
Diumenge 25/07
19 h
CESC GELABERT: solo inaugural
Santa Maria d’Àneu / Escalarre (la Guingueta 
d'Àneu)

Cesc Gelabert, coreògraf i ballarí 
de referència, una de les veus més 
experimentades i reflexives de la dansa a 
Catalunya, proposa ballar quatre peces que 
d'alguna manera tenen una relació directa 
amb el folklore. 
Dins el programa Parelles de ball de 
l'Associació de Companyies Professionals de 
Dansa de Catalunya.

En acabar l'actuació, se servirà a l'exterior una 
copa de vi gentilesa del celler Castell d'Encús.
10€ anticipada | 15€ taquilla

Diumenge 25/07
Dilluns 26/07
21.45 h
Excursió nocturna amb
OBAGA NATURA: mitologia dels Pirineus 
i el pas del temps en el cel d’Hug Roger III 
Sortida: Davant l’Ajuntament / Alt Àneu

Passejada nocturna fins al castell de València 
d'Àneu per gaudir d'una sessió d'astronomia 
popular amb observació de les estrelles a ull 
nu, en un indret carregat d’història.
Material necessari: Frontals o llanternes / roba 
d'abric / calçat còmode per caminar.
Edat mínima recomanada: 12 anys.
Amb la col·laboració de Torrons i Mel 
Alemany.
10€ (preu únic)

Dilluns 26/07
12 h
Obertura de l'exposició Músic de tot cor. 
Joan Tomàs i Parés (1896 - 1967) amb motiu 
del 125 aniversari del seu naixement
Baixos de l'Ajuntament / Esterri d’Àneu

Aquesta mostra recupera la figura de Joan 
Tomàs, músic, pianista, mestre, compositor, 
director, folklorista, professor i etnomusicòleg.
En col·laboració amb el Departament de 
Cultura.
Gratuït

19 h
Recital en memòria dels fets de Prat de 
Fuster amb l'actriu SÍLVIA BEL
i el cantautor ROGER MAS
Prat de Fuster / Sorpe (Alt Àneu) 

Amb les intervencions prèvies dels historiadors 
Noemí Riudor, Josep Calvet i Manel Gimeno 
i de l'arqueòloga Anna Camats vinculats a la 
presentació del llibre publicat pel Consell Cultural 
de les Valls d’Àneu sobre els fets de Prat de Fuster. 
Seguidament Sílvia Bel i Roger Mas llegiran i 
cantaran textos al·lusius als fets ocorreguts a 
Sorpe, així com vinculats a l'exili republicà. 
En col·laboració amb el Departament de Justícia.
10€ anticipada | 15€ taquilla

19 h
Concert amb cançons orals recuperades 
pel Mestre Joan Tomàs a càrrec d’ARTUR 
BLASCO, MARIEN DE CASIMIRO i 
ARNAU OBIOLS  
Església de Sant Joan / Isil (Alt Àneu)

Interessat en la recerca i divulgació de la cultura 
popular, Artur Blasco ha recollit, poble per poble, 
el cançoner popular dels pobles del Pirineu.
En aquest concert Blasco s'acompanya de dos 
col·laboradors habituals, ambdós de la Seu 
d'Urgell: la violinista Marien De Casimiro i el 
percussionista Arnau Obiols.
En col·laboració amb el Departament de Cultura.
10€ anticipada | 15€ taquilla

Dimarts 27/07 
12 h
Conferència i presentació d'un DVD inèdit 
sobre Joan Tomàs a càrrec d'ARTUR 
BLASCO
A l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu / Esterri 
d’Àneu

Amb la participació de la comissària de l'Any 
Tomàs, Liliana Tomàs, i el musicòleg Artur 
Blasco.

