Programació defnitiu
DANSÀNEU 2018 · FESTIVAL DE CULTURES DEL PIRINEU
Del 30 de juny al 8 de juliol

DISSABTE 30 DE JUNY
Coincidint amb la celebració de les falles a VALÈNCIA D'ÀNEU (Alt Àneu)
A les 20h · Actuació del conjunt TÀNTALS · Amb Roser Gabriel, dir.
Tàntals és símbol de viatge, entès com l’actitud de curiositat i obertura al món,
descobrint així altres cultures, pobles i músiques. Es tracta doncs d’un viatge
sonor a través de la música popular, on mitjançant la interpretació de cançons,
ens apropen a diferents indrets de la mediterrània i d’arreu del món, amb una
barreja estilística infuenciada alhora la música clàssica, la popular, el jazz i la
improvisació lliure.
Aquest 2018 presentem una proposta musical amb un èmfasis important cap a
la música de composició pròpia, música catalana i també del Pirineu tot
combinat amb músiques d’altres indrets. La recuperació de cançons del
Pallars Sobirà és un dels nostres interessos així doncs serà una part del
repertori per aquest 2018 facilitat per Artur Blasco en un dels seus cançoners
publicats.
Àudio del concert a les Planes de Son del Agost del 2017 amb un arranjament
del Gall negre: https://www.youtube.com/watch?v=UUMidHBC5-c&t=4s
Pàgina web: http://tantalgrup.wixsite.com/tantals
Gratuït

DIUMENGE 1 DE JULIOL
A les 12h, a l'ECOMUSEU de les Valls d'Àneu (Esterri d'Àneu)
Inauguració de l'exposició PERET BLANC DE BEGET (1917-1993)
L’exposició vol apropar-nos a un passat no massa llunyà, quan els paisatges
s’acompanyaven de masies plenes de vida, de gent i de bestiar. I de quan
l’arribada del 'músic' –amb tònica a la segona síl·laba– era un dels moments
cabdals de la festa: una ocasió perfecta per relacionar-se i ballar al voltant del
so del violí, l’acordió, i abans el sac de gemecs o el fabiol.
La fgura d’en Peret Blanc, considerat un dels últims músics tradicionals del
país, és el fl conductor que ens apropa una mica més a aquella societat rural
que s’extingia a mesura que els seus habitants marxaven a viles i ciutats,
mentre les noves tecnologies de difusió musical anaven ocupant espais.
En un món cada vegada més globalitzat i amb el perill d’oblidar, ignorar o
menystenir el patrimoni musical més proper, potser ens cal fer una mirada
enrere i plantejar-nos com podem ser una baula més en aquesta cadena de
transmissió oral.
I si ara ens toca a nosaltres d’agafar el relleu?
Amb vermut popular i ball participatiu
En col·laboració amb els festivals Ésdansa de les Preses i Càntut de Cassà de
la Selva, productor de l'exposició.
Gratuït
^
A les 20h, a les PLANES DE SON (Fundació Catalunya – La Pedrera) actuació
del conjunt IALMA: http://www.ialma-musica.com/
Dansa participativa amb el ballarí i coreògraf Quim Bigas:
https://www.youtube.com/watch?v=cA29HRO63ZU
Format en informació i documentació, dansa, coreografa i arts performatives a
Espanya, Àustria i Holanda, i vivint a cavall entre Barcelona i Copenhagen,
Quim Bigas compagina el seu treball artístic amb la docència (a l'Escola de
Dansa Contemporània de Copenhagen). Interessat en els processos
informatius que es generen dins els procediments creatius, les seves peces
tenen elements de recerca i de provocació. Després dels seus primers
espectacles (Història d'una pobra cadira, 2008; Showing Godiva, 2013),
presenta aquest Molar, un projecte enèrgic i vitalista centrat en la felicitat i el
comerç de les emocions, amb el cos com a protagonista principal. Una peça
que planteja les emocions col·lectives com una font de moviment important
per a la societat actual.
Gratuït

DILLUNS 2 DE JULIOL
A partir de les 21h, a ESPOT (Cal reserva prèvia)
SOPAR al Cafè Bistro e Bo amb productes KM0 i MARIDATGE artístic
amb l'actuació de:
INXA IMPRO QUINTET · Presentació del disc Out of trad:
https://www.youtube.com/watch?v=PsJ_9Wu1nDw
Acció participativa de tancament amb QUIM BIGAS
El sopar tindrà un preu tancat. L'actuació, a l'aire lliure, és gratuïta

