esterri. La mostra és una producció del
Museu Etnològic de Barcelona i d'Edicions Tomàs SCP i commemora els 150 anys de la primera
edició del Calendari dels Pagesos.
També demà a les 19.00 hores a l'església de Sant Pere a Sorpe, el Dansàneu recorda amb
'Palmira' (música i teatre) la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti (1895-1963) a través de la
dramatització dels seus dietaris i d'un recull de les cançons que va escriure en la dècada de 1930.
La veu i presència d'Elisenda Rué i la guitarra d'Izan Rubio ajudaran a recuperar aquest patrimoni
literari i musical que es commemora aquest any, en el 125è aniversari del naixement de Jaquetti.
Abans de començar l'actuació, la comissària de l'Any Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat de Catalunya), Carme Oriol, i el músic i investigador, Artur Blasco, recordaran la figura
de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
A les 22.30 hores i a l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu s'estrenarà el documental de cultura popular
'Prendre-se'n, les bitlles de l'Alt Pallars al segle XXI" de Ramon Alaró. Produït per la Mancomunitat

i el Consell de les Valls d'Àneu, aquesta producció audiovisual difon a través del joc una part del
riquissim patrimoni cultural aneuenc que ha sabut reinventar-se de nou, transformar-se i
adaptar-se a un món globalitzat, industrialitzat, farcit de canvis en les formes de vida, en l'àmbit
familiar, en els oficis, en la literatura oral, en les festivitats i tradicions però també en els jocs.
Propostes singulars per donar suport als artistes i creadors del país
Tot i el context actual, el Dansàneu presenta propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu de
donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i
natural d'Àneu. Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades
específicament per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle INFIERNO V.I.P. del mateix Olivan
o les mescles d'El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la companyia de circ
contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols.
A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure
i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. En aquest sentit,
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.
A més, el Dansàneu proposa una 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.
Noms propis del festival de 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 ha treballat a Santa Maria (Escalarre La Guingueta d'Àneu) des
d'unes dies abans de l'estrena per finalitzar el seu solo in situ , 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 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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
Espai de coproducció i treball en xarxa amb altres festivals
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.
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 acabada

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.
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, al jardí de l'Hostal Vall d'Àneu),
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 l'església dels sants Just i Pastor, a Son).
Venda d'entrades
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha posat a la venda de manera anticipada les entrades a
tots els espectacles de pagament (també n'hi ha de gratuïts). En total, són més de 1.800 localitats
de pagament que en cap cas superen el 50% de la capacitat de cada recinte.
La compra d'entrades del Dansàneu es pot realitzar anticipadament a través del web del
Dansàneu i del web del propi Consell Cultural i també 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.
El preus dels espectacles oscil·len entre els 6 i 12 euros i inclouen, en alguns casos, un tast de
productes aneuencs.
Sobre el Dansàneu, festival de cultures del Pirineu
El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural i Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques), els
municipis aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu) i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut
d'Estudis Ilerdencs) i el suport de l'Ajuntament de Sort. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.
Més notícies »
Notícies relacionades: El Festival Dansàneu, a punt per inaugurar una edició única i segura
Tradició i modernitat, de la mà al Dansàneu Territori:
Alt Àneu
405 habitants Pallars Sobirà
Etiquetes: #festival #Dansàneu #cultura #Pirineu #activitats #espectacles #inauguració #programa
#mesuresdeseguretat #adaptació #entrades
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La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan
sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu amb
aforaments reduïts
Europa Espanya Català
La 29a edició del festival proposa una quinzena d'espectacles fins el proper 30 d'agost
El Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu , ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a edició
a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha estat amb una peça de caràcter reflexiu
encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la
creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura.
L'edició d'enguany tindrà lloc del 23 al 30 d'agost i oferirà una quinzena d'espectacles adaptats a
les mesures sanitàries per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a
novetat, s'incorporen fins a tres noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant
Víctor i el Jardí de Gallimó.
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior".
Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".
L'espectacle que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides dies abans de l'estrena. Posteriorment i amb la dansa contemporània com a
protagonista, ha estat el torn de la música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del
violinista francès Romain Baudoin. Un duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i
expressives dels instruments d'arrel que han actuat a l'aire lliure.
Enguany, i més enllà de la creació de Roberto Olivan, 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).
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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
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 es manté, reduint-ne l'aforament a un
terç i retransmetent els espectacles per internet
Europa Espanya Català
L'organització del Dansàneu ha decidit reajustar a un terç l'aforament dels espectacles previstos
per aquesta 29a edició, la qual té lloc fins al pròxim diumenge. Així, seguint les indicacions del
Procicat i el Govern per minimitzar el risc de contagi de covid-19, també s'han anul·lat tots els
tastets de productes i el servei de begudes. A més, les unitats familiars de més de deu persones
que assisteixin al festival hauran d'asseure's en grups més reduïts. Finalment, per fer més
accessible per al públic la programació d'aquest festival de dansa de les Valls d'Àneu, s'ha apostat
per retransmetre tots els espectacles per internet i a través d'un canal propi que s'ha posat a la
seva disposició des de la Xarxa de Televisions Locals i Lleida TV.
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La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan
sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu amb
aforaments reduïts
Europa Espanya Català
El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a edició
a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha estat amb una peça de caràcter reflexiu
encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la
creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura. L'edició d'enguany tindrà lloc del
23 al 30 d'agost i oferiria una quinzena d'espectacles adaptats a les mesures sanitàries per
garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a novetat, s'incorporen fins a tres
noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant Víctor i el Jardí de Gallimó.
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior".
Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".
L'espectacle que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides dies abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga. Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la
música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain Baudoin. Un
duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que
han actuat a l'aire lliure.
El 29è Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes a propòsit per al festival o bé 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 ha treballat a l'església de Santa Maria des d'unes dies abans de
l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, 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 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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
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El Ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugura un
Dansàneu amb aforaments reduïts però major
suport del públic
Europa Espanya Català
El festival de cultures del Pirineu, el Dansàneu , ha inaugurat aquest diumenge a les set de la
tarda la seva 29a edició a Santa Maria d'Àneu, centre espiritual de les Valls d'Àneu (Escalarre La
Guingueta d'Àneu). Ho ha fet amb un solo encarregat per a l'ocasió al 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 ha canviat les seves dates (tindrà lloc del 23 al 30 d'agost) i ha
adaptat la programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries per garantir la
seguretat dels artistes, públic i equip del festival .
Olivan ha presentat una peça de caràcter reflexiu i bellesa inqüestionable en què planteja que "la
sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior". Olivan explica que "Mudem la pell per
continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres mateixos. Els ideals que en un temps
passat ens identificaven, ara ens contradiuen", assegura el creador.
L'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades exhaurides dies abans de
l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura Mariàngela Villalonga.
Olivan és un dels noms propis de la dansa al nostre país però també reconegut internacionalment.
Fou Premi EFFE 2019-2020 a la creació del Festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura
2014. Actualment és el director de ROPA / Roberto Olivan Performing Arts, companyia de dansa
que neix a Brussel·les l'any 2001. Així mateix, dirigeix el Festival Deltebre Dansa, esdeveniment
internacional celebrat anualment des del 2004 i del qual també n'és el fundador. "La nostra és una
mirada de nord a sud, que busca complicitats amb artistes que admirem i que, en el cas concret
d'Olivan, despleguen projectes singulars com el magnífic Deltebre Dansa", afirma la directora del
Dansàneu, la periodista Rut Martínez.
Després de l'espectacle inaugural amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el
torn de la música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain
Baudoin. Un duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments
d'arrel que han actuat a l'aire lliure.
Des de demà dilluns i de 10.00 a 14.00 hores es podrà visitar l'exposició 'Calendari dels pagesos .
150 anys mesurant el temps' als baixos de l'Ajuntament d'Esterri. La mostra és una producció del
Museu Etnològic de Barcelona i d'Edicions Tomàs SCP i commemora els 150 anys de la primera
edició del Calendari dels Pagesos.
També demà a les 19.00 hores a l'església de Sant Pere a Sorpe, el Dansàneu recorda amb
'Palmira' (música i teatre) la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti (1895-1963) a través de la
dramatització dels seus dietaris i d'un recull de les cançons que va escriure en la dècada de 1930.
La veu i presència d'Elisenda Rué i la guitarra d'Izan Rubio ajudaran a recuperar aquest patrimoni
literari i musical que es commemora aquest any, en el 125è aniversari del naixement de Jaquetti.
Abans de començar l'actuació, la comissària de l'Any Jaquetti (commemoració oficial de la
Generalitat de Catalunya), Carme Oriol, i el músic i investigador, Artur Blasco, recordaran la figura
de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.

A les 22.30 hores i a l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu s'estrenarà el documental de cultura popular
'Prendre-se'n, les bitlles de l'Alt Pallars al segle XXI" de Ramon Alaró. Produït per la Mancomunitat
i el Consell de les Valls d'Àneu, aquesta producció audiovisual difon a través del joc una part del
riquissim patrimoni cultural aneuenc que ha sabut reinventar-se de nou, transformar-se i
adaptar-se a un món globalitzat, industrialitzat, farcit de canvis en les formes de vida, en l'àmbit
familiar, en els oficis, en la literatura oral, en les festivitats i tradicions però també en els jocs.
Propostes singulars per donar suport als artistes i creadors del país
Tot i el context actual, el Dansàneu presenta propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu de
donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i
natural d'Àneu. Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades
específicament per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle INFIERNO V.I.P. del mateix Olivan
o les mescles d'El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la companyia de circ
contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols.
A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure
i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. En aquest sentit,
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.
A més, el Dansàneu proposa una 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.
Noms propis del festival de 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 ha treballat a Santa Maria (Escalarre La Guingueta d'Àneu) des
d'unes dies abans de l'estrena per finalitzar el seu solo in situ , 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 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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
Espai de coproducció i treball en xarxa amb altres festivals
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.
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 acabada
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.
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, al jardí de l'Hostal Vall d'Àneu),
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 l'església dels sants Just i Pastor, a Son).
Venda d'entrades
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha posat a la venda de manera anticipada les entrades a
tots els espectacles de pagament (també n'hi ha de gratuïts). En total, són més de 1.800 localitats
de pagament que en cap cas superen el 50% de la capacitat de cada recinte.
La compra d'entrades del Dansàneu es pot realitzar anticipadament a través del web del
Dansàneu i del web del propi Consell Cultural i també 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.
El preus dels espectacles oscil·len entre els 6 i 12 euros i inclouen, en alguns casos, un tast de
productes aneuencs.
Sobre el Dansàneu, festival de cultures del Pirineu
El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural i Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques), els
municipis aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu) i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut
d'Estudis Ilerdencs) i el suport de l'Ajuntament de Sort. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.
Més notícies »
Notícies relacionades: El Festival Dansàneu, a punt per inaugurar una edició única i segura
Tradició i modernitat, de la mà al Dansàneu Territori:
Alt Àneu
405 habitants Pallars Sobirà
Etiquetes: #festival #Dansàneu #cultura #Pirineu #activitats #espectacles #inauguració #programa
#mesuresdeseguretat #adaptació #entrades
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Coronavirus.- Dansàneu reduce a un tercio su
aforo y emitirá los espectáculos en 'streaming'
Europa Espanya Espanyol
Código : 3286492
Headline / Tema : Coronavirus.- Dansàneu reduce a un tercio su aforo y emitirá los espectáculos
en 'streaming'
Pie de Foto : Cartel del festival Dansàneu
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El Dansàneu encara demà l'estrena de Les
Impuxibles de Clara Peya i Ariadna Peya en la
primera jornada marcada per l'aplicació de noves
restriccions
Europa Espanya Català
L'organització del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, ha decidit continuar endavant amb
la celebració de la seva 29a edició, combinant el format presencial amb la retransmissió en
streaming dels espectacles per tal de seguir al peu de la lletra les indicacions del Procicat i el
Departament de Cultura de la Generalitat, un cop celebrada la compareixença del president Quim
Torra, la consellera de Salut, Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
En aquest sentit, el Dansàneu ha decidit reajustar els aforaments de tots els espectacles fins a un
terç (estaven entre un 35 i un 45%, segons els equipaments), s'han anul·lat tots els tastos de
productes previstos i s'ha acordat que els nuclis de convivència que assisteixin com públic hauran
de ser de menys de 10 persones. Atès que el Festival ha vist molt minvada la seva capacitat de
venda d'entrades, la direcció del Dansàneu ha acordat amb la Xarxa de Televisions Locals i Lleida
TV obrir un canal específic per oferir els espectacles en streaming i de manera gratuïta. "Cal agrair
la complicitat i col·laboració màxima per part dels artistes: és importantíssim que la cultura arribi a
la gent, si és presencialment, millor però si cal complementar l'acció presencial amb d'altres a la
xarxa, treballarem perquè sigui possible", asseguren els responsables del Consell Cultural de les
Valls d'Àneu, entitat organitzadora del Dansàneu.
Igualment el Festival manté vigents les directrius del seu Pla de contingència: distàncies de
seguretat així com un control sanitari que inclou la desinfecció diària d'espais, el control de
temperatura, neteja de mans i mascareta obligatòria per a tots els assistents.
Pel que fa a la programació, el Dansàneu ha tingut avui com a protagonista la tradició, en
definitiva, la memòria i la recuperació patrimonial centrades en la figura de la musicòloga i
investigadora Palmira Jaquetti. En aquest sentit, a les 19.00 h i a l'església de Sant Pere de Sorpe
s'ha representat l'espectacle 'Palmira' (música i teatre) en record de la musicòloga i poetessa a
través de la dramatització dels seus dietaris i d'un recull de les cançons que va escriure en la
dècada de 1930. La veu i presència d'Elisenda Rué i la guitarra d'Izan Rubio ens han ajudat a
recuperar aquest patrimoni literari i musical en l'any en què es commemora el 125è aniversari del
seu naixement. Abans de començar l'actuació, la comissària de l'Any Jaquetti (commemoració
oficial de la Generalitat de Catalunya), Carme Oriol, i el músic i investigador, Artur Blasco, han
glossat breument la figura de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
També aquest dilluns al matí s'ha inaugurat als baixos de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu l'exposició
Calendari dels pagesos. 150 mesurant el temps que estarà oberta tots els dies del festival i que es
pot visitar de manera gratuïta de 10 a 14 hores. Per últim, a les 22.30 h i a l'Ecomuseu de les Valls
d'Àneu s'ha estrenat el documental de cultura popular Prendre-se'n, les bitlles de l'Alt Pallars al
segle XXI de Ramon Alaró. Produït per la Mancomunitat i el Consell de les Valls d'Àneu, difon a
través del joc una part del riquíssim patrimoni cultural aneuenc que ha sabut reinventar-se de nou,
transformar-se i adaptar-se a un món globalitzat, industrialitzat, farcit de canvis en les formes de
vida, en l'àmbit familiar, en els oficis, en la literatura oral, en les festivitats i tradicions però també
en els jocs.

Pel que fa a la mescla de llenguatges, aquest dimarts tindrà lloc l'estrena de 'Des-Espera' de Les
Impuxibles, la companyia que formen Clara Peya i Ariadna Peya, un encàrrec del Dansàneu en
què Ariadna Peya i Marc Soler inicien un viatgen a través de cinc peces musicals dibuixant
escenes amb el cos, el gest i la paraula. Una proposta intensa que ens mostra la fragilitat i la
fortalesa a través d'una poètica despullada, enèrgica i personal. 'Des-espera' parla d'encendre i
apagar, d'agitar i de calmar, de ferir i de curar, d'esperar i de des-esperar.
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La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan
sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu amb
aforaments reduïts
Europa Espanya Català
El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a edició
a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha estat amb una peça de caràcter reflexiu
encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la
creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura. L'edició d'enguany tindrà lloc del
23 al 30 d'agost i oferiria una quinzena d'espectacles adaptats a les mesures sanitàries per
garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a novetat, s'incorporen fins a tres
noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant Víctor i el Jardí de Gallimó.
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior".
Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".
L'espectacle que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides dies abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga. Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la
música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain Baudoin. Un
duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que
han actuat a l'aire lliure.
El 29è Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes a propòsit per al festival o bé 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 ha treballat a l'església de Santa Maria des d'unes dies abans de
l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, 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 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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
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Telenotícies comarques - 24/08/2020
Europa Espanya Català
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El Dansàneu reajusta a un terç l'aforament dels
espectacles
Europa Espanya Català
L'organització del festival de dansa de les Valls d'Àneu anul·la els tastets de productes i el servei
de begudes
Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.
© Espectacle inaugural de la 29 edició del Dansàneu a càrrec del ballarí Roberto Olivan.
DANSÀNEU
Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o
còpia sense autorització expressa.
L'organització del Dansàneu ha decidit reajustar a un terç l'aforament dels espectacles previstos
per aquesta 29a edició, la qual té lloc fins al pròxim diumenge. Així, seguint les indicacions del
Procicat i el Govern per minimitzar el risc de contagi de covid-19 , també s'han anul·lat tots els
tastets de productes i el servei de begudes.
A més, les unitats familiars de més de deu persones que assisteixin al festival hauran d'asseure's
en grups més reduïts.
Finalment, per fer més accessible per al públic la programació d'aquest festival de dansa de les
Valls d'Àneu, s'ha apostat per retransmetre tots els espectacles per internet i a través d'un canal
propi que s'ha posat a la seva disposició des de la Xarxa de Televisions Locals i Lleida TV.
PROGRAMACIÓ DEL DANSÀNEU
Comenta el contingut
Polsa aquí per escriure la teua opinió
Han ocorregut els següents errors
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El Dansàneu obre amb un cartell de luxe de música
i ball
Europa Espanya Català
Amb el ballarí Roberto Olivan i el concert de Manu Sabaté i Romain Budoin
El monestir de Santa Maria d'Àneu, temple espiritual de les Valls d'Àneu, va acollir ahir l'
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‘Palmira a les Valls d’Àneu’, un espectacle
sobre el llegat de la musicòloga - 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. I és en aquest context que s’ha organitzat
l’espectacle Palmira a les Valls d’Àneu, en què es recordarà la musicòloga i poetessa a través
de la dramatització dels seus dietaris i d’un recull de les cançons que va escriure en la dècada
de 1930.
La veu i presència d’Elisenda Rué i la guitarra d’Izan Rubio recuperaran aquest patrimoni literari
i musical. L’acte tindrà lloc el 24 d’agost a les 19h a l’església de Sant Pere de Sorpe (Alt
Àneu), i comptarà amb la presència de la comissària de l’Any Jaquetti (commemoració oficial de
la Generalitat de Catalunya), Carme Oriol, i el músic i investigador, Artur Blasco, que glossaran
la figura de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
Aquest espectacle s’inscriu en la programació de commemoració del naixement de
Jaquetti, que des de l’any 1925 va participar en les campanyes de recerca de l'Obra del
Cançoner Popular de Catalunya. A més de la seva aportació al cançoner, són rellevants la seva
producció poètica, pràcticament inèdita, i la seva contribució en la sintaxi de l'aranès.
Aportacions remarcables d'una dona 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.
En aquest enllaç podeu trobar tota l’obra de Palmira Jaquetti.
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Roberto Olivan inaugura con un reflexivo solo el
festival Dansàneu
Europa Espanya Espanyol
Barcelona, 23 ago. (EFE).- El coreógrafo Roberto Olivan ha inaugurado este domingo la 29 edición
del festival Dansàneu con un solo encargado para la ocasión, una pieza de carácter "reflexivo" en
la...
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La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan
sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu amb
aforaments reduïts
Europa Espanya Català
ACN La Guingueta d'Àneu.-El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, ha inaugurat aquest
diumenge la seva 29a edició a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha [...]
Agències 23/08/2020 ACN La Guingueta d'Àneu.-El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu,
ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a edició a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls
d'Àneu. Ha estat amb una peça de caràcter reflexiu encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf
Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional
de Cultura. L'edició d'enguany tindrà lloc del 23 al 30 d'agost i oferiria una quinzena d'espectacles
adaptats a les mesures sanitàries per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival.
Com a novetat, s'incorporen fins a tres noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de
Sant Víctor i el Jardí de Gallimó.
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior".
Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".L'espectacle
que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades exhaurides dies
abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.
Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la música
tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain Baudoin. Un duet
sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que han
actuat a l'aire lliure.El 29è Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes a propòsit per al festival
o bé 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 ha treballat a l'església de Santa Maria
des d'unes dies abans de l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, 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 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 la imatge del
festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
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La mirada reflexiva del ballarí i coreògraf Roberto
Olivan sobre la crisi actual inaugura el 29è
Dansàneu
Europa Espanya Català
El Dansàneu, el festival de cultures del Pirineu, ha inaugurat aquest diumenge a la tarda la seva
29a edició a Santa Maria d'Àneu, centre espiritual de les Valls d'Àneu (Escalarre La Guingueta
d'Àneu). Ho ha fet amb un solo encarregat per a l'ocasió al 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 ha canviat les seves dates (tindrà lloc del 23 al 30 d'agost) i ha adaptat la
programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries per garantir la seguretat dels
artistes, públic i equip del festival.
Olivan ha presentat una peça de caràcter reflexiu i bellesa inqüestionable en què planteja que "la
sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior". Olivan explica que "Mudem la pell per
continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres mateixos. Els ideals que en un temps
passat ens identificaven, ara ens contradiuen", assegura el creador.
L'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d' entrades exhaurides dies abans de
l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura Mariàngela Villalonga.
Olivan és un dels noms propis de la dansa al nostre país però també reconegut internacionalment.
Fou Premi EFFE 2019-2020 a la creació del Festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura
2014. Actualment és el director de ROPA / Roberto Olivan Performing Arts, companyia de dansa
que neix a Brussel·les l'any 2001. Així mateix, dirigeix el Festival Deltebre Dansa, esdeveniment
internacional celebrat anualment des del 2004 i del qual també n'és el fundador. "La nostra és una
mirada de nord a sud, que busca complicitats amb artistes que admirem i que, en el cas concret
d'Olivan, despleguen projectes singulars com el magnífic Deltebre Dansa", afirma la directora del
Dansàneu, la periodista Rut Martínez.
Després de l'espectacle inaugural amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el
torn de la música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain
Baudoin. Un duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments
d'arrel que han actuat a l'aire lliure.
Des de demà dilluns i de 10 del matí a 2 del migdia es podrà visitar l'exposició Calendari dels
pagesos. 150 anys mesurant el temps als baixos de l'Ajuntament d'Esterri. La mostra és una
producció del Museu Etnològic de Barcelona i d'Edicions Tomàs SCP i commemora els 150 anys
de la primera edició del Calendari dels Pagesos.
També demà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Pere a Sorpe, el Dansàneu recorda amb
Palmira (música i teatre) la musicòloga i poetessa Palmira Jaquetti (1895-1963) a través de la
dramatització dels seus dietaris i d'un recull de les cançons que va escriure en la dècada de 1930.
La veu i presència d'Elisenda Rué i la guitarra d'Izan Rubio ajudaran a recuperar aquest patrimoni
literari i musical que es commemora aquest any, en el 125è aniversari del naixement de Jaquetti.
Abans de començar l'actuació, la comissària de l'Any Jaquetti (commemoració oficial de la

