
Dansàneu 2020: dansa, música i patrimoni a les Valls dÀneu
original
Dilluns passat es va presentar en societat la 29a edició del festival Dansàneu, amb un acte
que es va portar a terme, per tercera vegada consecutiva, al Museu Nacional d’Art de
Catalunya. A diferència de la resta d’anys, quan se celebrava un acte obert i participatiu que
acostava la cultura de les Valls a la capital, aquest cop amb motiu del covid19, es va
promoure una roda de premsa a la Sala d’Art Romànic del museu, rodejats pel patrimoni
pirinenc, que es va voler apropar igualment a la població de la Vall, amb la seva retransmissió
per streaming. Aquesta presentació del festival va comptar amb l’assistència de Pepe Serra,
director del Museu, Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Maria
Àngels Blasco,  directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de
Catalunya i Rut Martínez, la directora del festival. A més, junt amb aquest cartell més
protocol·lari, també es va gaudir de les actuacions del pregoner de l’edició, el poeta Josep
Pedrals  i del cap de cartell d’aquest any, el ballarí i coreògraf Roberto Olivan.

Els components de la formació musical El Petit de Cal Eril, un dels grups reubicats en la nova programació del Dansàneu |
Foto: Marc Cuscó / Dansàneu

Aquest 2020 tan peculiar, el Dansàneu segueix amb la seva forta aposta per la cultura en viu,
i en lloc de cancel·lar-se o fer-se petit, mou les seves dates de principis de juliol a l’última
setmana d’agost, concentrant el seu calendari del 23 al 30 d’aquest mes. Un canvi que respon
a l’objectiu de poder mantenir al màxim els compromisos adquirits i adaptar la programació
d’aquest any a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixen la seguretat dels artistes,
el públic i l’equip del festival. S’aposta així per emfatitzar encara més l’esperit obert i de
proximitat al territori del Dansàneu, amb la potenciació d’espectacles a l’aire lliure als paratges
de la Vall d’Àneu, que facin conviure patrimoni cultural i natural, i faciliten aforaments més
amplis i segurs.
A més es recuperen també espais de gran format com el Castell de València d’Àneu, el Jardí
Gallimó, o l’Església de Sant Víctor a Saurí. A més, igual que amb aquesta presentació, per tal
d’apropar la seva programació a un públic encara més plural, s’emetran el 80% d’espectacles,
gràcies a la col·laboració amb la xarxa de televisions locals de Lleida TV. Una aposta per la
cultura de proximitat i en context, que parteix del passat i de la tradició, per tal de promoure
cultura viva per mitjà de la creació contemporània. El Dasàneu, que l’any que ve celebra el
seu 30 aniversari, busca seguir apostant així per la cultura en viu, dintre d’un context on
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aquesta postura és més necessària que mai, amb la idea de crear circuit amb altres fires i
festivals del país.
La programació s’estructura a partir de nous horaris (una mica més tard), a les 19h i a les 23h,
per adaptar-se a les condicions climatològiques del mes d’agost. D’altra banda, l’únic canvi
molt rellevant de programació respecte a la primera proposta és el cap de cartell, en Cesc
Gelabert, el qual s’ha reprogramat per l’obertura de la 30a edició el 2021, a causa del caràcter
participatiu de diàleg amb el públic de la seva proposta. Així, el diumenge 23 d’agost a Santa
Maria, a les 19h, es portarà a terme l’espectacle inaugural INFERNO V.I.P. de Roberto Olivan,
nou cap de cartell, amb una aposta per la cultura de país, amb una mirada de nord a sud, del
Pirineu a les Terres de l’Ebre. A més, a la sortida es podrà gaudir de la fusió musical de Manu
Sabaté, a l’aire lliure, com a cloenda de la inauguració.
El dilluns dia 24, el festival se suma a la celebració de l’Any Palmira Jaquetti, amb la
programació d’una banda de l’espectacle Palmira, a les 19h a Sorpe, una proposta teatral i
musical, a través de la dramatització dels seus dietaris i d’un recull de les cançons que va
escriure en la dècada de 1930; i convidant la comissaria de l’Any Palmira Jaquetti, la Carme
Oriol  i l’Artur Blasco. Aquest segon prepararà també un acte pel dimarts 25 a la tarda, en
relació amb la celebració, a partir de materials del seu fons. El dimarts, a més d’aquest acte, al
vespre, a les 23h, el festival retorna al firal d’Esterri d’Àneu, amb Des-Espera  de les
Impuixibles, un espectacle l’Ariadna Peya  i Marc Soler, amb música de la  Clara Peya on dos
cossos ballen a través de cinc peces musicals dibuixades amb el gest i amb la paraula.