DIMARTS 3 DE JULIOL
A les 20h, a l'església de SANT PERE a SORPE (Alt Àneu)
2a edició del TASTÀNEU a la zona de bugaderia (patrimonial) -a les 21hActuació de RAQUEL GUALTERO, dansa, ESTRENA NUÀ
Direcció i dansa: Raquel Gualtero
Soprano: Anaïs Oliveras
Assessorament musical: Mercè Aranda
Raquel Gualtero Soriano, va estudiar a l’escola Hoogeschool voor de Kunsten,
Modern Theatre Dance, d’Amsterdam. L’any 2006 participa en el programa de
beques DanceWEB 2006 dins del festival ImPulsTanz (Àustria). Ha treballat en
companyies com: Magpie Music Dance Company (Amsterdam), Companyia
Zappala Dansa (Itàlia), Deja Donne (Itàlia), Scottish Dance Theatre (Escòcia),
Alex Rigola (Espanya), Fabulous Beast Dance Theater (Irlanda), CiaMudancesAngels Margarit (Espanya), La Patriótico Interesante (Chile) i Tanz Company
Gervasi (Austria). Com a creadora crea la seva primera peça Blanco (2005) i el
solo Persona (2010), aquesta última amb el suport del CoNCA, Ramon Llull i
guanya el premi Injuve 2011 a la creació jove. Ha tingut l’oportunitat de
mostrar el seu treball a Espanya, Amsterdam, Praga, Croàcia, Moçambic i
Colòmbia.
^
A partir de les 21h, a zona del safareig, segona edició del TASTÀNEU amb
la participació de productors de la zona del Pallars Sobirà.
El TASTÀNEU estarà amenitzat amb l'actuació de DUETU, Marc del Pino
(acordió) i Coloma Bertran (violí):
http://blog.rtve.es/tradicionarius/2017/12/duetu-senzillesa-ilimitada-ambacordi%C3%B3-i-viol%C3%AD.html
PREU: 5€ (anticipada) / 10€ (taquilla)
L'entrada al concert inclou participació al Tastàneu
Per als menors de 8 anys, gratuït

DIMECRES 4 DE JULIOL
A les 20h30, a l'església de SANT VICENÇ a ESTERRI D'ÀNEU (doble
programa)
Acció performativa : a càrrec de la companyia mallorquina UNAiUNA de
Marina Fullana i Laura Lliteras (col·laboració amb l'Ajuntament de Palma i
L'Illenc) que presenten GALEJAR a partir dels moviments de la terra/segar
tradicionals mallorquins
Actuació del cantautor valencià CARLES DÉNIA, amb el guitarrista PAU
FIGUERES
PREU: 8€ (anticipada) / 12€ (taquilla)
Per als menors de 8 anys, gratuït
^
A les 23h: Nit de Glosa a La Creu
A les 24h: Jam al Pub de l'Era
Gratuït

DIJOUS 5 DE JULIOL
A les 20h, a l'església de SANT JUST I SANT PASTOR a SON (Alt Àneu)
Actuació de JOEL BARDOLET, violí, amb la col·laboració de MAL PELO
(María Muñoz i Pep Ramis, Premi Nacional de Dansa)
Obres de Bach, Magrané i Kurtág, entre altres

https://www.youtube.com/watch?v=gdBSF5MGd3U
https://www.youtube.com/watch?v=mGz6_82ZgEQ
http://www.revistamusical.cat/el-moviment-dun-violinista/
En col·laboració amb les bodegues CASTELL d'ENCÚS
S'inclou copa de vi a la sortida, aforament limitat
PREU: 5€ (anticipada) / 10€ (taquilla)
L'entrada al concert inclou la copa de vi (un servei)
Per als menors de 8 anys, gratuït
^
A les 24h: Jam al Pub de l'Era
Gratuït