Generalitat de Catalunya), Carme Oriol, i el músic i investigador, Artur Blasco, recordaran la figura
de Jaquetti i el seu vincle amb el Pallars.
A 2/4 d'11 de la nit i a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu s'estrenarà el documental de cultura popular
Prendre-se'n, les bitlles de l'Alt Pallars al segle XXI de Ramon Alaró. Produït per la Mancomunitat i
el Consell de les Valls d'Àneu, aquesta producció audiovisual difon a través del joc una part del
riquissim patrimoni cultural aneuenc que ha sabut reinventar-se de nou, transformar-se i
adaptar-se a un món globalitzat, industrialitzat, farcit de canvis en les formes de vida, en l'àmbit
familiar, en els oficis, en la literatura oral, en les festivitats i tradicions però també en els jocs.
Propostos singulars per donar suport als artistes i creadors del país
Tot i el context actual, el Dansàneu presenta propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu de
donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i
natural d'Àneu. Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades
específicament per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle INFIERNO V.I.P. del mateix Olivan
o les mescles d'El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la companyia de circ
contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols.
A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure
i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. En aquest sentit,
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.
A més, el Dansàneu proposa una 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.
Noms propis del festival
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 ha treballat a Santa Maria (Escalarre La Guingueta d'Àneu) des
d'unes dies abans de l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, 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 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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
Espai de coproducció i treball en xarxa amb altres festivals
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.
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
acabada 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 11 de la nit.
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 11 de la nit), el
duet de música tradicional Daura (dissabte 29 a les 12 hores, al jardí de l'Hostal Vall d'Àneu),
l'Orquestrina Trama (diumenge 30 a les 12 del migdia 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 11 de la nit a l'església dels sants Just i Pastor, a Son).
Venda d'entrades
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha posat a la venda de manera anticipada les entrades a
tots els espectacles de pagament (també n'hi ha de gratuïts). En total, són més de 1.800 localitats
de pagament que en cap cas superen el 50% de la capacitat de cada recinte.
La compra d'entrades del Dansàneu es pot realitzar anticipadament a través del web del
Dansàneu i del web del propi Consell Cultural i també presencialment a la seu del Consell, a
Esterri d'Àneu, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. La venda anticipada finalitza 24
hores abans de la realització de l'espectacle.
El preus dels espectacles oscil·len entre els 6 i 12 euros i inclouen, en alguns casos, un tast de
productes aneuencs.
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 i Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques), els
municipis aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu) i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut
d'Estudis Ilerdencs) i el suport de l'Ajuntament de Sort. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.
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La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan
sobre la crisi actual inaugura un Dansàneu amb
aforaments reduïts
Pla obert del ballarí i coreògraf Roberto Olivan durant l'espectacle inaugural del 29è Dansàneu, el
23 d'agost de 2020. (Horitzontal)
ACN La Guingueta d'Àneu.-El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, ha inaugurat aquest
diumenge la seva 29a edició a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ha estat amb
una peça de caràcter reflexiu encarregada per a l'ocasió al ballarí i coreògraf Roberto Olivan,
Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura.
L'edició d'enguany tindrà lloc del 23 al 30 d'agost i oferiria una quinzena d'espectacles adaptats a
les mesures sanitàries per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a
novetat, s'incorporen fins a tres noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant
Víctor i el Jardí de Gallimó.
Roberto Olivan ha inaugurat el 29è Dansàneu amb una peça de caràcter reflexiu i bellesa
inqüestionable en què planteja que "la sortida (del moment actual) és cap a dins, cap a l'interior".
Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres
mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".L'espectacle
que ha tingut lloc a l'església de Santa Maria d'Àneu ha penjat el cartell d'entrades exhaurides dies
abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.
Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la música
tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain Baudoin. Un duet
sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que han
actuat a l'aire lliure.El 29è Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes a propòsit per al festival
o bé 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 ha treballat a l'església de Santa Maria
des d'unes dies abans de l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, 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 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 la imatge del
festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
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Roberto Olivan inaugura con un 'reflexivo' solo el
festival Dansàneu
REDACCIÓN 23/08/2020 21:37
Barcelona, 23 ago. (EFE).- El coreógrafo Roberto Olivan ha inaugurado este domingo la 29 edición
del festival Dansàneu con un solo encargado para la ocasión, una pieza de carácter "reflexivo" en
la que plantea que "la salida del momento actual es hacia dentro, hacia el interior".
Olivan, con diversos premios en su trayectoria, ha interpretado la obra en la iglesia de Santa Maria
d'Àneu, donde las entradas estaban agotadas desde hace días, y donde también ha asistido la
consellera de Cultura, Mariàngela Villalonga.
Para el coreógrafo, "mudamos la piel para continuar en la búsqueda de una mejor versión de
nosotros mismos. Los ideales que en tiempos pasados nos identificaban, ahora nos contradicen".
Después del espectáculo inaugural, han actuado el grallista Manu Sabaté y el violinista francés
Romain Baudoin.
El festival, previsto para celebrarse entre el 30 de junio y el 5 de julio, se aplazó por la pandemia
de coronavirus y para poderse adaptar a las medidas sanitarias y de protección para garantizar la
seguridad de los artistas, asistentes y equipo organizativo, potenciando los espacios al aire libre.
Otros artistas que estarán en el Dansàneu serán, el día 25, Les Impuxibles y su propuesta
"Des-espera", en la que dos cuerpos, los de Ariadna Peya y Marc Soler, bailan a través de cinco
piezas musicales, que ejecuta la compositora y pianista Clara Peya.
Asimismo, se podrá ver una versión diferente del espectáculo "Ovidi 25", una producción del
festival Barnasants, cuando se cumple el 25 aniversario de la muerte de Ovidi Montllor.
Otro de los platos fuertes de los próximos días será la fusión entre la bailarina Montserrat Selma y
la música de El Petit de Cal Eril.
Está previsto que el Dansàneu grabe y emita a través de Lleida TV el 90 por ciento de los
espectáculos de este año con el objetivo de llegar al máximo de público posible, aunque sea a
través de una pantalla.
Los espectáculos se podrán ver en el recinto ferial de Esterri d'Àneu y se han incorporado otros
espacios como el castillo de València d'Àneu, el jardín de Gallimó, en el núcleo urbano de Esterri,
o la iglesia de San Víctor en Saurí, en el término de Sort.
En total, se han puesto a la venta unas 1.800 localidades de pago y "en ningún caso se superará
el 50 por ciento del aforo de cada recinto", mientras que en los espectáculos gratuitos los
organizadores trabajarán para que "se mantengan las distancias de seguridad, según la normativa
vigente". EFE
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Telenotícies cap de setmana vespre - 23/08/2020
Europa Espanya Català
Emissió del "Telenotícies vespre" del 23/08/2020
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Palmira Jacquetti o l'art de retenir cançons
El festival Dansàneu va presentar ahir amb les entrades exhaurides l’espectacle Palmira, una proposta de petit format, amb dramatúrgia i direcció de
Jordi Lara, que recupera la figura de Palmira Jacquetti (Barcelona, 21 de setembre de 1895 – Els Monjos, 8 de maig de 1963), justament ara que es
commemora el 125è aniversari del seu naixement.

L’espectacle, interpretat per la cantatriu Elisenda Rué i el guitarrista Izan Rubio, ens explica la participació de Palmira Jaquetti en les missions de
recerca de cançons per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que va ser patrocinada i promoguda per Rafel Patxot i Jubert i l’Orfeó Català
entre 1922 i 1939. Des de 1925 Jacquetti va participar de manera molt activa en aquestes missions. Els escrits que va deixar en les memòries dels
viatges i dels treballs de camp són un testimoni viu i directe de la vida rural dels anys 20 i 30 del segle passat, peces d’un valor indiscutible. Jordi
Lara ha construït la dramatúrgia de Palmira a partir de fragments d’aquestes notes de viatges.
“Amb aquell instint literari [Palmira] ja devia sospitar que la sola recerca etnogràfica era literatura en potència: anar pels pobles a comprar cançons
als avis i les àvies a canvi d’uns cèntims o d’un paquet de tabac, contrarellotge, abans que la ràdio —corrien els anys vint del segle passat— fes
desaparèixer per sempre el cançoner de llar de foc, de feinejar, de taverna, de festa major”, escriu Jordi Lara, en un article que podeu llegir
íntegrament a la revista digital La Lectora. En una excursió al Ripollès, el juliol de 1934, Jacquetti apuntava: “A Setcases, cançons que duen amor i
dolor, perfum de fenc novell, escalf de llar tranquil.la. Cançons que llengotegen vives com la flama.Aquí o no recordo en quin poble algú ens
presentava: ‘Busquen cançons per als cinemes de Barcelona'”.
“Jaquetti és exquisida i aguda en els retrats literaris dels cantaires i exuberant i plàstica en l’evocació de la natura. Alta literatura feta amb el
laconisme i la urgència d’unes notes preses in situ, en fondes desgavellades sota la llum d’una espelma”, diu Lara, que va descobrir l’obra de
Jacquetti l’any 2008, quan es va proposar de fer un documental sobre l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.
Carme Oriol, comissària de l’Any Palmira Jacquetti, ha investigat a fons els mètodes de recollida de material per al Cançoner. A Història de la

literatura popular catalana (Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili), que ha publicat amb Emili Samper, Oriol explica que “les fitxes o cèdules,
d’una mida de 46cm per 33 cm, feien constar, a més de la lletra, la melodia, la font, el lloc, el col·lector i la data; es demanava el grup social, el
cantaire i la seva procedència”. Jordi Lara explica que “a més de la partitura i la lletra de les cançons, els recercadors o ‘missioners’ havien de lliurar
a la central de l’Obra del Cançoner una memòria de la sortida, que són les pàgines en què la Jaquetti es va esplaiar amb tanta fortuna”.

Palmira Jacquetti, la primera a l’esquerra, amb altres membres del Cançoner Popular
De seixanta-sis missions de l’Obra, Palmira Jaquetti en va fer catorze, dotze amb memòria de recerca. Hi consigna les seves aventures pel Pallars i
la Ribagorça, Val d’Aran, la Conca de Tremp, el Baix Empordà, el Ripollès i el Vallespir. Jordi Lara ha llegit tot aquest material per fer la dramatúrgia
de Palmira i lamenta que no hi hagi avui al mercat un llibre editat amb aquests textos, que podrien configurar en un volum de ben bé dues-centes
pàgines. “Hi surten rectors de poble desconfiats amb aquelles senyoretes de ciutat que els esvalotaran el galliner, mestresses aprofitades que
parteixen la cançó en dues per doblar la paga, pagesos que no saben dir si el que canten és català o castellà”, explica Lara. En la seva visita a
Tregurà, Palmira descriu el safareig del poble com un “ateneu femení, és un esbandidor de tota cosa. Les cantaires vénen encuriosides, amb més
tafaneria pel que cobrarà la veïna que pel propi afany de veure’s pessetes als dits. Tothom ha quedat content i les pagues d’ara són llavor de noves
recerques. Les cançons han anat decantant-se a la nostra gerra, com fruita madura”.
En una de les seves anotacions, Jacquetti parla de les cançons com si fossin autèntiques perles: “Hi ha també, entre les cançons, joiells d’un
refinament que només ens és mostrat en l’orfebreria que avui és patrimoni de museus. Aquells retrats o escultures de reis, que hom guardava en
petites capsetes de fusta, nacre o ivori, i que són reliquiaris de l’art més pacient i depurat, freqüents en museus nòrdics, aquells joiells que una mà
enamorada havia de deixar, penyora i record, en unes mans blanques com volada de colom, em fan recordar sempre alguna d’aqueses cançonetes
curtes, treballades amb el més subtil cisell”.
L’any 1939 ja s’havien recollit més de quaranta mil cançons. El final de la Guerra Civil va suposar la interrupció de la recerca del Cançoner Popular.
“Aleshores va començar una història de despropòsits que ho hauria pogut engegar tot a rodar. Ric i catalanista, perseguit per un bàndol i l’altre, el
mecenes Patxot va fugir a Suïssa amb un camió carregat amb la major part de les fitxes, un tresor que durant dècades va restar en un lloc inconegut
covant oblit i llegenda i festejat, es va dir, per no sé quines universitats americanes. Fins que l’abril del 1991, quan ja feia molt que Patxot havia mort
a l’exili, els seus hereus van enviar al monestir de Montserrat les primeres caixes amb els materials originals de l’Obra del Cançoner Popular. Durant
tot un estiu el pare Josep Massot i Muntaner hi va empenyorar la salut per tal d’indexar tant material, que les Publicacions de l’Abadia de Montserrat
han anat publicant fins no fa gaire en una vintena de volums”, afirma Lara.
La comissària Carme Oriol conclou que “Palmira Jacquetti 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”. 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. Avui el fons documental de Palmira Jacquetti es pot
consultar a la Biblioteca de Catalunya, en aquest enllaç.
Així doncs, l’espectacle Palmira ens ofereix avui al Dansàneu l’oportunitat de descobrir un patrimoni literari i musical molt poc conegut. A
més dels textos dramatitzats i una selecció de cançons s’acompanya de la projecció en video de les fotografies inèdites dels cantaires
que van ser preses per Mercè Porta el 1934 i que han restat arxivades durant vuitanta anys, a Suïssa i després a Montserrat, amb els
materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Aquest dimarts 25 a les 19h el Festival Dansàneu ha programat una conferència
d’Artur Blasco sobre la figura de Palmira Jacquetti a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. L’entrada és gratuïta.
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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”.
El cicle doncs, començarà aquest diumenge i omplirà Àneu d'art durant tota la setmana vinent
amb prop d'una quinzena de propostes. El tret de sortida el donarà diumenge l'espectacle de
Roberto Olivan i
Manu Sabaté
&
R. Baudoin
. En repassem les claus més destacades:
Les Impuxibles i Clara Peya
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.
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).
El Petit de Cal Eril amb 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
28 d’agost – MónNatura 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.
Marala Trio
28 d’agost – Jardí de Gallimó (Esterri)
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.

Ovidi 25 amb 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.
Altres actuacions destacades:
24.08 Palmira
29.08 Duet Daura
29.08 Nerea Martínez
30.08 Ruta poètica amb Caterina Vetlla & Jordi Lara + Orquestrina Trama
30.08 Factoria Mascaró & La Nova Euterpe
30.08 Júlia Farrero
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El Dansàneu es prepara per la seva 29a edició amb
les entrades exhaurides per a l?espectacle
inaugural
Europa Espanya Català
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan donarà el tret de sortida al festival d'enguany, marcat per la
pandèmia de la Covid-19
El festival de cultures del Pirineu, el Dansàneu , inaugura aquest diumenge a les set de la tarda la
seva 29a edició a Santa Maria d'Àneu, al municipi de la Guingueta. El tret de sortida anirà a càrrec
del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, que ja ha exhaurit les entrades per a la inauguració.
L'organització del festival ha canviat les dates (tindrà lloc del 23 al 30 d'agost) i ha adaptat la
programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries per garantir 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 de posar
en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu.
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
Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades específicament
per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle INFIERNO V.I.P. del mateix Olivan o les mescles
d'El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la companyia de circ contemporani Nilak
amb el músic pirinenc Arnau Obiols.
A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els espectacles programats a l'aire
lliure i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. 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, el Jardí de Gallimó (al nucli urbà d'Esterri) o l'excepcional
església de Sant Víctor a Saurí de 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, un d'ells dedicat a
la despoblació del poble d'Àrreu i l'altre a la pervivència del fenomen de les bitlles al Pallars. Les
sessions es podran veure al batedor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, que acaba de ser
reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
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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29 ago 2020 - Dansàneu
Europa Espanya Català
Altaveu.cat - Concerts 20 d'agost 2020, 05:00h
Concert a Esterri d\'Àneu de Factoria Mascaró, Ovidi 25 dins de Hora: 19:00Lloc: Recinte Firal
Preu: 8 (Comprar entrades)
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El Dansàneu es prepara per la seva 29a edició amb
les entrades exhaurides per a l'espectacle
inaugural
Europa Espanya Català
El ballarí i coreògraf Roberto Olivan donarà el tret de sortida al festival d'enguany, marcat per la
pandèmia de la Covid-19
El festival de cultures del Pirineu, el Dansàneu , inaugura aquest diumenge a les set de la tarda la
seva 29a edició a Santa Maria d'Àneu, al municipi de la Guingueta. El tret de sortida anirà a càrrec
del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, que ja ha exhaurit les entrades per a la inauguració.
L'organització del festival ha canviat les dates (tindrà lloc del 23 al 30 d'agost) i ha adaptat la
programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries per garantir 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 de posar
en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu.
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
Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades específicament
per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle INFIERNO V.I.P. del mateix Olivan o les mescles
d'El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la companyia de circ contemporani Nilak
amb el músic pirinenc Arnau Obiols.
A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potenciarà els espectacles programats a l'aire
lliure i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. 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, el Jardí de Gallimó (al nucli urbà d'Esterri) o l'excepcional
església de Sant Víctor a Saurí de 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, un d'ells dedicat a
la despoblació del poble d'Àrreu i l'altre a la pervivència del fenomen de les bitlles al Pallars. Les
sessions es podran veure al batedor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, que acaba de ser
reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
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 presencial és un luxe»
Europa Espanya Català
El festival de cultures del Pirineu arranca diumenge a Àneu, en una adaptada edició "difícil i
estranya" però que ja ha venut més d'un miler d'entrades anticipades, un 60% dels espectacles de
pagament
Des del 2014, la periodista i gestora cultural Rut Martínez (Calella, 1977) dirigeix el festival de
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El festival Dansàneu celebra la 29a edició penjant
el cartell d'entrades exhaurides a l'espectacle
inaugural
Europa Espanya Català
A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure
i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. En aquest sentit,
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, un d'ells dedicat a la despoblació del poble d'Àrreu i l'altre a la pervivència del fenomen de
les bitlles al Pallars. Les sessions es podran veure al batedor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu,
que acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
A més, el Dansàneu se suma 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
mateixa activitat del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat organitzadora del festival. D'entre
elles, cal destacar la ruta poètica que generarà material audiovisual d'ús per al Consell Cultural i
que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se en el seu programa de Tv3 Il·luminats. Per
últim, el festival de les Valls d'Àneu ha entrat per primera vegada en el programa Parelles de ball
de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya gràcies a un acord de col·laboració
subscrit amb l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu.
Noms propis del festival del 2020 El Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes ad hoc 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
(Escalarre La Guingueta d'Àneu) des d'uns 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).
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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
Espai de coproducció En el marc del compromís de producció 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, 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.

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 acabada 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.
El festival també programa noms propis de la música d'arrel 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, al jardí de l'Hostal Vall d'Àneu), 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 l'església dels sants Just i Pastor, a Son).
L'objectiu de fer arribar la cultura a la gent Els responsables del Dansàneu 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», explica el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella. En aquesta
línia, el Dansàneu enregistrarà i emetrà a través de Lleida TV a posteriori un 90% dels espectacles
d'aquest 2020. «El nostre repte és arribar al públic, si enguany hem de complementar la
presencialitat amb accions online, ho farem perquè hi estem compromesos. Entenem l'accés a la
cultura com un dret universal», assegura la directora del Dansàneu, Rut Martínez.
Venda d'entrades El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha posat a la venda de manera
anticipada les entrades a tots els espectacles de pagament (també n'hi ha de gratuïts). En total,
són més de 1.800 localitats de pagament que en cap cas superen el 50% de la capacitat de cada
recinte.
En el cas dels espectacles gratuïts, el Dansàneu treballarà per garantir que es mantinguin
igualment les distàncies de seguretat que exigeix la normativa vigent (dos metres entre persones
que no siguin del mateix nucli convivencial). Per evitar aglomeracions, tots els espectacles obriran
portes mitja hora abans del seu inici.
En cas que quedin entrades a la venda, s'obrirà un punt de venda situat a l'accés de cada recinte
una hora abans de l'inici de l'espectacle. La compra d'entrades del Dansàneu es pot realitzar
anticipadament a través del web del Dansàneu i del web del mateix Consell Cultural i també
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. Els preus dels
espectacles oscil·len entre els 6 i 12 euros i inclouen, en alguns casos, un tast de productes
aneuencs.

