FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU

DEL 25 AL 30 DE JUNY 2019
ESTERRI D’ÀNEU . ISIL . SON
SORPE . VALÈNCIA D’ÀNEU
ESCALÓ . ESCALARRE . ESPOT

Art, passió, foc, vida, emoció: Dansàneu 2019
L’expressiu retaule gòtic de L’Epifania de Jaume Huguet instal·lat a la capella de Santa Àgata del Museu d’Història de
Barcelona ha emmarcat enguany la presentació del Dansàneu per irradiar el renovellat, però permanent compromís del
festival amb la dansa, la música i el patrimoni.
Vint-i-vuit anys després, el Dansàneu continua fonamentant-se plenament en els valors artístics seductors per a l’observador,
per al participant, per al territori pirinenc, capaços de prendre la vida i transformar-la a través d’un secret i fascinant procés.
Continua, doncs, establint-se el diàleg entre el desig de fer coses noves i la connexió ininterrompuda amb el passat. Són
paraules de l’escriptor anglès Julian Barnes ben arrodonides quan expressa que l’art no solament capta i reflecteix l’excitació,
l’emoció que embolcalla la vida, a vegades fins i tot va molt més enllà: l’art és emoció. Exacte, Dansàneu és passió, és foc, és
vida i és emoció.
Però no només. El Dansàneu és també pedagogia perquè té la capacitat de transmetre uns valors culturals creïbles d’imitació
que mereixen la confiança del receptor, de l’espectador crític. Una any més, doncs, s’ofereixen receptes que ajuden a adquirir
criteris de desenvolupament, d’enriquiment, de formació personals i col·lectius. Es proporciona un testimoniatge que a través
de la dansa, la música i el patrimoni ens obliga a comportaments ètics i responsables.
El Dansàneu és la pluja fina i persistent que fertilitza la terra i ens proporciona saó capaç d’atraure, de seduir, de comprendre,
de fidelitzar. La idea s’ancora en allò que actualment es coneix com a turisme responsable que entén, segons paraules de
Harold Goodwin, que és el turisme el que ha d’estar al servei del poble, no a l’inrevés.
El Dansàneu és compromís amb el Pirineu, amb el Pallars Sobirà, amb les Valls d’Àneu, amb les persones i l’espai geogràfic
que habiten. També amb totes aquelles que ens visitaran i participaran d’aquesta nova edició sabent que és una idea poderosa
de canvi i transformació. I, no hi ha res més poderós que una idea a la qual li ha arribat l’hora tal com anunciava l’escriptor
francès Víctor Hugo.

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

On?
El Dansàneu desplega la seua proposta cultural, lúdica, festiva i participativa
com a mínim en vuit poblacions del territori. Aquestes són: Esterri d’Àneu,
València d’Àneu, Isil, la Guingueta d’Àneu, Espot, Escaló, Sorpe i Son.

ORGANITZA
ORGANITZA

Dansa . Música . Patrimoni

Disseny. Latipo Estudi . Fotografia. Iolanda Sebé

AMB EL SUPORT DE
Ajuntament
d’Esterri d’Àneu

Ajuntament
d’Alt Àneu

Ajuntament de
la Guingueta d’Àneu

Ajuntament
d’Espot

HI COL·LABORA

AGRAÏMENTS
Parròquies
de les Valls
d’Àneu

FESTIVALS AMICS

CONSELL CULTURAL DE LES VALLS D’ÀNEU
Av. Joaquim Morelló 3, baixos 2a
25580 Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà)
T. 973 626 316
www.dansaneu.cat
DL L 608-2019

MITJANS OFICIALS

MITJANS COL·LABORADORS

LLOC I HORA
Església de
Santa Maria
d’Àneu.
Escalarre La Guingueta
d’Àneu.
19:30 h.

Dimarts, 25 de juny

Divendres, 28 de juny

ESPECTACLE INAUGURAL
SOL PICÓ I MARCO MEZQUIDA · CITA A CEGUES
Dansa, música i maridatge.
Preu: 5€ (anticipada) / 9€ (taquilla).
Inclou copa de vi del celler Castell d’Encús.