DIVENDRES 6 DE JULIOL
A les 11h, a ESCALÓ, excursió amb visita comentada i acció artística a
càrrec de la companyia UNAiUNA a SANT PERE DEL BURGAL
En col·laboració amb l'ECOMUSEU de les VALLS d'ÀNEU
PREU: 3€ · Places limitades
Durada aproximada de tota l'activitat: 1h30
Difcultat: baixa
Punt de trobada: davant l'Hotel Castellarnau d'Escaló
^
A les 20h, a l'església de SANTA MARIA D'ÀNEU a ESCALARRE (La
Guingueta d'Àneu)
MAL PELO (dansa) + Joel Bardolet (violí), Masha Titova (viola) i Daniel
Claret (violoncel) presenten THE BACH PROJECT
PREU: 8€ (anticipada) / 12€ (taquilla)
Per als menors de 8 anys, gratuït
^
A les 24h: Jam al Pub de l'Era
Gratuït

DISSABTE 7 DE JULIOL
A les 12h30 a ALÓS d'ISIL (o a l'església de SANT JOAN d'ISIL en cas de
pluja) actuació completa de GALEUSCAT · Projecte en residència amb
IÑAKI PLAZA (Euskadi), MARISOL PALOMO (Galícia/Bèlgica) i MANU
SABATÉ (Catalunya). Veure:
http://es.inakiplaza.com/
http://www.laopinioncoruna.es/cultura/2011/07/17/ialma-grupo-belga-folkgallego-presenta-disco-simbiose/515250.html
http://www.auladesons.cat/les-aules/l-aula-de-sons-a-barcelona/63-manuelsabate
Gratuït
^
A les 20h, a l'església de SANTA MARIA D'ÀNEU a ESCALARRE (La
Guingueta d'Àneu)
Doble programa: actuació breu de PILAR DE DOS, projecte guanyador del
Premi Delfí Colomé de dansa (convocat pels festivals Sismògraf, ÉsDansa i
Fira Mediterrània, i al qual se suma com a convocant a partir de 2018 el festival
Dansàneu)
Actuació d'EL PONT D'ARCALÍS amb l'ESBART DANSAIRE LAURÈDIA
d'Andorra la Vella
http://www.pontdarcalis.com/
https://www.esbartlauredia.com/
PREU: 8€ (anticipada) / 12€ (taquilla)
Per als menors de 8 anys, gratuït
^
A la nit, falles a ALÒS d'ISIL (programa específc)

DIUMENGE 8 DE JULIOL
A partir de les 11h, davant la Llar d'avis d'ESTERRI D'ÀNEU (espai obert)
Trobada de grups de cultura popular
Actuació de l'Esbart Dansaire Laurèdia, dels Bastoners de les Valls
d'Àneu i dels Gegants de Sort amb els seus grallers, els Xafarrostolls
^
A les 13h15, al costat de l'església de Sant Vicenç i per cloure la benedicció de
cotxes de Sant Cristòfor, ballada de cloenda
Gratuït

FORMACIÓ · ESTERRI d'ÀNEU
•

Del 2 al 6 de juliol, ambdós inclosos, programa complementari de
formació en dansa i música d'arrel.
Destaquem:

MÚSICA
Masterclass d'acordió a càrrec de DIDIER LALOY dilluns 2 de juliol a
l'ECOMUSEU d'ESTERRI d'ÀNEU (10h30 a 13h30)
Masterclass de percussió a càrrec d'ARNAU OBIOLS dimarts 3 de juliol a
l'ECOMUSEU d'ESTERRI d'ÀNEU (10h30 a 13h30)
Masterclass de gralla i taller sobre com fer una maqueta (enregistrament)
dimecres 4 de juliol a l'ECOMUSEU d'ESTERRI d'ÀNEU a càrrec de MANU
SABATÉ i ADRIÀ GRANDIA (10h30 a 13h30)
DANSA
Taller de dansa gallega a càrrec de IALMA dimarts 3 de juliol al Pavelló
Municipal d'Esterri d'Àneu (10h30 a 13h30)
Taller a l'entorn del moviment a càrrec de RAQUEL GUALTERO dimecres 4 de
juliol al Pavelló Municipal d'Esterri d'Àneu (10h30 a 13h30)
Assaig obert de la producció PILAR de DOS · Premi Delfí Colomer de dansa
tradicional dimecres 4 de juliol (de 17 a 18h)
Taller de coreografa i dansa a càrrec de la companyia mallorquina UNAiUNA
dijous 5 de juliol al Pavelló Municipal d'Esterri d'Àneu (10h30 a 13h30)