Medio: Comarques de Ponent
Publicado: 19/08/2020
Edición: Digital
Sección: Comunidades autónomas
y provincias

Audiencia: 2.069 Lectores
Valor: 24€

URL: https://comarquesdeponent.com/psobira/el-dansaneu-inici...

https://comarquesdeponent.com/psobira/el-dansaneu-inicia-la-seva-29a-edicio-amb-les-entrades-exhaurides-a-lespectacle-inaugural/

Comarques de Ponent
19/08/2020

El Dansàneu inicia la seva 29a edició amb les
entrades exhaurides a l'espectacle inaugural
Europa Espanya Català
El Dansàneu , festival de cultures del Pirineu, inaugura aquest diumenge 23 d'agost a les 7 de la
tarda la seva 29a edició a Santa Maria d'Àneu , centre espiritual de les Valls d'Àneu (Escalarre La
Guingueta d'Àneu). Ho fa amb un solo encarregat per a l'ocasió al 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 ha canviat les dates (tindrà lloc del 23 al 30 d'agost) i ha adaptat
la programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries per garantir 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 de posar en valor el patrimoni artístic i
natural d'Àneu. Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades
específicament per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle INFIERNO V.I.P. del mateix Olivan
o les mescles d'El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la companyia de circ
contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols.
A causa de la Covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure
i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. En aquest sentit,
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, un d'ells dedicat a la despoblació del poble d'Àrreu i l'altre a la pervivència del fenomen de
les bitlles al Pallars. Les sessions es podran veure al batedor de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu,
que acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
A més, el Dansàneu se suma 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 de les Valls d'Àneu, entitat organitzadora del festival. D'entre elles, cal
destacar la ruta poètica que generarà material audiovisual d'ús per al Consell Cultural i que s'ha
encarregat a l'escriptor Jordi Lara , inspirant-se en el seu programa de Tv3 Il·luminats. Per últim, el
festival de les Valls d'Àneu ha entrat per primera vegada en el programa Parelles de ball de
l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya gràcies a un acord de col·laboració
subscrit amb l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu.
Noms propis del Dansàneu
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).
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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
Espai de coproducció i treball en xarxa amb altres festivals
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.
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
acabada 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.
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 del migdia, al jardí de l'Hostal Vall d'Àneu),
l'Orquestrina Trama (diumenge 30 a les 12 migdia, 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 11 de la nit, a l'església dels sants Just i Pastor, a Son).
Espectacles enregistrats per fer arribar la cultura a la gent
Els responsables del Dansàneu 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" explica el president del
Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella. En aquesta línia, el Dansàneu enregistrar à i
emetrà a través de Lleida TV a posteriori un 90% dels espectacles d'aquest 2020. "El nostre repte
és arribar al públic, si enguany hem de complementar la presencialitat amb accions online, ho
farem perquè hi estem compromesos. Entenem l'accés a la cultura com un dret universal",
assegura la directora del Dansàneu, Rut Martínez.
Venda d'entrades
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha posat a la venda de manera anticipada les entrades a
tots els espectacles de pagament (també n'hi ha de gratuïts). En total, són més de 1.800 localitats
de pagament que en cap cas superen el 50% de la capacitat de cada recinte.
En el cas dels espectacles gratuïts, el Dansàneu treballarà per garantir que es mantinguin
igualment les distàncies de seguretat que exigeix la normativa vigent (dos metres entre persones
que no siguin del mateix nucli convivencial). Per evitar aglomeracions, tots els espectacle obriran
portes mitja hora abans del seu inici. En cas que quedin entrades a la venda, s'obrirà un punt de
venda situat a l'accés de cada recinte una hora abans de l'inici de l'espectacle.

La compra d'entrades del Dansàneu es pot realitzar anticipadament a través del web del
Dansàneu i del web del propi Consell Cultural i també 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.
El preus dels espectacles oscil·len entre els 6 i 12 euros i inclouen, en alguns casos, un tast de
productes aneuencs.
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 i Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques), els
municipis aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu) i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut
d'Estudis Ilerdencs) i el suport de l'Ajuntament de Sort. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.
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Dansàneu arranca día 23 con las entradas
agotadas para espectáculo inaugural
Europa Espanya Espanyol
Barcelona, 19 ago (EFE).- El Festival Dansàneu, que se celebrará entre el 23 y el 30 de agosto,
arrancará en Santa Maria d'Àneu (Lleida) este domingo con las entradas agotadas para el
espectáculo...
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Dansàneu arranca día 23 con las entradas
agotadas para espectáculo inaugural
Barcelona, 19 ago (EFE).- El Festival Dansàneu, que se celebrará entre el 23 y el 30 de agosto,
arrancará en Santa Maria d'Àneu (Lleida) este domingo con las entradas agotadas para el
espectáculo inaugural, a cargo del bailarín y coreógrafo Roberto Olivan, con un solo encargado
para la ocasión, según informan los organizadores.
El evento, previsto para celebrarse entre el 30 de junio y el 5 de julio, se aplazó por la pandemia
de coronavirus y para poderse adaptar a las medidas sanitarias y de protección para garantizar la
seguridad de los artistas, asistentes y equipo organizativo, potenciando los espacios al aire libre.
Roberto Olivan lleva ya unos días en Santa Maria para finalizar su propuesta coreográfica,
INFIERNO V.I.P., con la que reflexiona sobre la crisis actual.
Otros artistas que estarán en el Dansàneu serán, el día 25, Les Impuxibles y su propuesta
"Des-espera", en la que dos cuerpos, los de Ariadna Peya y Marc Soler, bailan a través de cinco
piezas musicales, que ejecuta la compositora y pianista Clara Peya.
Asimismo, se podrá ver una versión diferente del espectáculo "Ovidi 25", una producción del
festival Barnasants, cuando se cumple el 25 aniversario de la muerte de Ovidi Montllor.
Otro de los platos fuertes de los próximos días será la fusión entre la bailarina Montserrat Selma y
la música de El Petit de Cal Eril.
Está previsto que el Dansàneu grabe y emita a través de Lleida TV el 90 por ciento de los
espectáculos de este año con el objetivo de llegar al máximo de público posible, aunque sea a
través de una pantalla.
En este sentido, la directora del evento, Rut Martínez, ha indicado que el reto "es llegar al público
y si este año tenemos que complementar la presencialidad con acciones en línea, lo haremos
porque estamos comprometidos con esto. Entendemos el acceso a la cultura como un derecho
universal", ha apostillado.
Los espectáculos se podrán ver en el recinto ferial de Esterri d'Àneu y se han incorporado otros
espacios como el castillo de València d'Àneu, el jardín de Gallimó, en el núcleo urbano de Esterri,
o la iglesia de San Víctor en Saurí, en el término de Sort.
Otra de las novedades de este año es un ciclo dedicado al cine etnológico, con el estreno de dos
documentales producidos por el Consell Cultura de les Valls d'Àneu, uno de ellos dedicado a la
despoblación del pueblo de Àrreu y otro a la pervivencia del fenómeno de los bolos en el Pallars.
Por otra parte, el Dansàneu se suma a la celebración del Año Palmira Jaquetti, en el 125
aniversario del nacimiento de la poeta con diversas actividades.
Habrá una ruta poética que generará material audiovisual para el Consell Cultural y que se ha
encargado al escritor Jordi Lara, inspirándose en su programa de TV3, "Il·luminats".

En total, se han puesto a la venta unas 1.800 localidades de pago y "en ningún caso se superará
el 50 por ciento del aforo de cada recinto", mientras que en los espectáculos gratuitos los
organizadores trabajarán para que "se mantengan las distancias de seguridad, según la normativa
vigente". EFE
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La 29a edició del Festival Dansàneu s'obre
diumenge adaptada a la crisi sanitària de la
COVID-19 - RàdioSeu 107.2 FM: notícies de
La Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu
El Dansàneu, festival de cultures del Pirineu, inaugura aquest diumenge a les set de la tarda la
seva 29a edició a Santa Maria d’Àneu, centre espiritual de les Valls d’Àneu (Escalarre – La
Guingueta d’Àneu). Ho farà amb un espectacle encarregat per a l’ocasió al 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 ha canviat les dates (tindrà lloc del 23 al 30
d’agost) i ha adaptat la programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries per
garantir 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 de posar en valor el patrimoni artístic
i natural d’Àneu. Moltes de les propostes que s’hi podran veure seran estrenes i han estat
creades específicament per al Dansàneu, com és el cas de l’espectacle INFIERNO V.I.P. del
mateix Olivan o les mescles d’El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la
companyia de circ contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols. També hi actuaran
Artur Blasco, el Duet Daura i l'Orquestrina Trama, entre d'altres.
A causa de la COVID-19, el festival d’aquest 2020 potencia els espectacles programats a l’aire
lliure i que contemplin aforaments amplis per facilitar l’accés del públic a les propostes. En
aquest sentit, 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, un
d’ells dedicat a la despoblació del poble d’Àrreu i l’altre a la pervivència del fenomen de les
bitlles al Pallars. Les sessions es podran veure al batedor de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu,
que acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
PROGRAMA COMPLET
Any Palmira Jaquetti
A més, el Dansàneu se suma 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 de les Valls d’Àneu, entitat organitzadora del festival.
D’entre elles, cal destacar la ruta poètica que generarà material audiovisual d’ús per al Consell
Cultural i que s’ha encarregat a l’escriptor Jordi Lara, inspirant-se en el seu programa de Tv3
‘Il·luminats’. Finalment, 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.
Cartell del Festival 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).
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 la imatge del festival, que és obra de l’artista Paula Bonet.
Espai de coproducció i col·laboració
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 ha
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.
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
acabada 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.
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, al jardí de l’Hostal Vall d’Àneu),
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 l’església dels sants Just i Pastor, a Son).
Espectacles enregistrats
Els responsables del Dansàneu 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” explica el president
del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella.
En aquesta línia, el Dansàneu enregistrarà i emetrà a través de Lleida TV a posteriori un 90%
dels espectacles d’aquest 2020. “El nostre repte és arribar al públic, si enguany hem de
complementar la presencialitat amb accions online, ho farem perquè hi estem compromesos.
Entenem l’accés a la cultura com un dret universal”, assegura la directora del Dansàneu, Rut
Martínez.
Venda d’entrades
El Consell Cultural de les Valls d’Àneu ha posat a la venda de manera anticipada les entrades a
tots els espectacles de pagament (també n’hi ha de gratuïts). En total, són més de 1.800
localitats de pagament que en cap cas superen el 50% de la capacitat de cada recinte.
En el cas dels espectacles gratuïts, el Dansàneu treballarà per garantir que es mantinguin
igualment les distàncies de seguretat que exigeix la normativa vigent (dos metres entre persones
que no siguin del mateix nucli convivencial). Per evitar aglomeracions, tots els espectacle
obriran portes mitja hora abans del seu inici. En cas que quedin entrades a la venda, s’obrirà un
punt de venda situat a l’accés de cada recinte una hora abans de l’inici de l’espectacle.
La compra d’entrades del Dansàneu es pot realitzar anticipadament a través del web del
Dansàneu i del web del propi Consell Cultural i també 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.
El preus dels espectacles oscil·len entre els 6 i 12 euros i inclouen, en alguns casos, un tast de
productes aneuencs.
Organització
El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu amb el suport del
Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural i Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques), els
municipis aneuencs (Ajuntaments d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d’Àneu) i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut
d’Estudis Ilerdencs) i el suport de l’Ajuntament de Sort. Hi col·labora l’Obra Social ‘la Caixa’.
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El Festival Dansàneu, a punt per inaugurar una
edició única i segura
Europa Espanya Català
El Dansàneu, festival de cultures del Pirineu , inaugura aquest diumenge a les set de la tarda la
seva 29a edició a Santa Maria d'Àneu, centre espiritual de les Valls d'Àneu (Escalarre La
Guingueta d'Àneu). Ho fa amb un solo encarregat per a l'ocasió al 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 ha canviat les dates (tindrà lloc del 23 al 30 d'agost ) i ha
adaptat la programació a les mesures sanitàries i de protecció necessàries per garantir 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 de posar en valor el patrimoni artístic i
natural d'Àneu . Moltes de les propostes que s'hi podran veure seran estrenes i han estat creades
específicament per al Dansàneu, com és el cas de l'espectacle INFIERNO V.I.P. del mateix Olivan
o les mescles d'El Petit de Cal Eril amb la dansa de Montserrat Selma o la companyia de circ
contemporani Nilak amb el músic pirinenc Arnau Obiols .
A causa de la covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure
i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes . En aquest
sentit, 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 , un d'ells dedicat a la despoblació del poble d'Àrreu i l'altre a la pervivència del fenomen de
les bitlles al Pallars. Les sessions es podran veure al batedor de l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu ,
que acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi .
A més, el Dansàneu se suma 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 de les Valls d'Àneu , entitat organitzadora del festival. D'entre
elles, cal destacar la ruta poètica que generarà material audiovisual d'ús per al Consell Cultural i
que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara , inspirant-se en el seu programa de Tv3 Il·luminats .
Per últim, el festival de les Valls d'Àneu ha entrat per primera vegada en el programa Parelles de
ball de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya gràcies a un acord de col·laboració
subscrit amb l' Ajuntament d'Esterri d'Àneu.
Noms propis del Festival de 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).

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 la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.
Espai de coproducció i treball en xarxa amb altres festivals
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.
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 acabada
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.
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, al jardí de l'Hostal Vall d'Àneu),
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 l'església dels sants Just i Pastor, a Son).
Espectacles enregistrats per fer arribar la cultura a la gent
Els responsables del Dansàneu 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" explica el president del
Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella.
En aquesta línia, el Dansàneu enregistrarà i emetrà a través de Lleida TV a posteriori un 90% dels
espectacles d'aquest 2020. "El nostre repte és arribar al públic, si enguany hem de complementar
la presencialitat amb accions online, ho farem perquè hi estem compromesos. Entenem l'accés a
la cultura com un dret universal", assegura la directora del Dansàneu, Rut Martínez.
Venda d'entrades
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ha posat a la venda de manera anticipada les entrades a
tots els espectacles de pagament (també n'hi ha de gratuïts). En total, són més de 1.800 localitats
de pagament que en cap cas superen el 50% de la capacitat de cada recinte.
En el cas dels espectacles gratuïts, el Dansàneu treballarà per garantir que es mantinguin
igualment les distàncies de seguretat que exigeix la normativa vigent (dos metres entre persones
que no siguin del mateix nucli convivencial). Per evitar aglomeracions, tots els espectacle obriran
portes mitja hora abans del seu inici. En cas que quedin entrades a la venda, s'obrirà un punt de
venda situat a l'accés de cada recinte una hora abans de l'inici de l'espectacle.
La compra d'entrades del Dansàneu es pot realitzar anticipadament a través del web del
Dansàneu i del web del propi Consell Cultural i també 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.
El preus dels espectacles oscil·len entre els 6 i 12 euros i inclouen, en alguns casos, un tast de
productes aneuencs.
SOBRE EL DANSÀNEU, FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU
El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el suport del
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural i Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques), els
municipis aneuencs (Ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d'Àneu) i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida (Institut
d'Estudis Ilerdencs) i el suport de l'Ajuntament de Sort. Hi col·labora l'Obra Social 'la Caixa'.
Més notícies »
Notícies relacionades: Esbaiola't i Dansàneu d'emergència L'Ecomuseu i l'Orfeó Nova Solsona,
Creus de Sant Jordi Territori:
Alt Àneu
405 habitants Pallars Sobirà
Esterri d'Àneu
772 habitants Pallars Sobirà
La Guingueta d'Àneu
297 habitants Pallars Sobirà
Sort
2.128 habitants Pallars Sobirà
Etiquetes: #Dansàneu #FestivalDansàneu #CrisiCoronavirus #crisiCovid-19 #crisiCOVID19
#CrisiCovid_19 #festival #AltÀneu #Àneu #EsterridÀneu #EsterriD'àneu #Sort #dansa #art
#música #literatura
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Naturalesa ballada: Festival Dansàneu - El Temps de les Arts
L’edició 2020 del Festival de les Cultures del Pirineu s’ha traslladat a l’última setmana d’agost per l’actual situació de pandèmia. Però manté intacte
el seu principal objectiu: el suport als creadors del país, mentre que es reivindica el patrimoni natural i artístic de les Valls d’Àneu. S’arriba així a la
29a edició, amb la voluntat de seguir esdevenint un Festival on la dansa troba una privilegiada comunicació amb els seus acompanyants habituals:
la música i l’espai.
Enguany amb propostes fortament vinculades amb l’experiència que ens ha tocat viure; des de la serenor d’aquell entorn paisatgístic; i amb noms
propis de referència. Naturalesa ballada: la que ens envolta, amb la seva fortalesa; i de la qual en formem part, amb les nostres febleses. És el
Festival Dansàneu
Contingut no disponible.
Si us plau, heu d'acceptar les galetes prement el butó del banner

Espectacle inaugural: Roberto Olivan, diumenge 23 d’agost
Pocs artistes han sabut connectar millor la seva obra creativa amb l’entorn natural. Des de Tortosa, d’on és originari, però sobretot cada juliol des del
Festival Deltebre, centre internacional de formació i exhibició de la dansa, a excepció de l’edició d’enguany que ha estat anul·lada. En les seves
obres coreogràfiques, Olivan recerca al voltant de la frontissa d’unió entre els humans i la naturalesa: apostant perquè són compatibles en el seu
desenvolupament; exigint una sincronia que el medi ambient fa temps reclama; relligant tradició i modernitat. A l’Església de Santa Maria d’Àneu
d’Escalarre presentarà l’espectacle inaugural: “Inferno V.I.P.” És característica d’aquest ballarí i coreògraf la forta càrrega reflexiva que impregna als
seus treballs. Plantejat com a encàrrec per al Festival, pocs mesos després de l’experiència de confinament i amb la certesa que encara no ens
n’hem sortit del tot, apel·la com mai a la meditació personal, a mudar de pell. Ens ho explica ell mateix en aquest àudio:

Roberto Olivan en la presentació de la programació del Dansàneu al MNAC el mes de juny. Foto: Joan Blanco

Estrena de Les Impuxibles – Clara Peya i Ariadna Peya, dimarts 25 d’agost
Les seves són peces descarnadores. Ho són per la música intensa i translúcida de la pianista Clara Peya. També per la dansa penetrant i lluminosa
de la coreògrafa i ballarina Ariadna Peya, acompanyada en aquesta ocasió per Marc Soler i que presentaran al Recinte firal d’Esterri d’Àneu. A partir
del disc “AA (Analogia de l’A-mort)” es demanen sobre les relacions. En especial sobre l’acceptació de les contradiccions en el procés de créixer:
“Des-espera”. Amb el context de les parelles home-dona on ell és més jove i ella significativament més gran; volen aprofundir en allò que s’espera de
nosaltres, o del que no. El mateix joc de paraula del títol dona pistes sobre aquesta intenció. Però segur que la recent experiència viscuda com a
societat, afegirà noves lectures i interpretacions. Aquesta és un altre dels encerts de les seves propostes: des d’històries particulars, convoquen a la
consciència col·lectiva. Escolteu aquí unes paraules seves on ens ho expliquen:

Montserrat Selma protagonitzarà un doble programa al Festival Dansàneu. Fotografia: Jordi Vidal.
Programa doble de Montserrat Selma, dijous 27 d’agost
És una de les intencions del Festival generar espais de trobada entre estils de música i llenguatges de dansa diversos. I ho fa amb encàrrecs
específics. És el cas de Montserrat Selma, especialista en dansa espanyola i flamenc. Des de Temps de les Arts ens hem posat en contacte amb
ella perquè ens expliqui una mica més sobre aquest singular programa doble. Ens diu que les setmanes prèvies a la presentació hauran de fer un
bon intensiu perquè la situació de confinament va aturar una mica el projecte. De seguida que Rut Martínez i Ribot, Directora del Festival, li va fer la
proposta, va pensar en la violinista Marie Perera, amb qui havia coincidit abans ballant peces d’Ástor Piazzola: “crec en la força d’aquestes sumes i
volem parlar de tot el que ens ha remogut aquesta experiència dels darrers mesos, des d’una lectura íntima.” En el cas del tango i la dansa
espanyola, seria fàcil trobar la connexió rítmica per a aquell treball conjunt. El repte per a aquesta ocasió tindrà lloc amb música clàssica: “estem
decidint la peça més adequada: és un treball d’investigació, buscant encaixar els moviments i adaptar-los.” La segona part d’aquest programa doble,
que es presentarà al Recinte firal d’Esterri d’Àneu, tindrà lloc acompanyant El petit de cal Eril. En particular amb peces del disc “Energia fosca”:
composicions amb una forta càrrega espiritual, de contrastos entre elements a priori contraris, on “no vull renunciar a fer servir el taconeig” -ens diu
Montserrat- “hi haurà tota una part més improvisada, més rítmica, on crec que això serà del tot possible; fins i tot em penso que podré fer servir les
castanyoles.”
Aquestes són només tres propostes, ben destacables, de la programació del Festival Dansàneu de Cultures del Pirineu. És la naturalesa ballada:
música, dansa, paisatge, espais singulars i reflexions compartides sobre l’actual moment.

