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Cultura de proximitat, no
massificada i en un context
ben singular. Dansàneu, la
trobada anual de dansa i mú-
sica populars de les Valls
d’Àneu, torna aquest estiu
amb balls i sons que ompli-
ran espectaculars indrets
naturals i arquitectònics del
Pirineu lleidatà. El festival,
que enguany se celebrarà del
23 al 30 d’agost, està a punt
d’arribar a la seva edició nú-
mero trenta. La tradició i la
cultura pirinenca són el tret
de sortida de les obres ar-
tístiques de creació contem-
porània que podreu veure i
sentir al festival.

Encàrrec inaugural
Dansàneu presenta propos-
tes úniques i singularitza-
des amb l’objectiu de donar
suport als artistes i crea-
dors del país, així com de
posar en valor el patrimo-
ni artístic i natural d’Àneu.
D’aquesta manera, el ballarí

i Premi Nacional de Cultu-
ra Roberto Olivan realitza-
rà un espectacle anomenat
INFERNO V.I.P davant els
alats de Santa Maria d’Àneu,
un solo de nova creació pen-
sat de forma exclusiva per al
festival. Serà el 23 d’agost, a
les 19h, i serà el primer acte
del festival, que s’allargarà
una setmana.

Espectacles amb singularitats
Totes les actuacions del Dan-
sàneu conjuguen actuacions
fetes exclusivament per al
festival i inclouen alguna ca-
racterística particular en la
seva representació a les Valls
d’Àneu. Més enllà de la cre-
ació inaugural de Roberto
Olivan, també destaca la pro-

Dansa, música i patrimoni
LA 29A EDICIÓ DEL FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU SE CELEBRARÀ DEL 23 AL 30 D’AGOST A LES VALLS D’ÀNEU

de música i dansa, el Dan-
sàneu també inclourà una
excursió naturalista, el 28
d’agost a les 10.30h. Per la
seva banda, l’escriptor Jordi
Lara, inspirant-se en Il·lumi-
nats (programa de TV3), farà
una ruta poètica el 30/8, a les
12h. A més, també hi haurà
un cicle dedicat al cinema et-
nològic amb l’estrena de dos
documentals produïts pel
Consell Cultural de les Valls
d’Àneu i que es projectaran a
l’Ecomuseu.

Nous espais
A causa de la COVID-19, el
festival potenciarà els es-
pectacles a l’aire lliure i amb
aforaments amplis. És per

això que recuperen espais
com el recinte firal d’Ester-
ri d’Àneu i també n’incorpo-
ren de nous, com el Castell
de València d’Àneu, el Jardí
Gallimó (nucli urbà d’Es-
terri) o Sant Víctor a Sau-
rí (Sort). La proposta lúdica
s’estén a altres poblacions de
la vall, com Espot, amb una
exposició a la Casa del Parc.

Més informació:
Podeu adquirir les entra-
des anticipades a la pàgina
web. El preu dels especta-
cles oscil·len entre els 6 i
els 12€. En alguns casos,
s’inclou el tast de produc-
tes típics de la zona.
• Dansaneu.cat

posta de Les Impu-
xibles Des-espera,
el dimarts 25, a les
23h. La composito-
ra i pianista Clara
Peya se sumarà a
la dansa d’Ariadna
Peya i Marc Soler.
També es podrà veure una

versió diferent de l’especta-
cle Ovidi 25, dissabte 29, a les
19h, una producció del fes-
tival Barnasants en l’any del
seu 25è aniversari. Dansàneu
proposarà la incorporació de
la dansa en diversos temes a
càrrec de la companyia d’ar-
rel Factoria Mascaró.
Un altre dels plats forts

del festival serà la fusió de
la ballarina Montserrat Sel-
ma amb la música d’El Petit

de Cal Eril, el 27 d’agost a les
23h. El duet de música tradi-
cional Daura (29/8 a les 12h),
l’Orquestrina Trama (30/8 a
les 12h) i la barreja de música
tradicional i dansa contem-
porània de la ballarina basca
Nerea Martínez amb l’espec-
tacle Biraka (29/8 a les 23h)
seran altres de les actuacions
que podreu gaudir al llarg del
programa del festival.

Altres esdeveniments
Més enllà de les actuacions

A l’esquerra, Biraka.

A sota, d’esquerra

a dreta: Marala,

el Petit de Cal Eril i

l’Orquestrina Trama.
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