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‘Cita a cegues’ a Santa Maria 
d’Àneu amb Marco Mezquida i 
Sol Picó per iniciar el Dansàneu
El Fesival de Cultures del Pirineu marida música i 
dansa en espais patrimonials de les Valls d’Àneu
Els municipis d’Esterri 
d’Àneu, Alt Àneu, Espot 
i La Guingueta d’Àneu i 
Escaló, seran, des d’avui 
ins el diumenge dia 30, 
l’escenari de la 28a edició 
del Dansàneu.

Lleida
REDACCIÓ
El certamen, organitzat pel Con·
sell Cultural de les Valls d’Àneu, 
és un proposta arísica de to 
contemporani, tot i que no oblida 
el seu vincle amb la tradició i, so·
bretot, vol posar en valor l’excel·
lent patrimoni de les Valls, que 
s’entén “des d’un doble vessant: 
arísic i arquitectònic però tam·
bé natural”.

El Dansàneu 2019 comença·
rà avui (19.30 hores) al monesir 
de Santa Maria d’Àneu amb una 
proposta de luxe amb la ballarina 
i coreògrafa d’Alcoy Sol Picó –un 
dels noms propis de la dansa en 
les darreres dècades, guardo·
nada amb el Premi Nacional de 
Dansa– i el reconegut pianista 
menorquí Marco Mezquida.

Demà dimecres (19.30), l’es·
glésia dels sants Just i Pastor, a 
Son acollirà un duo amb Marco 
Mezquida i el també pianista Car·
les Marigó, i l’espectacle Origo, 
amb Marigó i l’actor i ballarí Jau·
me Sangrà. Dijous (19.30) serà el 
torn, a l’església de Sant Pere de 

Sorpe, del diàleg arísic entre el 
muliinstrumenista Eduard Inies·
ta i la ballarina Gemma Galera, i 
del Tastàneu, un tast de produc·
tes de KM0.

El divendres hi haurà força ac·
ivitat, amb una visita guiada a 
Sant Pere del Brugal, el concert 
de Lídia Pujol a Sant Joan d’Isil, la 

instal·lació Teia, de la coreògrafa 
Júlia Farrero, i el concert a Ester·
ri d’Aneu de l’aranesa Alidé Sans. 
Dissabte es preestrenarà a Santa 
Maria d’Àneu el projecte Aer, de 
la ballarina i pedagoga Laia Santa·
nach, guanyador del darrer Premi 
Delí Colomer, i s’estrenaran l’es·
pectacle Espera Meravelles i Re-

trat en Groc, del tenor Jordi Mo·
lina. A més, hi haurà l’actuació de 
Magí Serra (ballarí) i Arnau Obiols 
(veu i percussions). 

Finalment, diumenge, un sex·
tet de músics homenatjarà a Jo·
sep Carner i es clourà el Dansà·
neu amb l’espectacle del Mercat 
de les Flors Sa Mateixa.

FOTO: C.B.P. / La ballarina Sol Picó ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Dansa
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