Crític de dansa. Ressegueixo per les platees aquelles propostes que tenen el moviment com a centre de l’experiència perquè sempre és un repte
radical parlar-ne. No el tradueixo en paraules: reinvento el seu significat i el comparteixo amb públic i artistes.
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La República
14/08/2020

El Dansàneu esquiva la pandèmia
El ballarí i Premi Nacional de Cultura Roberto Olivan obre la 29a
edició del festival, que finalment tindrà lloc, amb més espais a
laire lliure, del 23 al 30 dagost a les Valls dÀneu
J.PEÑA
TAMBÉ CINEMA
Una de les novetats denguany és linici dun cicle dedicat al cinema etnològic, amb lestrena de dos
documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls dÀneu
La dansa, la música i el patrimoni tornaran a envair les Valls dÀneu amb la celebració de la 29a
edició del festival Dansàneu, que sha hagut de reinventar per adaptar-se al context actual derivat
de la crisi sanitària. Així, ha canviat de dates i finalment es farà del 23 al 30 dagost. També
potencia els espectacles programats a laire lliure i que disposen daforaments amplis per facilitar
laccés del públic a les propostes. En aquest sentit, es recuperen 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) i lexcepcional església de Sant Víctor a Saurí (Sort),
afegint així una subseu ubicada a la vall dÀssua. Una altra de les novetats és linici dun cicle
dedicat al cinema etnogràfic, amb lestrena absoluta de dos documentals produïts pel Consell
Cultural de les Valls dÀneu i que es farà al batedor de lEcomuseu de les Valls dÀneu, reconegut
recentment amb la Creu de Sant Jordi. Hem decidit tirar endavant per compromís i per
responsabilitat amb el territori i amb la seva gent, amb els artistes i coproductors despectacles que
difonen les bondats daquestes valls més enllà de les dates de celebració del nostre festival,
exposa Rut Martínez, directora del Dansàneu: Hem entès, en definitiva, que aquest és més que
mai el nostre moment i també el nostre deure amb la societat, els creadors i els festivals
multitudinaris que aquest any 2020, malauradament, no es poden dur a terme. Fer el Dansàneu
enguany, celebrar-lo, viurel, és per damunt de tot la nostra il·lusió.
Quant a la programació, segueix amb una forta aposta per la cultura en viu. Més enllà dels molts
interrogants que planteja la situació actual, intentem preservar lesperit del Dansàneu, que es
tradueix en una acció de pluja fins, com ens agrada dir-ne, de treball sostingut i de proximitat amb
el públic i amb els artistes, afirmen els responsables del festival. En aquesta línia, presenta
propostes úniques i singulars amb lobjectiu de donar suport als artistes i als creadors del país, així
com de posar en valor el patrimoni artístic i natural dÀneu, i mescla les propostes de nova creació
i/o contemporànies amb la dansa i la música darrel. El ballarí i coreògraf Roberto Olivan, premi
EFFE 2019/2020 a la creació del festival Deltebre Dansa I Premi Nacional de Cultura serà
lencarregat dinaugurar el festival el 23 dagost a les set de la tarda, al centre espiritual de les Valls
dÀneu, lesglésia de Santa Maria, a Esclarre - la Guingueta dÀneu, amb el solo INFERNO V.I.P.
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 lespectacle precedent, de només 15
minuts, i articulat a partir del seu disc AA; o una versió diferent de lespectacle Ovidi 25, una
producció del festival Barnasants en lany del seu 25è aniversari i en record als 25 anys de la mort
dOvidi Montllor, que el Dansàneu proposa singularitzar incorporant la dansa en diversos temes a
càrrec de la companyia darrel Factoria Mascaró. Un altre plat fort denguany és la fusió de la
ballarina Montserrat Selma amb la música dEl Petit de cal Eril i la nova proposta de circ
contemporani NILAK al costat del músic pirinenc Arnau Obiols. També Júlia Farrero, Marala Trio,

Factoria Mascaró & La Nova Euterpe, lOrquestra Trama, la ballarina basca Nerea Martínez amb
lespectacle Biraka, el duet Criatures de Marçal Ramon i Ivó Jordà En definitiva, una cita ineludible
per als amants de la dansa tradicional de totes les edats que posa en valor la riquesa patrimonial i
natural de les Valls dÀneu i la marida amb una proposta cultural diversa que es vertebra a partir de
la dansa i de la música dalta qualitat i mescla les propostes més contemporànies i lincentiu a la
nova creació amb la cultura darrel.
dansàneu 2020
Dates: del 23 al 30 dagost Lloc: Esterri dÀneu, València dÀneu, Isil, la Guingueta dÀneu, Espot,
Escaló, Sorpe i Sort Oferta dallotjaments: El Consorci de Turisme de les Valls dÀneu en
col·laboració amb el Consell Cultural ha preparat una oferta dallotjaments. Són: la Casa Oficial, la
Fonda Agustí, lHostal i lAparthotel Trainera, la Posada dÀneu i lHotel i lHostal Vall dÀneu dEsterri
dÀneu Entrades i més informació: dansaneu.cat
El Dansàneu esquiva la pandèmia Foto: ..
OVIDI 25 i la Factoria Mascaró
Dia: 29 agost (19 h) Lloc: recinte firal, Esterri dÀneu
Dansàneu proposa singularitzar el muntatge Ovidi 25, incorporant la dansa en diversos temes a
càrrec del grup darrel Factoria Mascaró.
El Dansàneu esquiva la pandèmia Foto: ..
DES-ESPERA, de Les Impuxibles
Dia: 25 agost (23 h) Lloc: recinte firal, Esterri Àneu
Una creació dAriadna Peya i Marc Soler a partir de lúltim disc de Clara Peya, AA, que parla de
viure en contradicció.
El Dansàneu esquiva la pandèmia Foto: ..
Teia, de Júlia Farrero
Dia: 30 dagost (23 h) Lloc: plaça de lEsglésia, Esterri dÀneu
Solo de circ íntim, fusta i cos. En un context rústic, i amb la tradició pirinenca de les falles com a
inspiració.
El Dansàneu esquiva la pandèmia Foto: ..
Nilak & Arnau Obiols
Dia: 28 dagost (19 h) Lloc: MónNatura Pirineus (exterior)
El cabaret de Nilak sadapta a cada espai que visita. Al Dansàneu, el seu circ contemporani anirà
de bracet de la música darrel dArnau Obiols.
El Dansàneu esquiva la pandèmia Foto: ..
El Petit de Cal Eril I Montserrat Selma
Dia: 27 agost (23 h) Lloc: recinte firal, Esterri dÀneu
La reconeguda ballarina suma el seu talent energètic i singular a les músiques de la popular banda
catalana, sobretot del disc Energia fosca.
i lésdansa, a la garrotxa
Finalment, les Preses (Garrotxa) es tornarà a omplir de dansa darrel tradicional amb la celebració
de la 38a edició del Festival Ésdansa, del 20 al 23 dagost. És, doncs, una versió més reduïda,
amb quatre dies de programació, i adaptada a les mesures sanitàries i de protecció, tant dels
artistes i treballadors com del públic. Núria Feixas, directora del festival, ha marcat les línies per a
aquesta nova edició, que tot i els condicionants daquest any, continua apostant pel binomi dansa i
paisatge, per la creació i la divulgació, per les Nits Ésdansa i per afegir la potenciació dels artistes

de Km 0 i la mirada més enllà de Catalunya.
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El Dansàneu torna a la vall d’Àssua | J.B |
BARCELONA | Arts escèniques | El Punt
Avui
El Dansàneu ha endarrerit la seva estrena per poder reaccionar amb èxit davant els efectes de
la pandèmia. Per a aquesta edició, ha mirat de trobar emplaçaments a l’aire lliure que permetin
la capacitat més alta (seguint sempre les ordres de les autoritats sanitàries). Del 23 (quan obrirà
el foc un solo de Roberto Olivan, en un dels projectes de parelles de ball del pla d’impuls de la
dansa) al 30 d’agost, les activitats de música d’arrel, dansa, cinema i entorn natural comportaran
un punt d’interès cultural per a la fi d’aquest estiu atípic. Entre els espais que es recuperen en
aquesta edició hi ha l’església de Sant Víctor a Saurí (Sort) a la vall veïna d’Àssua (amb una
sessió doble del concert Criatures), i també altres emplaçaments d’Àneu, com poden ser el
castell de València d’Àneu (Alt Àneu) i el jardí de Gallimó (al nucli d’Esterri).
Entre el programa, que s’allarga tota una setmana, destaca la dansa de Montserrat Selma amb
temes interpretats en directe per El Petit de Ca l’Eril. També el Des-espera, en què Ariadna
Peya i Marc Soler posen coreografia al disc AA, de Clara Peya. L’espectacle Ovidi25, que es va
poder veure al Barnasants, estarà completat amb Factoria Mascaró, que ballarà algunes
partitures. Aquesta formació farà doblet amb La Nova Euteope. El grup coral interpreta peces
litúrgiques que el grup de dansa popular creat per Joan Serra (tambéànima del Dansàneu) hi
aportarà moviment. També hi haurà circ amb Nilak. Presentarà el resultat de la residència
artística al costat del músic pirinenc Arnau Obiols. Serà a l’espai emblemàtic de MónNatura
Pirineus, a Planes de Son, un espai còmplice dels darrers 4 edicions del festival.El festival
proposa accions per streaming i que Lleida TV pugui gravar fins al 80% de la programació.
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El Dansàneu 2020 triomfa en temps de pandèmia
El Festival de Cultures dels Pirineus ha penjat el cartell
d'entrades exhaurides a dues de les propostes programades
Festivals
Dijous, 13 d'agost de 2020 10:00h 0
El festival ha aconseguit superar amb èxit els entrebancs i reinventar-se en temps difícils.
El festival ha aconseguit superar amb èxit els entrebancs i reinventar-se en temps difícils. |
Dansàneu
A dues setmanes que comenci un Dansàneu marcat per la pandèmia de la Covid-19, el Consell
Cultural de les Valls dÀneu ha penjat el cartell dentrades exhaurides a dues de les propostes
programades enguany. El festival, que en un principi s'havia de celebrar el mes de juny, ha
aconseguit superar amb èxit els entrebancs i reinventar-se en temps difícils. El tret de sortida del
festival el donarà el ballarí i coreògraf Roberto Olivan el 23 d'agost.
Una de les propostes que ha esgotat les entrades anticipades ha estat la de Nilak i Arnau Obiols,
que convida a fusionar el circ contemporani amb la música pirinenca. L'espectacle és una de les
apostes estratègiques del Dansàneu en la línia de sumar-se al Pla d'Impuls del Circ, i tindrà lloc el
28 d'agost a les set de la tarda a MónNatura Pirineus - Les Planes de Son.
La sessió d'excursió naturalista al voltant de la Vall de Son també ha superat el límit d'inscripcions.
Aquelles persones que no hagin pogut inscriure's a la primera sessió, encara tenen l'oportunitat
d'aconseguir una darrera localitat per a la segona, programada pel divendres 28 d'agost a les
12.00 hores.
Control d'aforaments i mesures Covid-19
En uns temps incerts marcats per la pandèmia de la Covid-19, el festival també ha hagut
d'adaptar-se a aquelles mesures marcades pels protocols sanitaris i de seguretat per poder
celebrar el festival amb les condicions més òptimes. Del 23 al 30 d'agost es practicarà una
desinfecció diària de tots els espais i a les entrades es disposarà de gel hidroalcohòlic. També es
prendrà la temperatura a tots els assistents amb termòmetres digitals que evitin el contacte.
Respecte a l'aforament i disposició dels seients, es compliran les distàncies de seguretat
requerides (2 metres). Laccés i el desallotjament dels espais també es farà de manera esglaonada
i sota control del personal de producció del Dansàneu. Pel que fa als fulls de mà i als programes
de mà del Dansàneu, no estaran disponible en paper, únicament es podran consultar en línia.
L'ús de mascareta serà obligatori tant en espais tancats com públics. El festival també apel·la a la
responsabilitat individual dels seus assistents i demana que aquelles persones que tinguin
símptomes de Covid-19 o hagin estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, es quedin a
casa. Per últim, els menors de 8 anys tenen entrada gratuïta a tots els espectacles, però cal que
se sol·liciti amb temps per preveure l'ocupació final dels recintes.
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L’arrel mediterrània | J. Bordes |
BARCELONA | Arts escèniques | El Punt
Avui
Jordi Fosas, director de Fira Mediterrània, reivindica l’arrel en la cultura d’avui. La programació
de la 23a edició, prevista del 13 al 18 d’octubre, s’ha plantejat des de la flexibilitat per poder
resoldre possibles alarmes arran d’una nova onada de la Covid-19, i pivotarà entre les accions
presencials i les propostes en línia. Per Foses, Fira Mediterrània té un compromís i una
responsabilitat per enfortir el circuit de les accions d’arts en viu (ja sigui teatre, dansa o música) i
per convidar els creadors contemporanis a incorporar el prisma de l’arrel a l’hora de
desenvolupar els nous projectes, “com una matèria de la cultura més”.
En la segona edició que dirigeix Fosas, es van clarificant els pals de paller del projecte. En són
tres: “mirades” (artistes contemporanis que incorporen la mirada a l’arrel entre els ingredients de
les seves propostes), “joves” (amb artistes emergents que parteixen de l’arrel com a matèria
primera) i “present” (la preocupació social d’enguany se centra en el territori i en el
desenvolupament sostenible).
Com en altres festivals, moltes creacions s’han vist desmanegades per culpa del confinament.
Fins a dotze projectes tindran continuïtat en altres festivals o programacions germanes.
D’aquesta manera, es garanteix un circuit al llarg de l’any. El ballarí Magí Serra i el músic Arnau
Obiols engeguen el festival amb una acció de 130 hores de durada que també significarà el final
de la fira. Brots transhumants és una acció itinerant pel GR 179 (va des del santuari de Queralt
fins a Manresa) que s’anirà gravant en vídeo i que inclourà la caminada de 61 quilòmetres pels
camins per on el bestiar es desplaçava als prats d’estiu, amb les converses amb naturistes i
artistes que aniran trobant pel camí.
La referència musical la marca Maria del Mar Bonet i altres projectes com ara Rodrigo Cuevas
amb Refree, Marco Mezquida, el Quartet Brossa i Les Anxovetes i un homenatge a la figura de
Teresa Rebull.
Hi ha festivals còmplices habituals com ara el Càntut, el Dansàneu, l’Ésdansa i el Sismògraf
(amb el qual impulsen el projecte Delfí Colomé). Però també s’hi afegiran nous cartells, com el
Festival de Llegendes de Sant Martí de Tous i el Primavera Sound 2021 (Za! signa amb Tarta
Relena i el seu quartet Megacobla una proposta cap a la psicodèlia). Una altra novetat és la
producció amb Sodecobla, que alterna la interpretació de sardanes amb la Cobla Sant Jordi
amb les acrobàcies a càrrec d’un grup de l’Ateneu Popular 9 Barris (Circ Cobla). Kukai Dantza
presenta la trilogia A puerta cerrada, inspirada en el confinament, que integra dues
videocoreografies (pensades per ser vistes en línia), i Gauekoak, un solo de Jon Maya amb dos
músics que han ideat amb Cesc Gelabert Sharon Fridman i Israel Galván. De les 43 propostes
que es poden consultar en el web de Fira Mediterrània, n’hi ha cinc que només seran
accessibles per a professionals, per ara. Són propostes molt diferents, com ara un espectacle
itinerant de Campi qui Pugui (que parteix del conte d’Els tres porquets), i Long, de Kernel Dance
Theater, que convida a un assaig obert sobre el diàleg de les arrels orientals i occidentals partint
de dos elements tradicionals: el ball de bastons i els dracs. També Simon Mayer presenta
SunBengSitting, una peça que recorre al iòdel (una modalitat de cant alpí), a la dansa popular i a

la contemporània, i proposa una cerca humorística de la identitat. Són dues de les poques
actuacions internacionals d’una edició que, com la majoria de festivals, s’ha construït amb la
consigna de quilòmetre zero per una raó doble: garantir el desplaçament (evitar els vols) i donar
feina a les companyies que han quedat desballestades per l’aturada de l’activitat des del març.
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Dansàneu Festival de Cultures del Pirineu
FIRES I FESTES
,
2020
29a edició del Dansàneu, festival de Cultures del Pirineu, 2020
Del 23 al 30 d'agost
Diversos espais
València d'Àneu, Isil, La Guingueta d'Àneu, Espot, Sorpe i Sort
Dansàneu Festival de Cultures del Pirineu
29a edició del Dansàneu, on dansa, música i patrimoni vertebren una nova edició del festival de
Cultures del Pirineu.
Amb cura i amb molta prudència, lequip del Dansàneu adapta en aquests moments ledició
denguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les persones i
treballa per poder presentar la programació daquest 2020, amb el convenciment que aquesta nova
edició oferirà un seguit de propostes úniques i singularitzades amb lobjectiu de donar suport als
artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni natural i artístic dÀneu.
Programa:
Consulta'l aquí (enllaç)
Preu:
Comprar entrada aquí (enllaç)
Organitza:
Consell Cultural de les Valls dÀneu
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Logotip del blog 'Silvinaction'.
Arrels i música sota els estels
CICLE DE MÚSICA ORÍGENS
ERMITA DE SANT MIQUEL DEL PUI, LA POBLA DE SEGUR, 7 I 8 D'AGOST DEL 2020
 A finals del segle XX una iniciativa popular va impulsar la restauració de l’antiga ermita romànica de
Sant Miquel de Pui, malmesa pel pas del temps. L’engrescament de la ciutadania pobletana va refer,
pedra a pedra, part del seu patrimoni arquitectònic.
 El cicle de música Orígens mira de recuperar les seves arrels i alhora reconstruir, compàs a compàs,
l’activitat cultural desballestada en gran manera per la pandèmia el 2020. Natura, territori, aforament
limitat i música en directe són els ingredients d’una “programació d’estiu en l’emblemàtic” emplaçament
a la Pobla de Segur. Els concerts del cantautor solsoní Roger Mas el 7 d’agost i el folk-rock psicodèlic
d’El Petit de Cal Eril el 8 d’agost fondran l’ahir i l’avui sota l’esguard dels estels.

Empremtes de ‘street art’
5a EDICIÓ GARGAR FESTIVAL
PENELLES, AGOST DEL 2020
 Passejar per la població noguerenca de Penelles és deixar-se endur per l’encís efímer dels seus
grafitis. Durant quatre anys, una vuitantena d’artistes han anat deixant la seva empremta i una part de la

seva ànima als murs penellencs.
 La 5a edició del GarGar, que s’ha repensat per “continuar donant veu i visibilitat a l’art”, homenatjarà els
inicis grafiters “subterranis i marginals”. Txus Montejano, Musa71 i Zach Oreo són tres dels deu
muralistes que faran les seves intervencions durant tot el mes d’agost. La incertesa del moment marcarà
l’agenda de les activitats paral·leles que s’aniran anunciant setmanalment. L’obra Omnipresent de Berni
Puig, finalitzada recentment, és el primer tast de l’edició, que comptarà, a més, amb exposicions
gratuïtes i el festival de música Mur Fònic com a novetat.

Coreografiant el temps i l’espai
29è DANSÀNEU, FESTIVAL INTERNACIONAL CULTURES DEL PIRINEU
VALL D'ÀNEU, DEL 23 AL 30 D'AGOST DEL 2020
 L’art de compondre moviments amb el cos i els sons es proposa una “mirada a l’aquí, a l’avui, i al
passat amb projecció de futur” a la vall d’Àneu. El Dansàneu fuig de la cultura multitudinària i abraça la
de proximitat. El festival fusiona iniciatives contemporànies amb la dansa, la música d’arrel i el patrimoni
natural i arquitectònic.
 El Dansàneu, que es durà a terme del 23 al 30 d’agost en vuit poblacions aneuenques, ha adaptat la
seva programació a les mesures sanitàries actuals impulsant espectacles a l’aire lliure que afavoreixen
un aforament espaiós i segur. Enguany es presenten algunes novetats com un cicle de cinema etnològic
i diverses activitats literàries i de natura. Les Impuxibles, El Petit de Cal Eril i Montserrat Selma són
alguns dels referents que coreografiaran el temps i l’espai.

Medio: Manresadiari
Publicado: 21/07/2020
Edición: Digital
Sección: Cultura

Audiencia: 158 Lectores
Valor: 24€

URL: http://www.manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=6084...

manresadiari.cat
Amb l’objectiu clar de posicionar la Fira Mediterrània de
Manresa com a mercat estratègic de l’arrel, les propostes artístiques de la 23a edició reforcen la
mirada a l’arrel que ens parla en present. Així, com ja va fer l’any passat, en el seu debut com a
director artístic, Jordi Fosas proposa una programació articulada sota tres grans
conceptes: mirades (d’artistes del món contemporani que incorporen la mirada a l’arrel entre els
ingredients de les seves propostes), joves (amb artistes emergents que parteixen de l’arrel com
a matèria prima) i present (enguany centrat en el territori i el desenvolupament sostenible). Tot
plegat, sense perdre de vista el treball de la Fira amb els 360 graus de l’arrel (partint del
patrimoni i l’herència cultural, passant per la tasca de l’associacionisme que el connecta amb la
societat, fins arribar al sector professional).
La mirada a l’arrel impregnarà la programació artística, la professional i fins i tot el cartell gràfic
de la 23a Fira, que enguany se celebrarà del 13 al 18 d’octubre, en un format híbrid que
combinarà activitats en línia i propostes presencials.
La programació s’ha presentat amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i
de la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, que han acompanyat al director artístic
de la Fira, Jordi Fosas, i Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i
Associacionisme de la Generalitat de Catalunya.
LES PROPOSTES ARTÍSTIQUES
Fira Mediterrània, amb el seu caràcter multidisciplinari, planteja tres grans itineraris, un
de música amb l’escena mediterrània de músiques del món i música folk; un d’arts
escèniques que creen a partir de patrimoni immaterial i de la cultura popular i tradicional; i un
de cultura popular i associacionisme posant èmfasi en el seu maridatge amb el sector
professional de les arts i també mirant cap al patrimoni immaterial de la Mediterrània. La 23a Fira
Mediterrània acompanya 42 projectes artístics dels dos primers itineraris, música i arts
escèniques, que podrem veure en línia i/o de forma presencial i que us presentem a continuació.
Un dels projectes que engloba tots aquests elements és el del músic Arnau Obiols i el
ballarí Magí Serra, dos artistes joves, un dels quals ha centrat des dels seus inicis el seu treball
en el camp de l’arrel i l’altre que la treballa des de la mirada de la dansa contemporània.
Acompanyats del creador audiovisual Pepe Camps, a Brots Transhumants, faran una
transhumància artística per tal de viure i reflexionar com mirem l’entorn, la terra i el territori. El
recorregut començarà el 13 d’octubre amb una conversa amb Martí Boada, Doctor en Ciències
Ambientals per la UAB, i serà el tret de sortida de la Fira, i acabarà el dia 18 d’octubre, amb el
resultat de l’experiència artística en format audiovisual, tancant la programació de la 23a Fira.
Treball en clau 360 – Coproduccions i col·laboracions a l’obrador de la Fira
Fira Mediterrània treballa el seu obrador en clau 360, sumant esforços, connectant i teixint
complicitats amb els diferents sectors que conflueixen a la Fira, connectant els festivals d’arrel i
els altres equipaments, festivals, fires i centres culturals del país. Enguany acompanyem dotze
produccions pròpies, coproduccions i col·laboracions.