DOBLE PROGRAMA
LÍDIA PUJOL, EN CONCERT
Música.
Preu: 5€ (anticipada) / 9€ (taquilla).
Lídia Pujol, veu i Dani Espasa, teclats.

Església de
Sant Joan. Isil.
19:30 h.

VESPRE D’ESTRENES · DOBLE PROGRAMA
CARLES MARIGÓ I MARCO MEZQUIDA
JAUME SANGRÀ I CARLES MARIGÓ
Música, dansa i maridatge.
Preu: 5€ (anticipada) / 9€ (taquilla).
Inclou copa de vi del celler Batlliu de Sort.
Els pianistes Carles Marigó i Marco Mezquida
presenten en exclusiva el seu disc a quatre mans titulat
Les set fulles del faig, un exercici creatiu basat en la
improvisació. A la mitja part, se servirà una copa de
vi a manera de prèvia a l’estrena del muntatge Origo,
fruit del treball conjunt entre el ballarí i actor Jaume
Sangrà i el mateix Marigó.

Pati de la Llar
d’avis. Esterri
d’Àneu.
19:00 h.

Esplanada
d’accés a Sant
Joan d’Isil,
després del
concert de Lídia
Pujol.
21:00 h.

PREESTRENA
TEIA DE JÚLIA FARRERO
Dansa.
Preu: gratuït amb l’entrada al concert de Lídia Pujol.
Aquest projecte creatiu inspirat en la tradició de les falles
pirinenques i premiat per la Plataforma d’espectacles de
carrer 2019 s’estrenarà en l’edició de 2020 del Dansàneu.
Enguany us n’oferim un avançament.

Pati dels
antics estudis.
València
d’Àneu.
A partir de les
20:30 h.

FALLES A VALÈNCIA D’ÀNEU
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Preu: gratuït.
Actuació de Magí Serra, dansa, i Arnau Obiols, música,
com a preludi de la nit de Falles. Consultar el programa
complet de la festa al web de l’Ajuntament d’Alt Àneu altaneu.ddl.net

Diumenge, 30 de juny
Carrer Major/
La Creu. Esterri
d’Àneu.
12:00 h.

Carrer Major/
La Creu. Esterri
d’Àneu.
23:00 h.

ESTRENA
JORDI MOLINA QUARTET I ESBART CIUTAT
COMTAL · RETRAT EN GROC
Música i dansa.
Preu: gratuït.
El tenora Jordi Molina uneix forces amb l’esbart Ciutat
Comtal. Amb coreografies de Teresa Agustí i Lluís
Calduch, junts presenten en estrena absoluta una
selecció de temes del nou àlbum de Molina en un espai
d’una bellesa i proximitat úniques.

“Un concert de Lídia Pujol és, abans de res i
independentment del repertori, una invitació respectuosa,
però lúdica i sensual, a deixar-se endur per la força
evocadora de la música. La manera de fer i de cantar de
Lídia Pujol és, més aviat, una qüestió de pell.”
Toni Casares.

Trobada entre dos animals escènics, cadascun en el
seu àmbit, per primera vegada junts en un escenari:
Sol Picó i Marco Mezquida. Un viatge musical amb
sinestèsia de moviments i sons.

Dimecres, 26 de juny
Església dels
Sants Just i
Pastor. Son.
19:30 h.

Dissabte, 29 de juny

ALIDÉ SANS, EN CONCERT
Música.
Preu: gratuït.
Alidé Sans; veu, acordió diatònic i guitarra.
Paulin Courtial; guitarra, efectes i percussions.

EL BESTIARI DE JOSEP CARNER
VIST PEL NEWCAT
Espectacle familiar.
Preu: gratuït.
Carles Belda; acordió, veu i recitat.
Gemma Abrié; contrabaix, veu i recitat.
Manu Sabaté; gralla, tenora i dolçaina.
Juan Aguiar, guitarres.
Carles Marigó, teclats.
David Domínguez, percussions.
Música original de Joan Díaz a partir d’una selecció de
poemes del Bestiari de Josep Carner.

Una ventada d’aire fresc baixa de les muntanyes de la Val
d’Aran fins a les Valls d’Àneu. Alidé Sans representa la sinergia
natural entre dos llenguatges:música i occità (gascó - aranès).