Conferència sobre les persones, indrets i cases 
on Joan Tomàs va estar i en les quals Artur 
Blasco també hi ha estat 60 anys després.
Presentació de la filla d'una cantaire que va 
conèixer personalment Joan Tomàs i que 
canta cançons que ell va recollir de la mare, la 
cantant informant Maria Solà, d'Oliana.
En col·laboració amb el Departament de 
Cultura.
Gratuït

23 h
Monòleg teatral Poldo original de 
l'escriptor JAUME CABRÉ amb l'actor 
IVAN CAELLES
Plaça Major / Isavarre (Alt Àneu)

Poldo és un monòleg interpretat per l’actor 
lleidatà Ivan Caelles i inspirat en l'obra de 
Jaume Cabré, encàrrec del Consell Cultural de 
les Valls d'Àneu, que aborda un dels moments 
més foscos de la nostra història, com és el de 
les fosses de la Guerra Civil, i constitueix un 
acte reivindicatiu de la memòria històrica.
Atès que la plaça té unes dimensions reduïdes, 
hi haurà una pantalla a l’entrada del poble per 
poder-ne fer seguiment en directe. 
Gratuït

22.30 h
Concert de MARIA DEL MAR BONET 
amb BORJA PENALBA i la col·laboració de 
NÚRIA GUIU, dansa
Santa Maria d’Àneu / Escalarre (la Guingueta 
d'Àneu)

La cantant Maria del Mar Bonet i el músic Borja 
Penalba ja fa temps que comparteixen escenaris i 
ara presenten un nou disc. Amb una col·laboració 
única i propiciada per a l'ocasió amb la ballarina 
contemporània Núria Guiu, els dos artistes 
presenten en concert al Dansàneu les cançons que 
han creat conjuntament els darrers anys.
18€ anticipada | 25€ taquilla

19 h
LA DIFÍCIL SENZILLESA, espectacle 
de dansa i música a càrrec de l'ESBART 
MARBOLENy de les Preses amb motiu de 
l'Any Cubeles
Recinte firal / Esterri d’Àneu

L’any 1991 Manuel Cubeles va iniciar la 
col·laboració amb l’Esbart Marboleny que 
no va deixar fins a la mort. I a la vegada va 
recuperar anteriors coreografies o arranjaments 
coreogràfics del període de l’Esbart Verdaguer i 
de l’Esbart Sarrià. Aquest és el llegat de Manuel 
Cubeles a l’Esbart Marboleny que veurem en una 
proposta que abasta una selecció de peces fruit 
d’aquesta trajectòria comuna, amb la direcció 
escènica de Montse Colomer i Iban Beltran. El 
mateix Manuel Cubeles va definir el seu estimat 
Joaquim Serra (1907-1957) com el compositor 
“de la difícil senzillesa”. Seua és la música de 
l’espectacle.
En col·laboració amb el Departament de Cultura.
10€ anticipada | 15€ taquilla

Dimecres 28/07
12 h
Documental i xerrada Ateneus: llavor de 
llibertat
Ecomuseu de les Valls d’Àneu / Esterri d’Àneu

En col·laboració amb la Federació d’Ateneus 
de Catalunya, de la qual forma part el Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu.
Col·loqui amb la participació de Pep Morella, 
president de la Federació i passi del documental 
dirigit per Sergi Sandúa. 
Gratuït

19 h
ELS FOCS DE SANT JOAN, ballet inèdit 
de Robert Gerhard · Estrena
Santa Maria d’Àneu / Escalarre
(la Guingueta d'Àneu)

Recuperació patrimonial del ballet inèdit del 
compositor Robert Gerhard, Els focs de Sant 
Joan, portat a escena gràcies a Ficta Edicions i 
el pianista Miquel Villalba amb motiu de l'Any 
Gerhard. El ballet s'inspira en la festa d'Isil.

A càrrec de la companyia BALLET 
CONTEMPORANI DE CATALUNyA i del 
pianista MIqUEL VILLALBA.
10€ anticipada | 15€ taquilla

Dijous 29/07
12 h
Conferència ballada Érase una vez... Amb 
MARIA PAGÈS i l'ESBART MARBOLENy
Ecomuseu de les Valls d’Àneu / Esterri d’Àneu

L’Esbart Marboleny i Maria Pagès proposen un 
recorregut per fragments del film d’animació 
Érase una vez... (1950), amb intervencions 
ballades de l’Esbart Marboleny que recreen les 
mateixes danses que hi va enregistrar l’any 1949 
l’Esbart Verdaguer: La Tirotitaina del Pallars, 
L’Espunyolet del Ripollès i Ball de Nans d’Olot.
En col·laboració amb el Departament de Cultura.
Gratuït