Un dia després, dimecres 26, el festival baixa a la vall d’Àrsua, a l’Església de Sant Víctor,
amb un doble passi del concert de Criatures, on la música folk d’Ivó Jordà  i Marçal Ramon, es
posarà en diàleg amb les pintures contemporànies d’en Santi Moix que decoren l’església.
L’endemà, el dijous 27, novament al recinte firal, es portarà a terme a les 23h una fusió entre
la música del Petit de Ca l’Eril i la dansa de  Montserrat Selma. Divendres 28, des del matí a
les 10:30, comença l’activitat del festival amb una excursió naturalista a MónNatura, a les
Planes de Son,amb tres grups de 9-10 persones, de la mà de Francesc Rodríguez, cap de la
secció de natura del Consell Cultural de les Valls d’Àneu. A més, a les 19h, també a les
Planes de Son, s’estrena un espectacle del projecte de cric contemporani itinerant NILAK, amb
la música d’arrel pirinenca de l’Arnau Orriols. Finalment, a les 23h, al jardí de Gallimó, es
podrà gaudir de la proposta vocal de triada de veus de Marala Trio, amb  Selma Bruna, Clara
Fiol  i Sandra Monfort.
Ja en cap de setmana, el dissabte 29 al migdia, en el marc del petit Dansàneu, que
tradicionalment cada any visitava la llar d’avis, s’ha programat una proposta tradicional
intergeneracional de la mà del Duet Daura, amb entrada gratuïta, però amb control de
l’aforament. A les 19h es podrà gaudir d’una producció del festival Barnasants, per celebrar el
25 aniversari de la mort d’Ovidi Montllor. Els músics  Borja Penalba, David Fernández  i el poeta
David Caño  en són els protagonistes. Escoltarem cançons d’Ovidi, poemes d’Estellés, de Maria
Mercè Marçal, de Salvat Papasseit… amb la dansa de Factoria Mascaró, que ballarà alguns
dels temes emblemàtics de l’autor d’Alcoi. A la nit, a les 23h, el Dansàneu rebrà una artista
convidada del País Basc, la ballarina Nerea Martínez, que amb el seu espectacle Biraka
reflexiona sobre les similituds i les diferències entre la dansa tradicional del País Basc i la
dansa contemporània.
Finalment, el darrer dia de festival, el diumenge 30 pel matí es portarà a terme una ruta
poètica amb Jordi Lara  pel Castell de València d’Àneu, on l’escriptor passarà la ni anterior, per
després al matí presentar els resultats de la seva investigació performàtica. Un poc més tard, a
les 12:30, al mateix castell, es podrà gaudir de l’actuació musical de l’Oquestrina Trama. I a la
tarda, a les 19h, de nou a l’Església de Santa Maria, la companyia de dansa Factoria Mascaró,
amb la col·laboració del cor de 4 homes de la Nova Euterpe, exploraran el llenguatge de la
veu i de la dansa per destacar la riquesa simbòlica del romànic i el seu món singular.
Finalment a les 23h, a la plaça de l’església, es portarà a terme l’acte de cloenda de la mà de
Júlia Farrero, amb l’espectacle Teia, un solo de circ íntim, entre la fusta i el cos, amb les falles
pirinenques com a ànima del projecte. A més, durant el temps que duri el festival també es
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portaran a terme altres propostes al territori, com un cicle de cinema etnogràfic de cultura
popular, a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, amb dues sessions de cinema a la fresca, dilluns i
dimecres a les 10:30. On es programarà l’estrena dos documentals produïts pel Consell
Comarcal de les Valls d’Àneu. Tots els detalls sobre la programació del festival es poden
consultar al seu web.
Des d’aquest dilluns 22 de juny, coincidint amb la presentació del festival, s’han posat a la
venda prop de 2000 localitats, que no superen en cap cas el 50% de l’aforament, a uns preus
que oscil·len entre els 6 i els 12 euros (amb descomptes si s’adquireixen amb antelació). Als
espectacles gratuïts també es treballarà per respectar sempre les mesures de seguretat
exigides i a més, es preveu poder ampliar més endavant alguns aforaments, en funció de
l’evolució de la pandèmia. Si voleu adquirir les vostres entrades podeu fer-ho presencialment a
la seu del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, i per Internet a través del web del Consell
Cultural.
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