És el cas d’Acte de fe, en que Carlos Martorell, Marc Vilajuana i Adrià Grandia comparen la fe de
la religió amb la fe que tenim avui en la tecnologia, acompanyats artísticament d’un ordinador
que hi posarà intel·ligència artificial, i que compta amb la participació de la Fira, FiraTàrrega,
l’Eufònic, el Kovent i el Convent d’Alcover. També amb FiraTàrrega podrem assistir a l’assaig
obert del Kernel Dance Theatre, que amb Long, reflexionarà sobre la relació entre tradició i
construcció de la identitat a partir de dos eixos conceptuals i de moviment, el Ball de bastons i el
Drac.
A Vega, les veus de Paula Grande i Anna Ferrer repassen el repertori tradicional femení de
terres gironines, i compten amb la participació de la Fira, el festival Càntut i l’Espai Marfà. Aina
Alegre presenta un estudi de recerca sobre la ressonància corporal al ball de Pastorets de la
Festa Major de Vilafranca del Penedès, en coproducció amb Fira Mediterrània. Toni Jódar i
Beatriu Daniel presentaran la darrera entrega de la trilogia de conferències ballades d’Explica
Dansa, amb TRA TRA TRA. Tradició, conferència ballada via streaming, sobre la relació i la
influència mútua entre la dansa contemporània i la dansa tradicional, i que està coproduïda per
la Fira, el Mercat de les Flors i el festival Ésdansa de la Preses.
Al grup de les coproduccions i col·laboracions d’enguany també cal destacar la proposta
de Factoria Mascaró i La Nova Euterpe, que s’han unit per destacar els binomis indissociables
que representen música i dansa; cos i veu, i so i moviment, i que sorgeix fruit de la col·laboració
entre la Fira i el Festival Dansàneu. Fira i Dansàneu també col·laboren amb Tradere, de Laia
Santanach, que després de guanyar el Premi Delfí Colomé de suport a la creació i producció de
dansa tradicional amb Àer, continua investigant sobre la tradició des d’una òptica
contemporània, en un projecte del qual aquest 2020 en podrem veure un assaig obert.
La Fira també participa com a productora en la proposta de Marc Sempere-Moya, en la que
col·labora L’Estruch de Sabadell, i que reflexionarà sobre el límit entre l’individu i el comú amb
un ritual que comptarà amb la participació del transgressor cantant exflamenc El Niño de Elche i
el baixista de Los Planetas i Lagartija Nick, Eric Jiménez. Amb el Festival de Llegendes de
Catalunya la Fira ha col·laborat en la producció de la Companyia Pagans, Paraules que
trenquen ossos, una original proposta que reflexiona sobre la vigència de la tradició oral i sobre
com explicar històries en l’actual món tecnològic. I amb el festival Amb So de Cobla de Palamós,
la Fira ha coproduït una proposta que barreja el circ amb el so de cobla i que compta amb la
participació de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, el músic Pep Pasqual i de la mà de
l’Ateneu Popular 9 Barris artistes de circ com Kerol, Amer i Àfrica, Daniball, Manel Roses i Kari
Panska.
La idea de treballar en aquesta línia d’incentiu del partenariat es vol tirar endavant també en
properes edicions. Així, podem avançar que pel 2021 es treballarà en la proposta Ulls clucs, de
descoberta de l’entorn a través de sons i músiques d’arrel, amb Arnau Obiols a la direcció
musical i Sònia Gòmez en la direcció escènica, en coproducció amb l’Auditori de Barcelona.
Inauguració de la Fira en viu
Una d’aquestes propostes de l’obrador de la Fira Mediterrània serà l’encarregada d’inaugurar la
programació artística en viu de la Fira d’enguany, dijous 15 d’octubre. Es tracta de Za! & La
Transmegacobla, que, fruit d’un laboratori realitzat en el marc de la Fira fa dos anys, reunirà

sobre l’escenari el grup de música experimental Za!, la MegaCobla, un quartet de vents de cobla
tradicional, i al duet femení de trans-folk Tarta Relena, amb la coproducció de la pròpia Fira i
l’Espai Marfà de Girona.
Les arts escèniques miren a l’arrel
A part de les coproduccions ja explicades, les arts escèniques de la 23a Fira miraran
directament a l’arrel des d’un llenguatge contemporani amb propostes com A puerta
cerrada, una trilogia de la companyia basca Kukai Dantza amb coproducció amb el Museo
Universidad de Navarra, amb dues peces que es presenten en línia i estan inspirades en el
confinament i en exposicions del museu, i Gauekoak, la tercera peça, que es presenta en viu, i
que fa una mirada a tota una trajectòria fixada en la dansa d’arrel; Luaº, d’Ancorae, en que la
jove Andrea Jiménez, Premi de dansa de l’Institut del Teatre 2019, replanteja les bases del
flamenc; Y perdí mi centro, de LaboratoriA, un cant a la igualtat entre homes i dones en que les
seves quatre components també experimenten amb el flamenc com a llenguatge comú; i Corpus,
en que Xavier Bobés explora el moviment d’un objecte escultòric en relació al cos.
A nivell internacional, la programació d’arts escèniques de la Fira comptarà amb la
proposta SunBengSitting, del performer, ballarí, músic i coreògraf austríac Simon Mayer, que des
de la vessant experimental recorre al iòdel -modalitat de cant alpí-, a la dansa popular i a la
dansa contemporània, fent un viatge al passat i una cerca lúdica i humorística de la identitat. I
amb la instal·lació B, dels suïssos Trickster, centrada en el conte de la Blancaneus i segona part
d’una trilogia dedicada als contes populars.
També en l’àmbit de les arts escèniques, en aquest cas adreçat al públic familiar, s’acostaran a
la cultura tradicional des de la vessant de les faules i els contes populars la Companyia de
Comediants La Baldufa, amb La faula de l’esquirol, un proposta que reflexiona sobre la diversitat
i la convivència; i Campi qui pugui, que recupera en format de carrer tres porquets que encara
busquen casa i un llop envellit però molt entranyable. També en l’àmbit de les arts escèniques
de carrer i el públic familiar, podrem veure El meu amic Brutus, de la companyia del Príncep
Totilau, amb música, actors i titelles al servei d’un simpàtic os bru i uns pagesos de muntanya.
També per als més menuts però amb els dos peus ficats en la música, Les Anxovetes s’estrenen
amb una proposta familiar, Ondina, amb l’objectiu d’acostar el món de les havaneres a nous
públics.
La música a la Mediterrània
Seguint ja en l’àmbit musical, podrem veure i escoltar la proposta de l’asturià Rodrigo
Cuevas i Raül Refree, que s’han unit en la producció del darrer treball de Cuevas, Manual de
cortejo, i que coincidiran a Manresa per primer cop sobre els escenaris en l’estrena del seu
darrer espectacle. També podrem escoltar en directe l’acordionista Joan Garriga i el Mariatxi
Galàctic, amb un nou disc sota el braç de “rúmbia” en estat pur, El ball i el plany; a Alba
Carmona, que fa un homenatge als cants populars i la tradició oral a l’estrena de Canciones del
folklore; a Los Hermanos Cubero, que presenten nou disc, Proyecto Toribio, després de guanyar
el Premi MIN al millor àlbum de Músiques del Món amb l’anterior treball; al pianista Marco
Mezquida, que estrena nou treball, Talismán, amb una forta empremta de la música tradicional
de la Península Ibèrica, en companyia d’Aleix Tobias i Martín Meléndez, a la mallorquina Maria
del Mar Bonet, que estrenarà nou espectacle, Saba de terrer. Homenatge al Pare Ginard, autor

del Cançoner Popular de Mallorca. També de les Illes, la Fira comptarà amb Roada, que
presenten nou disc amb temes tradicionals; amb la manacorina Joana Gomila, que presentarà el
seu darrer treball, Paradís, després que amb Folk Souvenir, el seu treball de debut, sacsegés el
món de la música tradicional; i amb les Marala, de les Illes i del País Valencià, un trio de veus
femenines que presenten nou disc ple de repertori que beu del present i de cants ancestrals, en
una proposta trencadora i lluminosa.
El jove duet Alexandrae, integrat per Marc Vilajuana i Elena Tarrats, oferiran un recital de cants
arcaics portats al terreny contemporani a l’estrena del seu primer disc Gaudeamus omnes. La
violinista Coloma Bertran presentarà el seu primer treball en solitari, Nocturns i diamants, molt
ben acompanyada d’artistes com Carles Belda, Sanjosex, Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau
Tordera i Gemma Humet. La Cobla Catalana dels Sons Essencials i Andorra Lírica uniran
esforços a Cançó d’amor i de guerra per oferir-nos una sarsuela de principis de segle XIX en
clau de rumba i altres gèneres mediterranis. Els Elements, encapçalats per l’acordionista Guida
Sellarès, interpretaran el seu original repertori de ball folk aplegat al seu nou treball Radical
Lliure. El Quartet Brossa, a Folkestral, estrenaran i adaptaran a la manera folk i amb molt
d’humor les melodies dels grans compositors. El jove Roger Andorrà portarà la gralla a tocar de
l’electrònica amb la darrera proposta d’Electrogralla, Empelt, de la mà del productor musical
Llibert Fortuny. I Las Karamba, set dones de procedències diverses que reivindiquen el paper de
la dona, desplegaran el seu repertori a ritme de son, txá-txá-txá, timba i rap, entre d’altres.
També formaran part de la programació musical de la propera edició de la Fira, la COMPANYIA
MINIMíssimA, guanyadora l’any passat del Concurs Sons de la Mediterrània, que presentarà
nou disc. I Duot & Helena, trio format per Albert Cirera, Ramon Prats i Helena Casas que
presentaran Mondongo en un exercici d’improvisació amb cinc cançons tradicionals que
prèviament han passat per la picadora.
A nivell internacional, gaudirem de la jove cantant grega-sudanesa Marina Satti, que en
companyia del grup polifònic Fonés, desplegarà els temes del seu nou disc Yalla, una crida a la
llibertat marcada per sons grecs, balcànics, àrabs i del Pròxim Orient, amb una estètica
trencadorament moderna i urbana. També podrem escoltar el darrer treball del grup de polifonia
occitana i percussió Cocanha, produït per Raül Refree.
La imatge de la 23ª també mira cap a l’arrel
El cartell d’enguany és obra de l’estudi de disseny manresà Kocori. Té tres versions, una per a
cadascun dels tres àmbits principals que configuren la programació artística de la Fira: la música
d’arrel i les músiques del món, les arts escèniques i la cultura popular i el patrimoni. El concepte
creatiu de la imatge és la interacció entre artistes, públic i professionals, amb un joc de mirades
que connecta amb les mirades polièdriques sobre l’arrel.
En un dels cartells, sobre fons verd, un músic agafa amb una mà un acordió diatònic, instrument
molt recurrent a les formacions de música tradicional catalana, i amb l’altre, a l’alçada dels ulls,
sosté un cartell o mirall amb la mirada riallera d’un noi. En un altre cartell, sobre fons groc, una
noia es contorsiona agafant-se el peu per sobre del cap, representant les arts escèniques,
mentre amb l’altra mà sosté la mirada d’una altra noia que tanca els ulls amb sorpresa o potser
amb emoció. I finalment, sobre fons vermell, el Boc de La Mostra del Correfoc de Manresa, que
representa el senyor del foc (molt present a gran nombre de tradicions i llegendes

mediterrànies), amb una mà sosté una torxa encesa i amb l’altre aguanta la imatge d’un infant
que mira a través del cercle que està fent amb els dits, amb una ganyota que ensenya les dents
en un posat mig feréstec mig divertit.
L’estudi de disseny manresà ha creat els cartells per a la propera edició de la Fira amb
l’objectiu de destacar la interacció que hi ha entre els diferents actors del mercat manresà:
artistes, professionals acreditats i públic. Una interacció que desperta una resposta, unes
emocions, entre tots ells. La més òbvia és la del públic, però l’artista també aprèn i reacciona
davant el feedback del públic (millorant i adaptant les seves creacions), i els professionals
prenen nota de tot plegat per contractar propostes per a les seves programacions culturals. Per
il·lustrar aquesta interacció Kocori ha utilitzat el símil de l’intercanvi de mirades, una idea que
connecta també amb el plantejament de la direcció artística de la Fira de fer una programació
integrada per propostes que parteixen de l’arrel com a motor creatiu, fruit de múltiples mirades.
L’estudi de disseny
La dissenyadora gràfica i fotoperiodista Anna Brugués és la fundadora i directora creativa de
l’estudi manresà de disseny i fotografia Kocori. Ella és bona coneixedora de la Fira Mediterrània,
ja que fa dos anys va ser la fotògrafa oficial del mercat manresà i té l’experiència d’haver estat a
primera línia durant els quatre dies intensos de celebració. Al llarg de la seva trajectòria,
Brugués ha col·laborat i treballat amb mitjans de comunicació com El Periódico de Catalunya o
el portal www.surtdecasa.com, entre d’altres. També ha treballat a l’estudi de disseny manresà
AANDEM i a l’agència de publicitat de Barcelona Maripili Comunicació. Actualment compagina
la seva tasca al capdavant de l’estudi, impartint classes de disseny a la Universitat de Vic i com
a professora associada a l’Escola Superior de Disseny ESDi de Sabadell.
La filosofia de l’estudi de disseny és que cada projecte té la seva història i que ells són l’eina per
ajudar a compartir-la. Enguany la Fira volia trobar per al cartell de la 23a edició una imatge que
expliqués l’esperit que impulsa la programació del mercat, i el motor creatiu de l’estudi manresà i
el coneixement de primera mà de la principal responsable, van ser definitius a l’hora de fer-los
l’encàrrec.
Trobareu tota la informació al web de la fira.
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A la descoberta de la 23a Fira Mediterrània |
Enderrock.cat
Toca (re)pensar-se. I pensar-se com a servei públic. Per això la 23a Fira Mediterrània de
Manresa, presentada ahir, combinarà el format en línia i el presencial i s’allargarà a sis dies –en
lloc dels quatre que durava els darrers anys–, del 13 al 18 d'octubre, adaptant-se a la crisi
sanitària i oferint totes les garanties de seguretat, tant a públic com a professionals.
Es mantenen, això sí, els tres grans eixos sobre els quals pivota la fira des que Jordi Fosas en
va assumir l’any passat la direcció artística: mirades a la cultura popular des d’altres disciplines,
suport a la creació jove i reflexió i debat sobre la realitat actual. Perquè les celebracions de
cultura popular no les aplacem ni les reprogramem, sinó que les celebrem i les compartim
adaptant-les al present. Presentem les claus de la programació d'enguany i repassem alguns
dels concerts que passaran per Manresa aquest octubre, a més de la Final del final del XIII
Concurs Sons de la Mediterrània, que aviat desvetllarà els finalistes.
Maria del Mar Bonet
La cantant mallorquina estrenarà a la 23a Fira Mediterrània el seu nou espectacle, un recull nou
de cançons en clau d’homentage al folklorista
Pare Ginard
(1899 - 1976), autor del Cançoner Popular de Mallorca, integrat per més de quinze mil cançons
tradicionals mallorquines, que el converteixen en el recull més gran d’aquesta mena fet en
català.
Marco Mezquida
Els darrers anys, el pianista menorquí no ha parat de crèixer com a músic, amb el jazz al centre
però abraçant alhora tota mena de projectes, molts vinculats a la música d’arrel. Convertit en una
de les figures més destacades de l’escena jazzística actual, estrenarà a la fira –on encara
ressonen els aplaudiments pel seu pas fa dues edicions amb el guitarrista
Chicuelo
– un nou treball,
Talismán
, al capdavant d’un
Dream Trio
on l’acompanyen el percussionista Aleix Tobias i el violoncel·lista Martín Meléndez, amb qui ja
va recrear fa uns anys la música de Maurice Ravel.
Grandia / Martorell / Vilajoana
Tres músics polifacètics i d’ànima inquieta i experimental interpel·len el públic i connecten

música antiga i reptes futurs. L’artista visual Carlos Martorell (direcció, sintetitzadors, sensors de
moviment i programació), l’instrumentista vinculat a l’escena folk
Adrià Grandia
(viola de roda, sintetitzadors, laptop i aeròfons) i l’artista escènic multidisciplinar
Marc Vilajuana
(veu, pandero i percussions) exploren la relació dels homes amb la tecnologia, cercant similituds
amb la relació de les persones amb la religió i plantejant que, ens tots dos casos, actua una fe
similar. El repertori fa una relectura de la música tradicional religiosa, principalment cristiana,
posada al dia en una litúrgia mediada per una intel·ligència artificial que treballa a partir
d’ingents bases de dades i partitures, actuant de fet com si fos el quart component del grup.
Joan Garriga
Fundador de
Dusminguet
i ànima de
La Troba Kung-Fú
, l’acordionista i cantant
Joan Gar-riga
és una figura clau per entendre l’evolució de la música popular del segle xxi feta a Catalunya. El
codescobridor, o codefinidor, de la rúmbia –barreja de rumba i cúmbia amb denominació
d’origen vallesana– presenta un àlbum que apunta a clàssic instantani.
El ball i el plany
(Fina Estampa, 2020) és un viatge apassionant per tots els móns que caben a l’acordió de
Joan Garriga
.
Sons Essencials i Andorra Lírica
Les dues formacions estrenaran una singular revisió d’una sarsuela que va commocionar la
Barcelona de principis de segle xix. L’espectacle,
Cançó d'amor i de guerra
, revisa l’obra original en clau de rumba i gèneres mediterranis.
Factoria Mascaró i La Nova Euterpe
Música i dansa, cos i veu, i so i moviment són binomis indissociables. Aquesta experiència

sonora i física troba la seva expressió unint la companyia de dansa Factoria Mascaró i el grup
polifònic de veus masculines
La Nova Euterpe
en un espectacle amb arrels a la tradició al repertori dels antics goigs devocionals, que furga en
els elements clàssics que formen la matèria en la concepció pitagòrica del món: terra, aigua, foc
i aire. Aquesta és una proposta en coproducció amb Dansàneu.
Paula Grande
i
Anna Ferrer
Les joves cantants s’uneixen a
Vega
, un espectacle que recorre els diferents àmbits de la música popular i explora el rol de les dones
en els últims dos segles a través de les lletres de les cançons del repertori tradicional de les
comarques gironines. Sobre aquests dos eixos, la feminitat en la societat i cançó de tradició roal,
som davant d’una proposta única que uneix dues veus de gran personalitat per acostar el
folklore català a l’escena musical d’avui dia.
Vega
és una coproducció de la Fira Mediterrània, el festival Càntut de Cassà de la Selva i l’Espai
Marfà de Girona. El trio instrumental que les acompanya està format per
Paula Vegas
(teclats),
Vic Moliner
(baix) i
Juan Rodríguez
(bateria i percussions).
Ateneu 9Barris i la Cobla Sant Jordi
La
Cobla Sant Jordi
i l’
Ateneu Popular 9Barris
presenten,
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La Fira Mediterrània de Manresa dona a
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escèniques d'aquest 2020 - Ajuntament de
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La Fira Mediterrània de Manresa dona a
conèixer les propostes de música i arts
escèniques d'aquest 2020
20/07/2020
Les coproduccions amb entitats i institucions, les propostes de joves emergents, la
mirada des de la contemporaneïtat cap a l’arrel i el territori i el desenvolupament
sostenible impregnen els projectes artístics seleccionats. La Fira obrirà i tancarà la 23a
edició amb una transhumància artística pel territori de la mà del músic Arnau Obiols, el
ballarí Magí Serra i el creador audiovisual Pepe Camps.

Amb l’objectiu clar de posicionar la Fira Mediterrània de Manresa com a mercat estratègic de
l’arrel, les propostes artístiques de la 23a edició reforcen la mirada a l’arrel que ens parla en
present. Així, com ja va fer l’any passat, en el seu debut com a director artístic, Jordi Fosas
proposa una programació articulada sota tres grans conceptes: mirades (d’artistes del món
contemporani que incorporen la mirada a l’arrel entre els ingredients de les seves
propostes), joves (amb artistes emergents que parteixen de l’arrel com a matèria prima)
i present (enguany centrat en el territori i el desenvolupament sostenible). Tot plegat, sense
perdre de vista el treball de la Fira amb els 360 graus de l’arrel (partint del patrimoni i
l’herència cultural, passant per la tasca de l’associacionisme que el connecta amb la societat,
fins arribar al sector professional).

La mirada a l’arrel impregnarà la programació artística, la professional i fins i tot el cartell gràfic
de la 23a Fira, que enguany se celebrarà del 13 al 18 d’octubre, en un format híbrid que
combinarà activitats en línia i propostes presencials.

La programació s’ha presentat aquest dilluns al migdia amb la presència de l’alcalde de
Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, que han
acompanyat al director artístic de la Fira, Jordi Fosas, i Maria Àngels Blasco, directora general
de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya.

LES PROPOSTES ARTÍSTIQUES
Fira Mediterrània, amb el seu caràcter multidisciplinari, planteja tres grans itineraris, un
de música amb l’escena mediterrània de músiques del món i música folk; un d’arts
escèniques que creen a partir de patrimoni immaterial i de la cultura popular i tradicional; i un
de cultura popular i associacionisme posant èmfasi en el seu maridatge amb el sector
professional de les arts i també mirant cap al patrimoni immaterial de la Mediterrània. La 23a
Fira Mediterrània acompanya 42 projectes artístics dels dos primers itineraris, música i arts
escèniques, que podrem veure en línia i/o de forma presencial i que us presentem a
continuació.