22.30 h
Nit d’homenatge a Teresa Rebull: projecció i 
concert Ànima desterrada amb la participació 
de SUSANNA BARRANCO, LAURA SIMÓ i 
JOAN DÍAZ
Jardí de Gallimó / Esterri d’Àneu

La documentalista i actriu Susanna Barranco 
presenta el seu documental Ànima desterrada, 
una coproducció amb Tv3 que recorda la figura 
de Teresa Rebull, l'Àvia de la Nova Cançó.  Amb 
motiu del centenari del naixement de Rebull, 
el pianista Joan Díaz va arranjar temes clau de 
la trajectòria de Rebull i se'n va realitzar una 
producció d’estètica jazzística que presentem a 
duet amb Díaz al piano i la veu càlida de Laura 
Simó. 
10€ anticipada | 15€ taquilla

22 h (Tast)
23 h (Espectacle)
TASTÀNEU + MÉTRICA BáRBARA, 
col·laboració Fira Tàrrega dins del Circuit 
Nòmada 
Plaça Major / Borén (Alt Àneu)

El Dansàneu recupera el seu tast amb producte 
KM zero pallarès i ho suma a la primera 
col·laboració amb Fira Tàrrega, en el marc del seu 
Circuit Nòmada. 
Després del tast, que començarà a les 22 h, tindrà 
lloc l'espectacle De una en una: versos sobre un 
tejado errante, de la companyia Métrica bárbara. 
Tres intèrprets i quaranta-set teules construeixen 
diferents paisatges sonors i visuals. 
10€ preu únic

Divendres 30/07
19 h
Concert de l’acordionista ROSER GABRIEL: 
L’arbre humà 
Prat de Rinau / Esterri d’Àneu

L'arbre humà és el títol del primer disc de 
l'acordionista de la Ribera de Cardós Roser 
Gabriel. Formada a Catalunya i a Finlàndia,
aquest treball reflecteix el final de màster de 
Gabriel que mescla estètiques i sonoritats, 
sempre amb l'acordió cromàtic com a 
protagonista i amb una reflexió de fons sobre la 
nostra relació amb la natura i l'entorn. 
10€ anticipada | 15€ taquilla

22.30 h
Concert de JOAN GARRIGA i el Mariatxi 
Galàctic
Recinte firal / Esterri d’Àneu

Presentació del disc El ball i el plany, Premi 
Enderrock al millor disc de folk 2021. Fundador 
de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, 
Joan Garriga és una figura clau per entendre 
l’evolució de la música popular del segle XXI 
feta a Catalunya. El codescobridor de la Rúmbia 
-barreja de rumba i cúmbia amb denominació 
d’origen vallesana-, debuta al seu nom amb un 
àlbum que apunta a clàssic instantani. 
15€ anticipada | 20€ taquilla

12 h
Concert Corrandes són Corrandes amb 
JAUME ARNELLA: Pedra foguera · En 
record a la figura del Mestre Joan Tomàs
Jardins de l’hostal Vall d’Àneu / Esterri d’Àneu

Dues formes de cantar es barregen amb dues 
generacions que reflexionen a través de les cançons, 
la memòria i la història amb un clar interès per 
la reivindicació social i la identitat territorial. 
L’espectacle Pedra foguera és una reflexió de la vida 
de músic, com una pedra foguera s’encén davant del 
públic, amb el frec a frec de les mirades.
Jaume Arnella: veu i guitarra; Anaís Falcó: veu 
i violí; Christian Simelio: veu i guitarró; Jaume 
Casalí: acordió diatònic i veu.
En col·laboració amb el Departament de Cultura.
Gratuït

Dissabte 31/07
11 h
Taller d’experimentació sonora La música 
del feinejar per a majors d’11 anys
Jardins de l’hostal Vall d’Àneu / Esterri d’Àneu
10€ preu únic (màxim 15 persones)

19 h | 20 h
Presentació del llibre Dones al marge d'IVET 
EROLES i espectacle El llibre de Marguerite 
Porete: feminisme i mística al segle XIV
CEDPIR i església dels Sants Just i Pastor / 
Son (Alt Àneu)