Món Natura
Pirineus. Les
Planes de Son.
19:00 h.

Dijous, 27 de juny
Església de
Sant Pere.
Sorpe.
19:30 h.

ESTRENA
EDUARD INIESTA I GEMMA GALERA
Música i dansa.
Preu: 5€ (anticipada) / 9€ (taquilla). L’entrada és
vàlida per accedir al Tastàneu.
El reconegut guitarrista i compositor català presenta
una nova proposta pensada ad hoc per al Dansàneu
2019, al costat de la ballarina Gemma Galera.
Eduard Iniesta, música i Gemma Galera, dansa.

Esplanada de
l’església de
Sant Pere.
Sorpe.
20:30 h.

TASTÀNEU 2019 · 3a EDICIÓ
Maridatge i gastronomia KM0.
Amb la participació de productors del Pallars Sobirà.
Preu: els qui vulguin assistir només al Tastàneu,
4€ preu únic (no anticipada). Per als assistents a
l’espectacle previ, l’entrada és gratuïta.

Divendres, 28 de juny
Escaló: punt
de trobada,
a l’exterior
de l’hotel
Castellarnau.
11:00 h.

EXCURSIÓ I VISITA COMENTADA A SANT PERE
DEL BURGAL AMB ACCIÓ ARTÍSTICA
Patrimoni i dansa.
Preu: 5€ (anticipada) / 9€ complet (excursió i vermut).
Els qui vulguin assistir només al vermut: 4€ preu únic
(no anticipada), als jardins de l’hotel Castellarnau, a
partir de les 12:30 h.
Visita guiada al monestir del segle XI, en col·laboració
amb l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Vermut amb
acció artística als jardins de l’hotel Castellarnau, a
Escaló.

Dissabte, 29 de juny
Església de
Santa Maria
d’Àneu.
Escalarre –
La Guingueta
d’Àneu.
12:00 h.

DOBLE PROGRAMA
PREESTRENA · ÀER
Dansa.
Preu: 5€ (anticipada) / 9€ (taquilla).
Preestrena de la producció guanyadora del Premi Delfí
Colomé. Àer és una peça de dansa contemporània i
música electrònica que replanteja la dansa tradicional
popular del contrapàs amb la seua música des d’una
mirada actual, personal i subjectiva.

ESPECTACLE DE CLOENDA
SA MATEIXA
Dansa i música.
Preu: 5€ (anticipada) / 9€ (taquilla). Gratuït per a les
persones que fan estada a Les Planes de Son.
Amb Lali Ayguadé i Magí Serra, dansa.
Joana Gomila, veu.
Laia Vallès, teclats i electrònica.
Santi Careta, guitarra i electrònica.
A Sa Mateixa, dos ballarins i tres músics han trobat un
llenguatge comú que llegeix el passat per portar-lo cap
al present. Una producció del Mercat de les Flors i del
cicle Escenes de L’Auditori de Barcelona.

NOVETAT
Església de
Santa Maria
d’Àneu.
Escalarre –
La Guingueta
d’Àneu.
12:30 h.

ESTRENA DE NOVES COREOGRAFIES · ESPERO
MERAVELLES
Música i dansa.
Preu: inclòs en l’entrada única (doble programa).
Esbart Sant Martí amb Mirna Vilasís i Xavi Múrcia.
Espectacle dedicat a la poesia de Montserrat Abelló, amb
coreografies de David Martínez.

Abans de començar cada espectacle, comentari
divulgatiu breu sobre les singularitats de cada espai
patrimonial.
EXPOSICIÓ
Durant tot el festival, exposició sobre cultura popular a
la Casa del Parc Nacional, a Espot.
C. de Sant Maurici núm. 5 . 25597 Espot
T./F.: 973.62.40.36
ENTRADES ANTICIPADES
La compra d’entrades anticipades per als espectacles
del Dansàneu es pot realitzar físicament a la seu del
Consell Cultural de les Valls d’Àneu i per internet al
web www.dansaneu.cat
IMPORTANT: els menors de 8 anys tenen entrada
gratuïta a tots els espectacles.