Un dels projectes que engloba tots aquests elements és el del músic Arnau Obiols i el
ballarí Magí Serra, dos artistes joves, un dels quals ha centrat des dels seus inicis el seu treball
en el camp de l’arrel i l’altre que la treballa des de la mirada de la dansa contemporània.
Acompanyats del creador audiovisual Pepe Camps, a Brots Transhumants, faran una
transhumància artística per tal de viure i reflexionar com mirem l’entorn, la terra i el territori. El
recorregut començarà el 13 d’octubre amb una conversa amb Martí Boada, Doctor en
Ciències Ambientals per la UAB, i serà el tret de sortida de la Fira, i acabarà el dia 18
d’octubre, amb el resultat de l’experiència artística en format audiovisual, tancant la
programació de la 23a Fira.

Treball en clau 360 – Coproduccions i col·laboracions a l’obrador de la Fira
Fira Mediterrània treballa el seu obrador en clau 360, sumant esforços, connectant i teixint
complicitats amb els diferents sectors que conflueixen a la Fira, connectant els festivals d’arrel i
els altres equipaments, festivals, fires i centres culturals del país. Enguany acompanyem dotze
produccions pròpies, coproduccions i col·laboracions.

És el cas d’Acte de fe, en que Carlos Martorell, Marc Vilajuana i Adrià Grandia comparen la fe
de la religió amb la fe que tenim avui en la tecnologia, acompanyats artísticament d’un ordinador
que hi posarà intel·ligència artificial, i que compta amb la participació de la Fira, FiraTàrrega,
l’Eufònic, el Kovent i el Convent d’Alcover. També amb FiraTàrrega podrem assistir a l’assaig
obert del Kernel Dance Theatre, que amb Long, reflexionarà sobre la relació entre tradició i
construcció de la identitat a partir de dos eixos conceptuals i de moviment, el Ball de bastons i el
Drac.

A Vega, les veus de Paula Grande i Anna Ferrer repassen el repertori tradicional femení de

terres gironines, i compten amb la participació de la Fira, el festival Càntut i l’Espai Marfà. Aina
Alegre presenta un estudi de recerca sobre la ressonància corporal al ball de Pastorets de la
Festa Major de Vilafranca del Penedès, en coproducció amb Fira Mediterrània. Toni Jódar i
Beatriu Daniel presentaran la darrera entrega de la trilogia de conferències ballades d’Explica
Dansa, amb TRA TRA TRA. Tradició, conferència ballada via streaming, sobre la relació i la
influència mútua entre la dansa contemporània i la dansa tradicional, i que està coproduïda per
la Fira, el Mercat de les Flors i el festival Ésdansa de la Preses.

Al grup de les coproduccions i col·laboracions d’enguany també cal destacar la proposta
de Factoria Mascaró i La Nova Euterpe, que s’han unit per destacar els binomis indissociables
que representen música i dansa; cos i veu, i so i moviment, i que sorgeix fruit de la col·laboració
entre la Fira i el Festival Dansàneu. Fira i Dansàneu també col·laboren amb Tradere, de Laia
Santanach, que després de guanyar el Premi Delfí Colomé de suport a la creació i producció de
dansa tradicional amb Àer, continua investigant sobre la tradició des d’una òptica
contemporània, en un projecte del qual aquest 2020 en podrem veure un assaig obert.

La Fira també participa com a productora en la proposta de Marc Sempere-Moya, en la que
col·labora L’Estruch de Sabadell, i que reflexionarà sobre el límit entre l’individu i el comú amb
un ritual que comptarà amb la participació del transgressor cantant exflamenc El Niño de Elche i
el baixista de Los Planetas i Lagartija Nick, Eric Jiménez. Amb el Festival de Llegendes de
Catalunya la Fira ha col·laborat en la producció de la Companyia Pagans, Paraules que
trenquen ossos, una original proposta que reflexiona sobre la vigència de la tradició oral i sobre
com explicar històries en l’actual món tecnològic. I amb el festival Amb So de Cobla de Palamós,
la Fira ha coproduït una proposta que barreja el circ amb el so de cobla i que compta amb la
participació de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, el músic Pep Pasqual i de la mà de
l’Ateneu Popular 9 Barris artistes de circ com Kerol, Amer i Àfrica, Daniball, Manel Roses i Kari
Panska.

La idea de treballar en aquesta línia d’incentiu del partenariat es vol tirar endavant també en
properes edicions. Així, podem avançar que pel 2021 es treballarà en la proposta Ulls clucs, de
descoberta de l’entorn a través de sons i músiques d’arrel, amb Arnau Obiols a la direcció
musical i Sònia Gòmez en la direcció escènica, en coproducció amb l’Auditori de Barcelona.

Inauguració de la Fira en viu
Una d’aquestes propostes de l’obrador de la Fira Mediterrània serà l’encarregada d’inaugurar la
programació artística en viu de la Fira d’enguany, dijous 15 d’octubre. Es tracta de Za! & La
Transmegacobla, que, fruit d’un laboratori realitzat en el marc de la Fira fa dos anys, reunirà
sobre l’escenari el grup de música experimental Za!, la MegaCobla, un quartet de vents de
cobla tradicional, i al duet femení de trans-folk Tarta Relena, amb la coproducció de la pròpia
Fira i l’Espai Marfà de Girona.

Les arts escèniques miren a l’arrel
A part de les coproduccions ja explicades, les arts escèniques de la 23a Fira miraran
directament a l’arrel des d’un llenguatge contemporani amb propostes com A puerta
cerrada, una trilogia de la companyia basca Kukai Dantza amb coproducció amb el Museo
Universidad de Navarra, amb dues peces que es presenten en línia i estan inspirades en el
confinament i en exposicions del museu, i Gauekoak, la tercera peça, que es presenta en viu, i
que fa una mirada a tota una trajectòria fixada en la dansa d’arrel; Luaº, d’Ancorae, en que la
jove Andrea Jiménez, Premi de dansa de l’Institut del Teatre 2019, replanteja les bases del
flamenc; Y perdí mi centro, de LaboratoriA, un cant a la igualtat entre homes i dones en que les
seves quatre components també experimenten amb el flamenc com a llenguatge comú; i Corpus,
en que Xavier Bobés explora el moviment d’un objecte escultòric en relació al cos.

A nivell internacional, la programació d’arts escèniques de la Fira comptarà amb la
proposta SunBengSitting, del performer, ballarí, músic i coreògraf austríac Simon Mayer, que
des de la vessant experimental recorre al iòdel -modalitat de cant alpí-, a la dansa popular i a la
dansa contemporània, fent un viatge al passat i una cerca lúdica i humorística de la identitat. I
amb la instal·lació B, dels suïssos Trickster, centrada en el conte de la Blancaneus i segona
part d’una trilogia dedicada als contes populars.

També en l’àmbit de les arts escèniques, en aquest cas adreçat al públic familiar, s’acostaran a
la cultura tradicional des de la vessant de les faules i els contes populars la Companyia de
Comediants La Baldufa, amb La faula de l’esquirol, un proposta que reflexiona sobre la
diversitat i la convivència; i Campi qui pugui, que recupera en format de carrer tres porquets
que encara busquen casa i un llop envellit però molt entranyable. També en l’àmbit de les arts
escèniques de carrer i el públic familiar, podrem veure El meu amic Brutus, de la companyia del
Príncep Totilau, amb música, actors i titelles al servei d’un simpàtic os bru i uns pagesos de
muntanya. També per als més menuts però amb els dos peus ficats en la música, Les
Anxovetes s’estrenen amb una proposta familiar, Ondina, amb l’objectiu d’acostar el món de les
havaneres a nous públics.

La música a la Mediterrània
Seguint ja en l’àmbit musical, podrem veure i escoltar la proposta de l’asturià Rodrigo
Cuevas i Raül Refree, que s’han unit en la producció del darrer treball de Cuevas, Manual de
cortejo, i que coincidiran a Manresa per primer cop sobre els escenaris en l’estrena del seu
darrer espectacle. També podrem escoltar en directe l’acordionista Joan Garriga i el Mariatxi
Galàctic, amb un nou disc sota el braç de “rúmbia” en estat pur, El ball i el plany; a Alba
Carmona, que fa un homenatge als cants populars i la tradició oral a l’estrena de Canciones del

folklore; a Los Hermanos Cubero, que presenten nou disc, Proyecto Toribio, després de
guanyar el Premi MIN al millor àlbum de Músiques del Món amb l’anterior treball; al
pianista Marco Mezquida, que estrena nou treball, Talismán, amb una forta empremta de la
música tradicional de la Península Ibèrica, en companyia d’Aleix Tobias i Martín Meléndez, a la
mallorquina Maria del Mar Bonet, que estrenarà nou espectacle, Saba de terrer. Homenatge al
Pare Ginard, autor del Cançoner Popular de Mallorca. També de les Illes, la Fira comptarà
amb Roada, que presenten nou disc amb temes tradicionals; amb la manacorina Joana Gomila,
que presentarà el seu darrer treball, Paradís, després que amb Folk Souvenir, el seu treball de
debut, sacsegés el món de la música tradicional; i amb les Marala, de les Illes i del País
Valencià, un trio de veus femenines que presenten nou disc ple de repertori que beu del present
i de cants ancestrals, en una proposta trencadora i lluminosa.

El jove duet Alexandrae, integrat per Marc Vilajuana i Elena Tarrats, oferiran un recital de cants
arcaics portats al terreny contemporani a l’estrena del seu primer disc Gaudeamus omnes. La
violinista Coloma Bertran presentarà el seu primer treball en solitari, Nocturns i diamants, molt
ben acompanyada d’artistes com Carles Belda, Sanjosex, Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau
Tordera i Gemma Humet. La Cobla Catalana dels Sons Essencials i Andorra Lírica uniran
esforços a Cançó d’amor i de guerra per oferir-nos una sarsuela de principis de segle XIX en
clau de rumba i altres gèneres mediterranis. Els Elements, encapçalats per l’acordionista Guida
Sellarès, interpretaran el seu original repertori de ball folk aplegat al seu nou treball Radical
Lliure. El Quartet Brossa, a Folkestral, estrenaran i adaptaran a la manera folk i amb molt
d’humor les melodies dels grans compositors. El jove Roger Andorrà portarà la gralla a tocar de
l’electrònica amb la darrera proposta d’Electrogralla, Empelt, de la mà del productor musical
Llibert Fortuny. I Las Karamba, set dones de procedències diverses que reivindiquen el paper
de la dona, desplegaran el seu repertori a ritme de son, txá-txá-txá, timba i rap, entre d’altres.

També formaran part de la programació musical de la propera edició de la Fira, la COMPANYIA
MINIMíssimA, guanyadora l’any passat del Concurs Sons de la Mediterrània, que presentarà
nou disc. I Duot & Helena, trio format per Albert Cirera, Ramon Prats i Helena Casas que
presentaran Mondongo en un exercici d’improvisació amb cinc cançons tradicionals que
prèviament han passat per la picadora.

A nivell internacional, gaudirem de la jove cantant grega-sudanesa Marina Satti, que en
companyia del grup polifònic Fonés, desplegarà els temes del seu nou disc Yalla, una crida a la
llibertat marcada per sons grecs, balcànics, àrabs i del Pròxim Orient, amb una estètica
trencadorament moderna i urbana. També podrem escoltar el darrer treball del grup de polifonia
occitana i percussió Cocanha, produït per Raül Refree.

La imatge de la 23ª també mira cap a l’arrel
El cartell d’enguany és obra de l’estudi de disseny manresà Kocori. Té tres versions, una per a

cadascun dels tres àmbits principals que configuren la programació artística de la Fira: la música
d’arrel i les músiques del món, les arts escèniques i la cultura popular i el patrimoni. El concepte
creatiu de la imatge és la interacció entre artistes, públic i professionals, amb un joc de mirades
que connecta amb les mirades polièdriques sobre l’arrel.

En un dels cartells, sobre fons verd, un músic agafa amb una mà un acordió diatònic,
instrument molt recurrent a les formacions de música tradicional catalana, i amb l’altre, a l’alçada
dels ulls, sosté un cartell o mirall amb la mirada riallera d’un noi. En un altre cartell, sobre fons
groc, una noia es contorsiona agafant-se el peu per sobre del cap, representant les arts
escèniques, mentre amb l’altra mà sosté la mirada d’una altra noia que tanca els ulls amb
sorpresa o potser amb emoció. I finalment, sobre fons vermell, el Boc de La Mostra del
Correfoc de Manresa, que representa el senyor del foc (molt present a gran nombre de
tradicions i llegendes mediterrànies), amb una mà sosté una torxa encesa i amb l’altre aguanta
la imatge d’un infant que mira a través del cercle que està fent amb els dits, amb una ganyota
que ensenya les dents en un posat mig feréstec mig divertit.

L’estudi de disseny manresà ha creat els cartells per a la propera edició de la Fira amb
l’objectiu de destacar la interacció que hi ha entre els diferents actors del mercat manresà:
artistes, professionals acreditats i públic. Una interacció que desperta una resposta, unes
emocions, entre tots ells. La més òbvia és la del públic, però l’artista també aprèn i reacciona
davant el feedback del públic (millorant i adaptant les seves creacions), i els professionals
prenen nota de tot plegat per contractar propostes per a les seves programacions culturals. Per
il·lustrar aquesta interacció Kocori ha utilitzat el símil de l’intercanvi de mirades, una idea que
connecta també amb el plantejament de la direcció artística de la Fira de fer una programació
integrada per propostes que parteixen de l’arrel com a motor creatiu, fruit de múltiples mirades.

L’estudi de disseny
La dissenyadora gràfica i fotoperiodista Anna Brugués és la fundadora i directora creativa
de l’estudi manresà de disseny i fotografia Kocori. Ella és bona coneixedora de la Fira
Mediterrània, ja que fa dos anys va ser la fotògrafa oficial del mercat manresà i té l’experiència
d’haver estat a primera línia durant els quatre dies intensos de celebració. Al llarg de la seva
trajectòria, Brugués ha col·laborat i treballat amb mitjans de comunicació com El Periódico de
Catalunya o el portal www.surtdecasa.com, entre d’altres. També ha treballat a l’estudi de
disseny manresà AANDEM i a l’agència de publicitat de Barcelona Maripili Comunicació.
Actualment compagina la seva tasca al capdavant de l’estudi, impartint classes de disseny a la
Universitat de Vic i com a professora associada a l’Escola Superior de Disseny ESDi de
Sabadell.

La filosofia de l’estudi de disseny és que cada projecte té la seva història i que ells són l’eina
per ajudar a compartir-la. Enguany la Fira volia trobar per al cartell de la 23a edició una imatge

que expliqués l’esperit que impulsa la programació del mercat, i el motor creatiu de l’estudi
manresà i el coneixement de primera mà de la principal responsable, van ser definitius a l’hora
de fer-los l’encàrrec.

Trobareu tota la informació al web de la fira.
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La 23 Fira Mediterrània optará por un formato
híbrido, presencial y virtual
Europa Espanya Espanyol
La próxima 23 edición de la Fira Mediterrània de Manresa, que tendrá lugar del 13 al 18 de
octubre, ha optado por "un formato flexible e híbrido, que combinará una programación presencial
y otra virtual", según ha anunciado este lunes su director, Jordi Fosas, que ha avanzado los 42
espectáculos de música y artes escénicas previstos.
Fosas ha subrayado que "esta edición estará marcada por la Covid y una palabra que repetimos
como un mantra, la flexibilidad, para adaptar las medidas de seguridad a las exigencias sanitarias
del momento".
Diez coproducciones con entidades e instituciones, las propuestas de jóvenes emergentes, la
mirada desde la contemporaneidad hacia las raíces y el territorio y el desarrollo sostenible
impregnan los proyectos artísticos seleccionados, ha comentado Fosas, quien ha anunciado que
la Fira abrirá y cerrará la 23 edición con "una trashumancia artística por el territorio de la mano del
músico Arnau Obiols, el bailarín Magí Serra y el creador audiovisual Pepe Camps".
Con su carácter multidisciplinario, la Fira planteará tres grandes itinerarios, uno de música con la
escena mediterránea de músicas del mundo y música folk; uno de artes escénicas que crean a
partir de patrimonio inmaterial y de la cultura popular y tradicional; y un último de cultura popular y
asociacionismo que pondrá énfasis en su maridaje con el sector profesional de las artes y también
mirando hacia el patrimonio inmaterial del Mediterráneo .
La Fira contará este año con doce producciones propias, coproducciones y colaboraciones, entre
ellas "Acte de fe", en que Carlos Martorell, Marc Vilajuana y Adrià Grandia comparan la fe religiosa
con la fe que tenemos hoy en la tecnología, acompañados artísticamente de un ordenador, y que
cuenta con la participación de la Fira Mediterrània, FiraTàrrega, el Eufònic, el Konvent y el
Convento de Alcover.
También en colaboración con FiraTàrrega se podrá asistir al ensayo abierto del Kernel Dance
Theatre, que con "Long" reflexiona sobre la relación entre tradición y construcción de la identidad a
partir de dos ejes conceptuales y de movimiento, el baile de bastones y el dragón.
En "Vega", las voces de Paula Grande y Anna Ferrer repasan el repertorio tradicional femenino de
tierras gerundenses, y cuentan con la participación de la Fira, el festival Càntut y el Espacio Marfà.
La feria manresana y el festival Dansàneu colaborarán conjuntamente en la propuesta de Factoría
Mascaró y La Nova Euterpe, que se han unido para destacar los binomios indisociables que
representan música y danza; cuerpo y voz, y sonido y movimiento.
Al igual que en "Tradere", de Laia Santanach, que después de ganar el premio Delfí Colomé de
apoyo a la creación y producción de danza tradicional con "Àer", continúa investigando sobre la
tradición desde una óptica contemporánea, en un proyecto del que este año se podrá ver un
ensayo abierto.
"Za! & La Transmegacobla", espectáculo fruto de una experiencia realizada en la Fira Mediterrània
de hace dos años, reunirá sobre el escenario al grupo de música experimental Za!, la MegaCobla,
un cuarteto de vientos de cobla tradicional, y al dúo femenino de trans-folk Tarta Relena en la
inauguración de la Fira en vivo.

En cuanto a la programación musical, Fosas ha destacado la propuesta del asturiano Rodrigo
Cuevas y Raül Refree, que se han unido en la producción del último trabajo del primero, "Manual
de cortejo", y que coincidirán en Manresa por primera vez sobre los escenarios en el estreno.
El acordeonista Joan Garriga y el Mariatxi Galàctic presentarán en directo su nuevo disco de
oerúmbia , "El ball i el plany", Alba Carmona hará un homenaje a los cantos populares y la
tradición oral en el estreno de "Canciones del folclore", y Los Hermanos Cubero presentarán
nuevo disco, "Proyecto Toribio".
El pianista Marco Mezquida estrenará nuevo trabajo, "Talismán", con una fuerte impronta de la
música tradicional de la Península Ibérica, en compañía de Aleix Tobias y Martín Meléndez, y la
mallorquina Maria de Mar Bonet estrenará nuevo espectáculo, "Saba de terrer. Homenatge al Pare
Ginard", autor del Cancionero Popular de Mallorca.
El joven dueto Alexandrae, integrado por Marc Vilajuana y Elena Tarrats, ofrecerán, por su parte,
un recital de cantos arcaicos llevados al terreno contemporáneo en el estreno de su primer disco,
"Gaudeamus omnes", cantado en latín.
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La Fira Mediterrània de Manresa planta cara a la
covid-19 combinant activitats presencials i en línia
Europa Espanya Català
La Fira obrirà i tancarà la 23a edició amb una transhumància artística pel territori
D'esquerra a dreta: l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, la regidora de Cultura i Festes, Anna
Crespo Obiols, el director artístic de la Fira, Jordi Fosas, i Maria Àngels Blasco, directora general
de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya
| AJM
D'esquerra a dreta: l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, la regidora de Cultura i Festes, Anna
Crespo Obiols, el director artístic de la Fira, Jordi Fosas, i Maria Àngels Blasco, directora general
de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya
La Fira obrirà i tancarà la 23a edició amb una transhumància artística pel territori de la mà del
músic Arnau Obiols, el ballarí Magí Serra i el creador audiovisual Pepe Camps.
Amb l'objectiu clar de posicionar la Fira Mediterrània de Manresa com a mercat estratègic de
l'arrel, les propostes artístiques de la 23a edició reforcen la mirada a l'arrel que ens parla en
present. Així, com ja va fer l'any passat, en el seu debut com a director artístic, Jordi Fosas
proposa una programació articulada sota tres grans conceptes : mirades (d'artistes del món
contemporani que incorporen la mirada a l'arrel entre els ingredients de les seves propostes),
joves (amb artistes emergents que parteixen de l'arrel com a matèria prima) i present (enguany
centrat en el territori i el desenvolupament sostenible). Tot plegat, sense perdre de vista el treball
de la Fira amb els 360 graus de l'arrel (partint del patrimoni i l'herència cultural, passant per la
tasca de l'associacionisme que el connecta amb la societat, fins arribar al sector professional).
La mirada a l'arrel impregnarà la programació artística, la professional i fins i tot el cartell gràfic de
la 23a Fira, que enguany se celebrarà del 13 al 18 d'octubre, en un format híbrid que combinarà
activitats en línia i propostes presencials . La programació s'ha presentat aquest dilluns al migdia
amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora de Cultura i Festes,
Anna Crespo Obiols, que han acompanyat al director artístic de la Fira, Jordi Fosas, i Maria Àngels
Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya.
LES PROPOSTES ARTÍSTIQUES Fira Mediterrània, amb el seu caràcter multidisciplinari, planteja
tres grans itineraris, un de música amb l'escena mediterrània de músiques del món i música folk;
un d'arts escèniques que creen a partir de patrimoni immaterial i de la cultura popular i tradicional; i
un de cultura popular i associacionisme posant èmfasi en el seu maridatge amb el sector
professional de les arts i també mirant cap al patrimoni immaterial de la Mediterrània. La 23a Fira
Mediterrània acompanya 42 projectes artístics dels dos primers itineraris, música i arts escèniques,
que podrem veure en línia i/o de forma presencial i que us presentem a continuació.
Un dels projectes que engloba tots aquests elements és el del músic Arnau Obiols i el ballarí Magí
Serra , dos artistes joves, un dels quals ha centrat des dels seus inicis el seu treball en el camp de
l'arrel i l'altre que la treballa des de la mirada de la dansa contemporània. Acompanyats del
creador audiovisual Pepe Camps, a Brots Transhumants, faran una transhumància artística per tal
de viure i reflexionar com mirem l'entorn, la terra i el territori. El recorregut començarà el 13
d'octubre amb una conversa amb Martí Boada, Doctor en Ciències Ambientals per la UAB, i serà
el tret de sortida de la Fira, i acabarà el dia 18 d'octubre, amb el resultat de l'experiència artística
en format audiovisual, tancant la programació de la 23a Fira.