En col·laboració amb el Centre de Documentació 
dels Pirineus (CEDPIR), proposem una 
aproximació a la figura de la dona i al tractament 
que ha tingut al llarg dels segles a partir de 
dues iniciatives recents. D'una banda, el llibre 
d'Ivet Eroles Dones al marge. Bruixes i altres 
històries d’estigma i oblit posa el focus en les 
dones del món rural, estigmatitzades al llarg de la 
història. Seguidament, l'espectacle de Bubulina 
Teatre sobre Marguerite Porete (1250-1310), la 
mística medieval que va morir cremada, a París, 
per defensar el seu llibre. Amb l’actriu Gisela 
Figueras, Cristina Alís a l’orgue positiu i María 
de Mingo a la cítola medieval.
La presentació del llibre al CEDPIR és gratuïta.
Espectacle: 10€ anticipada | 15€ taquilla

22.30 h
Concert de MISHIMA en col·laboració 
amb la companyia de dansa de LAIA 
SANTANACH
Recinte firal / Esterri d’Àneu

A les 22.30 h, presentació de TRADERE, una 
coproducció del Dansàneu, Fira Mediterrània, 
Ballet Nacional de Marseille i Mercat de les 
Flors. 
Seguint el fil d’Àer, Laia Santanach 
continua centrant el seu treball de creació 
contemporània en l’arrel i el concepte de 
la tradició. A Tradere, proposta de dansa 
contemporània i música electrònica en viu, 
reflexiona sobre les tradicions occidentals que 
impliquen l’exposició del cos.

Seguidament (a les 23 h), MISHIMA presenta 
en concert l’àlbum Ara i res, amb les incursions 
de la companyia de Laia Santanach en una 
experimentació única propiciada pel Dansàneu. 
Dins el programa Parelles de ball de l’ACPDC. 

Amb David Carabén (veu i guitarra), Marc 
Lloret (teclats), Dani Vega (guitarra), Xavi 
Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria). 
18€ anticipada | 25€ taquilla

Diumenge 01/08
12 h
RUFACA FOLK JAZZ ORCHESTRA, en 
concert 
Castell / València d’Àneu (Alt Àneu)

Aquesta big band d'arrel que dirigeix Sergi 
Vergés suma noms de referència de l'Escola 
Folk del Pirineu a d'altres de l'escena jazzística 
del país. Formada per més d’una vintena 
de músics, interpreta peces tradicionals 
com El cant de la Sibil·la o Suite pirinenca, 
i presentarà per a l'ocasió una sorpresa 
destinada a festejar els 30 anys del Dansàneu.
Gratuït

19 h
Dansàneu 30 anys: CAROLA ORTIZ
i NILAK, producció especial aniversari
Recinte firal / Esterri d’Àneu

El Dansàneu convoca la cantant, clarinetista 
i compositora Carola Ortiz (que acaba de 
presentar un projecte bellíssim, Pecata Beata) 
i els companys de Nilak a una trobada artística 
singular. Nilak és un projecte social i cultural 
que treballa per a la creació d'un espai escènic 
itinerant. Al Dansàneu, un equip d’artistes 
de circ contemporani crearan una peça 
inèdita i in situ en col·laboració amb Carola 
Ortiz, el guitarrista Bartolomeo Barenghi i el 
contrabaixista Pau Lligadas, per a la cloenda 
del festival.
10€ anticipada | 15€ taquilla

23 h
BROTS TRANSHUMANTS de MAGÍ 
SERRA, ARNAU OBIOLS i PEPE CAMPS
Batedor de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu / 
Esterri d’Àneu

El ballarí Magí Serra i el músic Arnau Obiols, 
acompanyats del creador audiovisual Pepe 
Camps, s'uneixen per fer una transhumància 
de quatre dies. Una caminada artística per tal 
de viure de primera mà diferents expressions 
i maneres de fer de la gent que habita i viu en 
un lloc. Durant el recorregut interaccionaran 
amb diverses persones i ampliaran la mirada 
que tenim del bosc, del camp i del territori que 
xafem. Brots també serà un documental realitzat 
en directe. La ruta els portarà des de Llavorsí a 
Farrera, Ainet de Besant, Estaron i, finalment, 
Esterri d'Àneu. Dins el programa Parelles de 
ball de l’ACPDC.
Gratuït
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