Treball en clau 360 - Coproduccions i col·laboracions a l'obrador de la Fira Fira Mediterrània
treballa el seu obrador en clau 360 , sumant esforços, connectant i teixint complicitats amb els
diferents sectors que conflueixen a la Fira, connectant els festivals d'arrel i els altres equipaments,
festivals, fires i centres culturals del país. Enguany acompanyem dotze produccions pròpies,
coproduccions i col·laboracions.
És el cas d'Acte de fe, en que Carlos Martorell , Marc Vilajuana i Adrià Grandia comparen la fe de
la religió amb la fe que tenim avui en la tecnologia, acompanyats artísticament d'un ordinador que
hi posarà intel·ligència artificial, i que compta amb la participació de la Fira, FiraTàrrega, l'Eufònic,
el Kovent i el Convent d'Alcover. També amb FiraTàrrega podrem assistir a l'assaig obert del
Kernel Dance Theatre, que amb Long, reflexionarà sobre la relació entre tradició i construcció de la
identitat a partir de dos eixos conceptuals i de moviment, el Ball de bastons i el Drac.
A Vega, les veus de Paula Grande i Anna Ferrer repassen el repertori tradicional femení de terres
gironines, i compten amb la participació de la Fira, el festival Càntut i l'Espai Marfà. Aina Alegre
presenta un estudi de recerca sobre la ressonància corporal al ball de Pastorets de la Festa Major
de Vilafranca del Penedès, en coproducció amb Fira Mediterrània. Toni Jódar i Beatriu Daniel
presentaran la darrera entrega de la trilogia de conferències ballades d'Explica Dansa, amb TRA
TRA TRA. Tradició, conferència ballada via streaming, sobre la relació i la influència mútua entre la
dansa contemporània i la dansa tradicional, i que està coproduïda per la Fira, el Mercat de les
Flors i el festival Ésdansa de la Preses.
Al grup de les coproduccions i col·laboracions d'enguany també cal destacar la proposta de
Factoria Mascaró i La Nova Euterpe , que s'han unit per destacar els binomis indissociables que
representen música i dansa; cos i veu, i so i moviment, i que sorgeix fruit de la col·laboració entre
la Fira i el Festival Dansàneu. Fira i Dansàneu també col·laboren amb Tradere, de Laia Santanach,
que després de guanyar el Premi Delfí Colomé de suport a la creació i producció de dansa
tradicional amb Àer, continua investigant sobre la tradició des d'una òptica contemporània, en un
projecte del qual aquest 2020 en podrem veure un assaig obert.
La Fira també participa com a productora en la proposta de Marc Sempere-Moya , en la que
col·labora L'Estruch de Sabadell, i que reflexionarà sobre el límit entre l'individu i el comú amb un
ritual que comptarà amb la participació del transgressor cantant exflamenc El Niño de Elche i el
baixista de Los Planetas i Lagartija Nick, Eric Jiménez. Amb el Festival de Llegendes de Catalunya
la Fira ha col·laborat en la producció de la Companyia Pagans, Paraules que trenquen ossos, una
original proposta que reflexiona sobre la vigència de la tradició oral i sobre com explicar històries
en l'actual món tecnològic. I amb el festival Amb So de Cobla de Palamós, la Fira ha coproduït una
proposta que barreja el circ amb el so de cobla i que compta amb la participació de la Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona, el músic Pep Pasqual i de la mà de l'Ateneu Popular 9 Barris artistes
de circ com Kerol, Amer i Àfrica, Daniball, Manel Roses i Kari Panska.
La idea de treballar en aquesta línia d'incentiu del partenariat es vol tirar endavant també en
properes edicions. Així, podem avançar que pel 2021 es treballarà en la proposta Ulls clucs, de
descoberta de l'entorn a través de sons i músiques d'arrel, amb Arnau Obiols a la direcció musical i
Sònia Gòmez en la direcció escènica, en coproducció amb l'Auditori de Barcelona.
Inauguració de la Fira en viu Una d'aquestes propostes de l'obrador de la Fira Mediterrània serà
l'encarregada d'inaugurar la programació artística en viu de la Fira d'enguany , dijous 15 d'octubre.
Es tracta de Za ! & La Transmegacobla, que, fruit d'un laboratori realitzat en el marc de la Fira fa
dos anys, reunirà sobre l'escenari el grup de música experimental Za ! , la MegaCobla, un quartet
de vents de cobla tradicional, i al duet femení de trans-folk Tarta Relena, amb la coproducció de la
pròpia Fira i l'Espai Marfà de Girona.
Les arts escèniques miren a l'arrel A part de les coproduccions ja explicades, les arts escèniques
de la 23a Fira miraran directament a l'arrel des d'un llenguatge contemporani amb propostes com
A puerta cerrada, una trilogia de la companyia basca Kukai Dantza amb coproducció amb el
Museo Universidad de Navarra, amb dues peces que es presenten en línia i estan inspirades en el
confinament i en exposicions del museu, i Gauekoak, la tercera peça, que es presenta en viu, i que
fa una mirada a tota una trajectòria fixada en la dansa d'arrel; Luaº, d'Ancorae, en que la jove
Andrea Jiménez, Premi de dansa de l'Institut del Teatre 2019, replanteja les bases del flamenc; Y

perdí mi centro, de LaboratoriA, un cant a la igualtat entre homes i dones en que les seves quatre
components també experimenten amb el flamenc com a llenguatge comú; i Corpus, en que Xavier
Bobés explora el moviment d'un objecte escultòric en relació al cos.
A nivell internacional, la programació d'arts escèniques de la Fira comptarà amb la proposta
SunBengSitting , del performer, ballarí, músic i coreògraf austríac Simon Mayer, que des de la
vessant experimental recorre al iòdel -modalitat de cant alpí-, a la dansa popular i a la dansa
contemporània, fent un viatge al passat i una cerca lúdica i humorística de la identitat. I amb la
instal·lació B, dels suïssos Trickster, centrada en el conte de la Blancaneus i segona part d'una
trilogia dedicada als contes populars.
També en l'àmbit de les arts escèniques, en aquest cas adreçat al públic familiar, s'acostaran a la
cultura tradicional des de la vessant de les faules i els contes populars la Companyia de
Comediants La Baldufa, amb La faula de l'esquirol, un proposta que reflexiona sobre la diversitat i
la convivència; i Campi qui pugui, que recupera en format de carrer tres porquets que encara
busquen casa i un llop envellit però molt entranyable. També en l'àmbit de les arts escèniques de
carrer i el públic familiar, podrem veure El meu amic Brutus, de la companyia del Príncep Totilau,
amb música, actors i titelles al servei d'un simpàtic os bru i uns pagesos de muntanya. També per
als més menuts però amb els dos peus ficats en la música, Les Anxovetes s'estrenen amb una
proposta familiar, Ondina, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a nous públics.
La música a la Mediterrània Seguint ja en l'àmbit musical, podrem veure i escoltar la proposta de
l'asturià Rodrigo Cuevas i Raül Refree , que s'han unit en la producció del darrer treball de
Cuevas, Manual de cortejo, i que coincidiran a Manresa per primer cop sobre els escenaris en
l'estrena del seu darrer espectacle. També podrem escoltar en directe l'acordionista Joan Garriga i
el Mariatxi Galàctic, amb un nou disc sota el braç de "rúmbia" en estat pur, El ball i el plany; a Alba
Carmona, que fa un homenatge als cants populars i la tradició oral a l'estrena de Canciones del
folklore; a Los Hermanos Cubero, que presenten nou disc, Proyecto Toribio, després de guanyar el
Premi MIN al millor àlbum de Músiques del Món amb l'anterior treball; al pianista Marco Mezquida,
que estrena nou treball, Talismán, amb una forta empremta de la música tradicional de la
Península Ibèrica, en companyia d'Aleix Tobias i Martín Meléndez, a la mallorquina Maria del Mar
Bonet, que estrenarà nou espectacle, Saba de terrer. Homenatge al Pare Ginard, autor del
Cançoner Popular de Mallorca. També de les Illes, la Fira comptarà amb Roada, que presenten
nou disc amb temes tradicionals; amb la manacorina Joana Gomila, que presentarà el seu darrer
treball, Paradís, després que amb Folk Souvenir, el seu treball de debut, sacsegés el món de la
música tradicional; i amb les Marala, de les Illes i del País Valencià, un trio de veus femenines que
presenten nou disc ple de repertori que beu del present i de cants ancestrals, en una proposta
trencadora i lluminosa.
El jove duet Alexandrae, integrat per Marc Vilajuana i Elena Tarrats , oferiran un recital de cants
arcaics portats al terreny contemporani a l'estrena del seu primer disc Gaudeamus omnes. La
violinista Coloma Bertran presentarà el seu primer treball en solitari, Nocturns i diamants, molt ben
acompanyada d'artistes com Carles Belda, Sanjosex, Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau Tordera i
Gemma Humet. La Cobla Catalana dels Sons Essencials i Andorra Lírica uniran esforços a Cançó
d'amor i de guerra per oferir-nos una sarsuela de principis de segle XIX en clau de rumba i altres
gèneres mediterranis. Els Elements, encapçalats per l'acordionista Guida Sellarès, interpretaran el
seu original repertori de ball folk aplegat al seu nou treball Radical Lliure. El Quartet Brossa, a
Folkestral, estrenaran i adaptaran a la manera folk i amb molt d'humor les melodies dels grans
compositors. El jove Roger Andorrà portarà la gralla a tocar de l'electrònica amb la darrera
proposta d'Electrogralla, Empelt, de la mà del productor musical Llibert Fortuny. I Las Karamba,
set dones de procedències diverses que reivindiquen el paper de la dona, desplegaran el seu
repertori a ritme de son, txá-txá-txá, timba i rap, entre d'altres.
També formaran part de la programació musical de la propera edició de la Fira, la Companyia
Minimissima, guanyadora l'any passat del Concurs Sons de la Mediterrània , que presentarà nou
disc. I Duot & Helena, trio format per Albert Cirera, Ramon Prats i Helena Casas que presentaran
Mondongo en un exercici d'improvisació amb cinc cançons tradicionals que prèviament han passat
per la picadora.

A nivell internacional, gaudirem de la jove cantant grega-sudanesa Marina Satti, que en companyia
del grup polifònic Fonés, desplegarà els temes del seu nou disc Yalla, una crida a la llibertat
marcada per sons grecs, balcànics, àrabs i del Pròxim Orient, amb una estètica trencadorament
moderna i urbana. També podrem escoltar el darrer treball del grup de polifonia occitana i
percussió Cocanha, produït per Raül Refree.
La imatge de la 23ª també mira cap a l'arrel El cartell d'enguany és obra de l'estudi de disseny
manresà Kocori. Té tres versions, una per a cadascun dels tres àmbits principals que configuren la
programació artística de la Fira: la música d'arrel i les músiques del món, les arts escèniques i la
cultura popular i el patrimoni. El concepte creatiu de la imatge és la interacció entre artistes, públic
i professionals, amb un joc de mirades que connecta amb les mirades polièdriques sobre l'arrel.
En un dels cartells, sobre fons verd, un músic agafa amb una mà un acordió diatònic, instrument
molt recurrent a les formacions de música tradicional catalana, i amb l'altre, a l'alçada dels ulls,
sosté un cartell o mirall amb la mirada riallera d'un noi. En un altre cartell, sobre fons groc, una
noia es contorsiona agafant-se el peu per sobre del cap, representant les arts escèniques, mentre
amb l'altra mà sosté la mirada d'una altra noia que tanca els ulls amb sorpresa o potser amb
emoció. I finalment, sobre fons vermell, el Boc de La Mostra del Correfoc de Manresa, que
representa el senyor del foc (molt present a gran nombre de tradicions i llegendes mediterrànies),
amb una mà sosté una torxa encesa i amb l'altre aguanta la imatge d'un infant que mira a través
del cercle que està fent amb els dits, amb una ganyota que ensenya les dents en un posat mig
feréstec mig divertit.
L'estudi de disseny manresà ha creat els cartells per a la propera edició de la Fira amb l'objectiu
de destacar la interacció que hi ha entre els diferents actors del mercat manresà: artistes,
professionals acreditats i públic. Una interacció que desperta una resposta, unes emocions, entre
tots ells. La més òbvia és la del públic, però l'artista també aprèn i reacciona davant el feedback
del públic (millorant i adaptant les seves creacions), i els professionals prenen nota de tot plegat
per contractar propostes per a les seves programacions culturals. Per il·lustrar aquesta interacció
Kocori ha utilitzat el símil de l'intercanvi de mirades, una idea que connecta també amb el
plantejament de la direcció artística de la Fira de fer una programació integrada per propostes que
parteixen de l'arrel com a motor creatiu, fruit de múltiples mirades.
L'estudi de disseny La dissenyadora gràfica i fotoperiodista Anna Brugués és la fundadora i
directora creativa de l'estudi manresà de disseny i fotografia Kocori. Ella és bona coneixedora de
la Fira Mediterrània, ja que fa dos anys va ser la fotògrafa oficial del mercat manresà i té
l'experiència d'haver estat a primera línia durant els quatre dies intensos de celebració. Al llarg de
la seva trajectòria, Brugués ha col·laborat i treballat amb mitjans de comunicació com El Periódico
de Catalunya o el portal www.surtdecasa.com, entre d'altres. També ha treballat a l'estudi de
disseny manresà AANDEM i a l'agència de publicitat de Barcelona Maripili Comunicació.
Actualment compagina la seva tasca al capdavant de l'estudi, impartint classes de disseny a la
Universitat de Vic i com a professora associada a l'Escola Superior de Disseny ESDi de Sabadell.
La filosofia de l'estudi de disseny és que cada projecte té la seva història i que ells són l'eina per
ajudar a compartir-la. Enguany la Fira volia trobar per al cartell de la 23a edició una imatge que
expliqués l'esperit que impulsa la programació del mercat, i el motor creatiu de l'estudi manresà i el
coneixement de primera mà de la principal responsable, van ser definitius a l'hora de fer-los
l'encàrrec.
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Una mirada a l’arrel per parlar del present
Flexible, compromesa i segura. Així serà la 23a edició de la Fira Mediterrània, segons ha anunciat avui el seu director artístic, Jordi Fosas, al teatre
Kursaal de Manresa. L’edició d’enguany, que se celebrarà del 13 al 18 d’octubre, ve marcada per la Covid-19 i serà excepcional pel seu caràcter
híbrid, és a dir, combinarà activitats en línia amb propostes presencials.

‘Vega’, de Paula Grande i Anna Ferrer | Foto: Fira Mediterrània
Aquest caràcter flexible de la Fira ja s’anunciava el passat juny amb l’allargament de temps -s’han doblat els dies de programació- per tal de seguir
oferint les propostes amb la màxima seguretat. Fosas, així, reafirma el lema que tant s’ha reivindicat aquest cap de setmana a les xarxes: “La cultura
és segura”. I afegeix: “Tot allò que passi en viu, ho farem amb el que ens marqui el moment i amb totes les mesures de seguretat previstes”. Per molta
excepcionalitat que comporti aquesta edició, però, la Fira seguirà aportant el seu compromís i responsabilitat cap a tots els sectors que hi
conflueixen: el sector professional artístic, el de l’associacionisme i la cultura popular i també els agents de la ciutat de Manresa que ajuden a fer
possible la Fira.
Amb el focus posat a l’arrel, es proposa reforçar la mirada d’artistes joves que generen propostes contemporànies a partir de la tradició. Una mirada
multidisciplinària que enguany se centrarà en el territori i el desenvolupament sostenible. Aquesta temàtica la reflecteix al cartell la dissenyadora
gràfica i fotoperiodista Anna Brugués, que posa de manifest la interacció entre els artistes, el públic i els professionals. “Amb la imatge volia reflectir
que la fira és un reflex de les mirades i les emocions dels espectadors que van a veure-la”. I encara que el disseny sigui previ a la pandèmia, és en
aquest moment quan cobra més sentit que mai: “Ara, amb les mascaretes, estem veient com ens hem de comunicar amb els ulls”, diu.
La Fira Mediterrània d’enguany acompanya un total de 42 propostes artístiques musicals -músiques del món i folk- i d’arts escèniques, un 75% de les
quals són estrenes. A totes les propostes les englobarà el projecte Brots transhumants, de dos joves artistes: el músic Arnau Obiols, que ha centrat
des dels seus inicis el seu treball en el camp de l’arrel, i el ballarí Magí Serra, que treballa la tradició des de la dansa contemporània. El recorregut
artístic serà de 130 hores -la durada del festival sencer- i servirà per viure i reflexionar sobre la mirada a l’entorn i la sostenibilitat. L’inici de la
transhumància, que alhora marcarà el tret de sortida de la Fira, serà el dia 13 d’octubre amb la conversa dels dos artistes amb Martí Boada, Doctor
en Ciències Ambientals per la UAB. El dia 18 es posarà punt i final a la Fira amb el documental audiovisual resultant d’aquesta l’experiència, fet pel
creador visual Pere Camps, que els acompanyarà durant tot el recorregut artístic.

El disseny d’aquesta 23a edició de la Fira, a càrrec d’Anna Brugués

La Fira Mediterrània, en clau 360
Dotze dels projectes que es presenten a la Fira estan treballats en clau 360. “Agafem el concepte d’aquest model d’educació de treballar amb tothom
i en tot moment”, explica Jordi Fosas, que pretén, sota aquest concepte, sumar esforços i connectar els diferents festivals, fires i centres culturals del
país.
Algunes de les produccions són, per exemple, Acte de fe, en què Carlos Martorell, Marc Vilajuana i Adrià Grandia comparen la de religiosa amb la
fe tecnològica actual, i Vega, un espectacle de Paula Grande i Anna Ferrer que repassa el repertori tradicional femení de les terres gironines. Pel
que fa a les coproduccions i col·laboracions, destaca la proposta de Factoria Mascaró i la Nova Euterpe, que presenten els binomis indissociables
de la música i la dansa, i és fruit d’una col·laboració de la Fira amb el Festival Dansàneu. Una altra col·laboració entre aquestes dues entitats és la
de Tradere, de Laia Santanach, de la qual se’n podrà veure un assaig obert. A banda d’aquesta, hi ha més entitats que col·laboren amb la Fira, com
són el Festival de Llegendes de Catalunya, L’Estruch de Sabadell o Amb So de Cobla de Palamós, entre d’altres.
Aquesta idea de treballar en la línia del partenariat es vol seguir impulsant en les properes edicions. De moment, la Fira avança la proposta Ulls
clucs, amb Arnau Obiols com a director musical i Sònia Gómez a la direcció escènica, en coproducció amb l’Auditori de Barcelona.
Malgrat que des de l’organització encara no poden concretar quantes de les propostes seran en viu, n’hi ha una que està confirmada. Es tracta de
l’espectacle inaugural Za! La Transmegacobla, que reunirà sobre l’escenari el grup de música experimental Za! i el quartet de vents de cobla
tradicional Megacobla, i el duet femení de trans-folk Tarta Relena.
En l’àmbit musical, hi haurà noms com Rodrigo Cuevas i Raül Refree, que coincidiran a Manresa per primera vegada sobre els escenaris; Los
Hermanos Cubero, amb el seu nou disc Proyecto Toribio, i el duet Alexandrae, format per Marc Vilajuana i Elena Tarrats, que estrenen el seu
primer àlbum, Gaudeamus omnes, entre d’altres artistes. Un nom que destaca per la seva veterania és el de Maria del Mar Bonet, amb l’estrena del
seu nou espectacle Saba de terrer: homenatge al Pare Ginard, autor del Cançoner Popular de Mallorca. Les propostes no acaben aquí, però. N’hi ha,
fins i tot, que inclouen també altres tipus de públic, com el familiar. És el cas de Les Anxovetes, que acosten per primera vegada les havaneres als
infants amb Ondina.
Un altre impuls innovador d’enguany és la connexió dels artistes amb el públic. Així, hi haurà trobades digitals de diferents artistes amb un periodista,
per tal que puguin explicar els seus projectes. S’hi podran veure, per exemple, el músic Edi Pou conversant amb el periodista de Núvol Oriol Puig
Taulé, l’actor Enric Blasi amb Núria Cañamares o els cantants Marc Vilajuana i Elena Tarrats amb Ester Plana, entre d’altres entrevistats i
entrevistadors.
La Fira Mediterrània de Manresa, totalment consolidada i amb un cartell més que extens, és un referent de la cultura popular del país i serveix per
donar projecció, no tan sols una setmana sinó durant tot l’any, a projectes i creacions molt diferents. Si voleu veure un avançament de la programació
sencera, podeu consultar-la al web de la Fira.
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Fira Mediterrània dona a conèixer les propostes
d'Arts Escèniques i Música d'aquesta 23 edició
Europa Espanya Català
Amb l'objectiu clar de posicionar la Fira Mediterrània de Manresa com a mercat estratègic de
l'arrel, les propostes artístiques de la 23a edició reforcen la mirada a l'arrel que ens parla en
present. Així, com ja va fer l'any passat, en el seu debut com a director artístic, Jordi Fosas
proposa una programació articulada sota tres grans conceptes: mirades (d'artistes del món
contemporani que incorporen la mirada a l'arrel entre els ingredients de les seves propostes),
joves (amb artistes emergents que parteixen de l'arrel com a matèria prima) i present (enguany
centrat en el territori i el desenvolupament sostenible). Tot plegat, sense perdre de vista el treball
de la Fira amb els 360 graus de l'arrel (partint del patrimoni i l'herència cultural, passant per la
tasca de l'associacionisme que el connecta amb la societat, fins arribar al sector professional). La
mirada a l'arrel impregnarà la programació artística, la professional i fins i tot el cartell gràfic de la
23a Fira, que enguany se celebrarà del 13 al 18 d'octubre, en un format híbrid que combinarà
activitats en línia i propostes presencials.
LES PROPOSTES ARTÍSTIQUES
Fira Mediterrània, amb el seu caràcter multidisciplinari, planteja tres grans itineraris, un de música
amb l'escena mediterrània de músiques del món i música folk; un d'arts escèniques que creen a
partir de patrimoni immaterial i de la cultura popular i tradicional; i un de cultura popular i
associacionisme posant èmfasi en el seu maridatge amb el sector professional de les arts i també
mirant cap al patrimoni immaterial de la Mediterrània. La 23a Fira Mediterrània acompanya 42
projectes artístics dels dos primers itineraris, música i arts escèniques , que podrem veure en línia
i/o de forma presencial i que us presentem a continuació.
Un dels projectes que engloba tots aquests elements és el del músic Arnau Obiols i el ballarí Magí
Serra , dos artistes joves, un dels quals ha centrat des dels seus inicis el seu treball en el camp de
l'arrel i l'altre que la treballa des de la mirada de la dansa contemporània. Acompanyats del
creador audiovisual Pepe Camps , a Brots Transhumants, faran una transhumància artística per tal
de viure i reflexionar com mirem l'entorn, la terra i el territori. El recorregut començarà el 13
d'octubre amb una conversa amb Martí Boada, Doctor en Ciències Ambientals per la UAB, i serà
el tret de sortida de la Fira , i acabarà el dia 18 d'octubre, amb el resultat de l'experiència artística
en format audiovisual, tancant la programació de la 23a Fira.
Treball en clau 360 Coproduccions i col·laboracions a l'obrador de la Fira Fira Mediterrània treballa
el seu obrador en clau 360, sumant esforços, connectant i teixint complicitats amb els diferents
sectors que conflueixen a la Fira, connectant els festivals d'arrel i els altres equipaments, festivals,
fires i centres culturals del país. Enguany acompanyem dotze produccions pròpies, coproduccions
i col·laboracions.
És el cas d' Acte de fe, en que Carlos Martorell , Marc Vilajuana i Adrià Grandia comparen la fe de
la religió amb la fe que tenim avui en la tecnologia, acompanyats artísticament d'un ordinador que
hi posarà intel·ligència artificial, i que compta amb la participació de la Fira, FiraTàrrega, l'Eufònic,
el Kovent i el Convent d'Alcover.
També amb FiraTàrrega podrem assistir a l'assaig obert del Kernel Dance Theatre , que amb
Long, reflexionarà sobre la relació entre tradició i construcció de la identitat a partir de dos eixos
conceptuals i de moviment, el Ball de bastons i el Drac.

Inauguració de la Fira en viu Una d'aquestes propostes de l'obrador de la Fira Mediterrània serà
l'encarregada d'inaugurar la programació artística en viu de la Fira d'enguany, dijous 15 d'octubre.
Es tracta de Za ! & La Transmegacobla , que, fruit d'un laboratori realitzat en el marc de la Fira fa
dos anys, reunirà sobre l'escenari el grup de música experimental Za ! , la MegaCobla , un quartet
de vents de cobla tradicional, i al duet femení de trans-folk Tarta Relena , amb la coproducció de la
pròpia Fira i l'Espai Marfà de Girona.
Les arts escèniques miren a l'arrel A part de les coproduccions ja explicades, les arts escèniques
de la 23a Fira miraran directament a l'arrel des d'un llenguatge contemporani amb propostes com
A puerta cerrada, una trilogia de la companyia basca Kukai Dantza amb coproducció amb el
Museo Universidad de Navarra, amb dues peces que es presenten en línia i estan inspirades en el
confinament i en exposicions del museu, i Gauekoak, la tercera peça, que es presenta en viu, i que
fa una mirada a tota una trajectòria fixada en la dansa d'arrel; Luaº, d' Ancorae, en que la jove
Andrea Jiménez , Premi de dansa de l'Institut del Teatre 2019, replanteja les bases del flamenc; Y
perdí mi centro, de LaboratoriA , un cant a la igualtat entre homes i dones en que les seves quatre
components també experimenten amb el flamenc com a llenguatge comú; i Corpus, en que Xavier
Bobés explora el moviment d'un objecte escultòric en relació al cos.
A nivell internacional, la programació d'arts escèniques de la Fira comptarà amb la proposta
SunBengSitting, del performer, ballarí, músic i coreògraf austríac Simon Mayer , que des de la
vessant experimental recorre al iòdel -modalitat de cant alpí-, a la dansa popular i a la dansa
contemporània, fent un viatge al passat i una cerca lúdica i humorística de la identitat. I amb la
instal·lació B, dels suïssos Trickster , centrada en el conte de la Blancaneus i segona part d'una
trilogia dedicada als contes populars.
També en l'àmbit de les arts escèniques, en aquest cas adreçat al públic familiar, s'acostaran a la
cultura tradicional des de la vessant de les faules i els contes populars la Companyia de
Comediants La Baldufa , amb La faula de l'esquirol, un proposta que reflexiona sobre la diversitat i
la convivència; i Campi qui pugui , que recupera en format de carrer tres porquets que encara
busquen casa i un llop envellit però molt entranyable. També en l'àmbit de les arts escèniques de
carrer i el públic familiar, podrem veure El meu amic Brutus, de la companyia del Príncep Totilau ,
amb música, actors i titelles al servei d'un simpàtic os bru i uns pagesos de muntanya. També per
als més menuts però amb els dos peus ficats en la música, Les Anxovetes s'estrenen amb una
proposta familiar, Ondina, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a nous públics.
La música i la dansa a la Mediterrània A Vega, les veus de Paula Grande i Anna Ferrer repassen
el repertori tradicional femení de terres gironines, i compten amb la participació de la Fira, el
festival Càntut i l'Espai Marfà. Aina Alegre presenta un estudi de recerca sobre la ressonància
corporal al ball de Pastorets de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, en coproducció amb Fira
Mediterrània. Toni Jódar i Beatriu Daniel presentaran la darrera entrega de la trilogia de
conferències ballades d' Explica Dansa , amb TRA TRA TRA. Tradició, conferència ballada via
streaming, sobre la relació i la influència mútua entre la dansa contemporània i la dansa
tradicional, i que està coproduïda per la Fira, el Mercat de les Flors i el festival Ésdansa de la
Preses.
Al grup de les coproduccions i col·laboracions d'enguany també cal destacar la proposta de
Factoria Mascaró i La Nova Euterpe , que s'han unit per destacar els binomis indissociables que
representen música i dansa; cos i veu, i so i moviment, i que sorgeix fruit de la col·laboració entre
la Fira i el Festival Dansàneu. Fira i Dansàneu també col·laboren amb Tradere, de Laia Santanach,
que després de guanyar el Premi Delfí Colomé de suport a la creació i producció de dansa
tradicional amb Àer, continua investigant sobre la tradició des d'una òptica contemporània, en un
projecte del qual aquest 2020 en podrem veure un assaig obert.
La Fira també participa com a productora en la proposta de Marc Sempere-Moya , en la que
col·labora L'Estruch de Sabadell, i que reflexionarà sobre el límit entre l'individu i el comú amb un
ritual que comptarà amb la participació del transgressor cantant exflamenc El Niño de Elche i el
baixista de Los Planetas i Lagartija Nick, Eric Jiménez. Amb el Festival de Llegendes de Catalunya
la Fira ha col·laborat en la producció de la Companyia Pagans , Paraules que trenquen ossos, una
original proposta que reflexiona sobre la vigència de la tradició oral i sobre com explicar històries
en l'actual món tecnològic. I amb el festival Amb So de Cobla de Palamós, la Fira ha coproduït una

proposta que barreja el circ amb el so de cobla i que compta amb la participació de la Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona, el músic Pep Pasqual i de la mà de l' Ateneu Popular 9 Barris artistes
de circ com Kerol, Amer i Àfrica, Daniball, Manel Roses i Kari Panska.
La idea de treballar en aquesta línia d'incentiu del partenariat es vol tirar endavant també en
properes edicions. Així, podem avançar que pel 2021 es treballarà en la proposta Ulls clucs, de
descoberta de l'entorn a través de sons i músiques d'arrel, amb Arnau Obiols a la direcció musical i
Sònia Gòmez en la direcció escènica, en coproducció amb l'Auditori de Barcelona.
Seguint ja en l'àmbit musical, podrem veure i escoltar la proposta de l'asturià Rodrigo Cuevas i
Raül Refree, que s'han unit en la producció del darrer treball de Cuevas, Manual de cortejo, i que
coincidiran a Manresa per primer cop sobre els escenaris en l'estrena del seu darrer espectacle.
També podrem escoltar en directe l'acordionista Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic , amb un nou
disc sota el braç de "rúmbia" en estat pur, El ball i el plany; a Alba Carmona , que fa un homenatge
als cants populars i la tradició oral a l'estrena de Canciones del folklore; a Los Hermanos Cubero ,
que presenten nou disc, Proyecto Toribio, després de guanyar el Premi MIN al millor àlbum de
Músiques del Món amb l'anterior treball; al pianista Marco Mezquida , que estrena nou treball,
Talismán, amb una forta empremta de la música tradicional de la Península Ibèrica, en companyia
d' Aleix Tobias i Martín Meléndez , a la mallorquina Maria del Mar Bonet , que estrenarà nou
espectacle , Saba de terrer. Homenatge al Pare Ginard, autor del Cançoner Popular de Mallorca.
També de les Illes, la Fira comptarà amb Roada , que presenten nou disc amb temes tradicionals;
amb la manacorina Joana Gomila , que presentarà el seu darrer treball, Paradís, després que amb
Folk Souvenir, el seu treball de debut, sacsegés el món de la música tradicional; i amb les Marala,
de les Illes i del País Valencià, un trio de veus femenines que presenten nou disc ple de repertori
que beu del present i de cants ancestrals, en una proposta trencadora i lluminosa.
El jove duet Alexandrae , integrat per Marc Vilajuana i Elena Tarrats, oferiran un recital de cants
arcaics portats al terreny contemporani a l'estrena del seu primer disc Gaudeamus omnes. La
violinista Coloma Bertran presentarà el seu primer treball en solitari, Nocturns i diamants, molt ben
acompanyada d'artistes com Carles Belda , Sanjosex , Ju , Guillem Soler , Dia Sañé , Arnau
Tordera i Gemma Humet . La Cobla Catalana dels Sons Essencials i Andorra Lírica uniran
esforços a Cançó d'amor i de guerra per oferir-nos una sarsuela de principis de segle XIX en clau
de rumba i altres gèneres mediterranis. Els Elements , encapçalats per l'acordionista Guida
Sellarès, interpretaran el seu original repertori de ball folk aplegat al seu nou treball Radical Lliure.
El Quartet Brossa , a Folkestral, estrenaran i adaptaran a la manera folk i amb molt d'humor les
melodies dels grans compositors. El jove Roger Andorrà portarà la gralla a tocar de l'electrònica
amb la darrera proposta d' Electrogralla , Empelt, de la mà del productor musical Llibert Fortuny. I
Las Karamba , set dones de procedències diverses que reivindiquen el paper de la dona,
desplegaran el seu repertori a ritme de son, txá-txá-txá, timba i rap, entre d'altres.
També formaran part de la programació musical de la propera edició de la Fira, la COMPANYIA
MINIMíssimA , guanyadora l'any passat del Concurs Sons de la Mediterrània, que presentarà nou
disc. I Duot & Helena , trio format per Albert Cirera, Ramon Prats i Helena Casas que presentaran
Mondongo en un exercici d'improvisació amb cinc cançons tradicionals que prèviament han passat
per la picadora.
A nivell internacional, gaudirem de la jove cantant grega-sudanesa Marina Satti , que en
companyia del grup polifònic Fonés , desplegarà els temes del seu nou disc Yalla, una crida a la
llibertat marcada per sons grecs, balcànics, àrabs i del Pròxim Orient, amb una estètica
trencadorament moderna i urbana. També podrem escoltar el darrer treball del grup de polifonia
occitana i percussió Cocanha , produït per Raül Refree.
La imatge de la 23ª també mira cap a l'arrel El cartell d'enguany és obra de l'estudi de disseny
manresà Kocori. Té tres versions, una per a cadascun dels tres àmbits principals que configuren la
programació artística de la Fira: la música d'arrel i les músiques del món, les arts escèniques i la
cultura popular i el patrimoni. El concepte creatiu de la imatge és la interacció entre artistes, públic
i professionals, amb un joc de mirades que connecta amb les mirades polièdriques sobre l'arrel.
En un dels cartells, sobre fons verd, un músic agafa amb una mà un acordió diatònic , instrument
molt recurrent a les formacions de música tradicional catalana, i amb l'altre, a l'alçada dels ulls,

sosté un cartell o mirall amb la mirada riallera d'un noi. En un altre cartell, sobre fons groc, una
noia es contorsiona agafant-se el peu per sobre del cap, representant les arts escèniques, mentre
amb l'altra mà sosté la mirada d'una altra noia que tanca els ulls amb sorpresa o potser amb
emoció. I finalment, sobre fons vermell, el Boc de La Mostra del Correfoc de Manresa , que
representa el senyor del foc (molt present a gran nombre de tradicions i llegendes mediterrànies),
amb una mà sosté una torxa encesa i amb l'altre aguanta la imatge d'un infant que mira a través
del cercle que està fent amb els dits, amb una ganyota que ensenya les dents en un posat mig
feréstec mig divertit.
L'estudi de disseny manresà ha creat els cartells per a la propera edició de la Fira amb l'objectiu
de destacar la interacció que hi ha entre els diferents actors del mercat manresà : artistes,
professionals acreditats i públic. Una interacció que desperta una resposta, unes emocions, entre
tots ells. La més òbvia és la del públic, però l'artista també aprèn i reacciona davant el feedback
del públic (millorant i adaptant les seves creacions), i els professionals prenen nota de tot plegat
per contractar propostes per a les seves programacions culturals. Per il·lustrar aquesta interacció
Kocori ha utilitzat el símil de l'intercanvi de mirades, una idea que connecta també amb el
plantejament de la direcció artística de la Fira de fer una programació integrada per propostes que
parteixen de l'arrel com a motor creatiu, fruit de múltiples mirades.
L'estudi de disseny La dissenyadora gràfica i fotoperiodista Anna Brugués és la fundadora i
directora creativa de l'estudi manresà de disseny i fotografia Kocori. Ella és bona coneixedora de
la Fira Mediterrània, ja que fa dos anys va ser la fotògrafa oficial del mercat manresà i té
l'experiència d'haver estat a primera línia durant els quatre dies intensos de celebració. Al llarg de
la seva trajectòria, Brugués ha col·laborat i treballat amb mitjans de comunicació com El Periódico
de Catalunya o el portal www.surtdecasa.com , entre d'altres. També ha treballat a l'estudi de
disseny manresà AANDEM i a l'agència de publicitat de Barcelona Maripili Comunicació.
Actualment compagina la seva tasca al capdavant de l'estudi, impartint classes de disseny a la
Universitat de Vic i com a professora associada a l'Escola Superior de Disseny ESDi de Sabadell.
La filosofia de l'estudi de disseny és que cada projecte té la seva història i que ells són l'eina per
ajudar a compartir-la. Enguany la Fira volia trobar per al cartell de la 23a edició una imatge que
expliqués l'esperit que impulsa la programació del mercat, i el motor creatiu de l'estudi manresà i el
coneixement de primera mà de la principal responsable, van ser definitius a l'hora de fer-los
l'encàrrec.
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Mans, de 13 a 14 h - 18/07/2020
Europa Espanya Català
Ester Plana i Quim Rutllant són l'altaveu, en majúscules, de la cultura popular i tradicional que es
fa al país. El nostre estudi, les places majors, els recintes, les festes! Els nostres protagonistes, les
colles, les entitats, les associacions! Al "Mans" d'"El suplement", posem nom i cognom a la cultura
d'arrel catalana. I això ens ha valgut un reconeixement! El "BEST", que atorga l'Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
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Viatge a la Lleida sense Covid
Europa Espanya Català
Només una de les 13 comarques de la demarcació de Lleida es troba confinada: la capital i alguns
nuclis de població de la seva àrea metropolitana. A les altres 12 comarques, la Lleida més rural, de
muntanyes i valls, prats, rius i llacs, allotjaments de turisme rural, càmpings, apartaments, refugis
de muntanya i hotels han adequat tots els espais i activitats als protocols sanitaris per poder
disfrutar de la desconnexió, el relax i l'oci i l'esport a l'aire lliure. «Lleida són 180 quilòmetres de
distància de nord a sud i no s'ha de confondre una comarca amb la resta de territori, amb una
baixíssima densitat de població i molt poc afectat per la pandèmia» , assenyala el director del
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre.
Un vegada superat el perímetre metropolità de la capital, en comarques veïnes de la Noguera o
l'Alt Urgell, la incidència de la Covid ha sigut molt baixa i ben controlada, i és precisament als seus
pobles, emmarcats en espais naturals, on famílies, parelles i petits grups d'amics estan trobant
una fórmula vacacional que compagina molt bé la seguretat sanitària amb la distensió en un entorn
saludable on descarregar tensió i recuperar energia. Estades en masies aïllades enmig de la
naturalesa o cases independents en un nucli rural es compaginen amb passejos a peu o en
bicicleta per senders entre prats i boscos, sobre una canoa en pantans com el de Rialb o
esquivant en un bot pneumàtic les aigües braves de la Noguera Pallaresa. El Pirineu va ser una de
les primeres regions desconfinades.
Mirador del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. / ANNIKA MüLLER
Des d'Esterri d'Àneu, el director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Jordi Abella, explica que des
d'aquest dimecres ja han iniciat totes les activitats que combinen les sortides per descobrir l'entorn
paisatgístic amb visites guiades a esglésies romàniques, com les de Sant Joan d'Isil, Sant Pere del
Burgal o Sant Just i Pastor de Son del Pi. Tenen en marxa també les seves rutes sobre
etnobotànica vinculades a la bruixeria, la seva presència històrica en aquestes valls està
àmpliament documentada. Són part d'una gran oferta cultural de l'Ecomuseu, amb experiències
com acompanyar un pastor amb el seu ramat de cabres al poble de Gavàs i veure com es viu de la
producció de formatge elaborat en un obrador artesanal, visites teatralitzades o un passeig pel
poble d'Esterri mentre ens parlen de l'evolució de petites localitats com aquesta al Pirineu, on a
l'agost tindrà lloc el festival Dansàneu.
De nord a sud i d'est a oest, a tota la demarcació lleidatana es concentren paratges naturals que
conviden a caminar per senders, com els que connecten els miradors dins del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l'únic enclavament a Catalunya amb aquest
reconeixement de protecció a la seva biodiversitat. Pròxima a un dels seus accessos, la vall Fosca
torna a celebrar aquest any el seu Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus, per donar a
conèixer la vall i els seus camins a través d'activitats pensades per a participants de totes les
edats, en petits grups acompanyats per guies locals. Tindrà lloc del 30 de juliol al 2 d'agost.
Participants en una de les rutes d'etnobotànica organitzades des d'Esterri d'Àneu / ECOMUSEU
DE LES VALLS D'ÀNEU
I durant tot l'agost, un altre festival, el Gargar Festival de Murals i Art Rural, al municipi de
Penelles, permetrà veure artistes ocupats a realitzar els seus murals a l'aire lliure en aquesta petita
població de la Noguera. Els seus carrers i places ja exposen 106 murals sorprenents; un es
descobreix aquest estiu a l'església parroquial de Sant Joan. I durant tot el mes d'agost, també, la
música d'artistes del territori amenitzaran les tardes dels dissabtes. «Qualsevol dia de la setmana

es pot venir a descobrir artistes treballant en els seus murals» , explica l'alcalde de Penelles, Eloi
Bergós.
Ni propostes ni espai no falten en les Terres de Lleida, que despleguen un gran ventall d'opcions
també d'hostalatge per a asserenar-se i renovar-se amb la gastronomia local i entorns privilegiats.
22.581 places de càmping, 2.072 en refugis de muntanya, 4.791 en allotjaments de turisme rural,
16.000 HUTs (habitatges d'ús turístic), més les 674 en apartaments i les 19.762 en hotels a tota la
demarcació de Lleida ens situen en entorns segurs i preparats per a la millor prevenció de
contagis. «El territori de Lleida és molt variat en els seus atractius geogràfics i d'oferta turística,
com la de les restes arqueològiques i monumentals de la Segarra, l'oliturisme de les Garrigues,
l'observació d'aus a l'Estany d'Ivars i Vila-Sana, tot a ple rendiment de la mà de 228 empreses de
turisme actiu a tota la demarcació», destaca Juli Alegre.
Passeig en BTT en l'entorn de l'embassament Segre-Rialb (la Noguera) / LLUÍS VIDAL

