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Pertoca en l’efemèride, des del
Consell Cultural de les Valls d’À-
neu, d’abocar una visió notarial,

però també sentimental, del Dansàneu. 
Aquell dissabte de juliol del 1991, la

Pobla de Segur bullia al compàs del
Tradicionàr ius. Des de la plaça de
l’Arbre, una ingent multitud de músics,
balladors i públic enfilava carretera
amunt enarborada per l’espetec musi-
cal. Jan Grau, Lluís Puig i jo mateix
acompanyàvem el seguici reverencial-
ment f ins a atènyer casa Mauri,
l’Ajuntament. Davant del patrimonial edi-
fici, a la fi d’una pletòrica festa, en va néi-
xer una altra. Tots tres, modestament,
vam embastar la suggerent, l’atractiva
idea de convertir les Valls d’Àneu, per
uns dies d’estiu, en el centre de la dansa
a Catalunya. I fou allí mateix que per pri-
mer cop vam pronunciar la paraula
màgica “Dansàneu” –Jan Grau la va
suggerir– que, des de les alçades del
Pirineu i amb el vent a favor de la cons -
tància, la seriositat programàtica i meto-
dològica, l’enorme capacitat innovadora
que amb tan encert ha liderat l’actual
director Joan Serra ben acomboiat per
les institucions públiques, s’ha escam-
pat arreu fins que ha arribat a complir
vint anys. 

Dansàneu és paradigma de feina
patrimonial ben realitzada i dóna l’espe-
rança a moltes bones idees culturals
que germinen i que un dia quallaran.
Exemple meritori, vint anys ininterrom-
puts és un bagatge substancial i demos-
tra que d’una senzilla i humil brasa se’n
deriva un gran foc.

Naixia, doncs, Dan sàneu el 1992
dins el marc d’una il·lusió general i efec-
tiva de treball sostingut a favor de la
recuperació patrimonial que el Consell
Cultural de les Valls d’Àneu havia sabut
crear, desplegar i transmetre des de la
seua discreta eclosió el 1983. Parlem
gairebé d’una dècada prodigiosa que a

20 anys de Dansàneu:
El patrimoni com a element distintiu

més de remoure l’esperit cultural de la
població aneuenca va consolidar, amb
tenacitat, d’altres projectes de valor
patrimonial com l’Arxiu Històric, l’Escola
de Natura – Camp d’Aprenen tatge,
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la
Trobada d’Escriptors al Pirineu i la revis-
ta Àrnica, per citar-ne els més emblemà-
tics.

Dansàneu era un proposta nova en
el panorama de la dansa a Catalunya,
però necessitava, per a fruitar, de la
complicitat imprescindible de les institu-
cions. En van comprendre l’interès i la
van impulsar amb una decisió que avui,
tants anys després, continua impertor-
bable, amb el suport també d’altres
organismes públics i privats. Des del
Departament de Cultura, Albert Manent,
Gemma d’Armengol, Lluís Puig, primer
director del Dansàneu, i molt especial-
ment el delegat de Cultura a Lleida,
Eugeni Nadal, van agombolar amb fer-
vor el projecte; també els ajuntaments
aneuencs (la Guingueta d’Àneu, Espot,
Esterri i l’Alt Àneu), que s’unien nova-
ment en una gran empresa cultural, van
esperonar el nounat. 

Ferran Rella

Vint anys després, Dansàneu conti-
nua espernegant i en festegem aquella
aposta, que a partir del 1997 havia d’a-
banderar fins avui mateix el Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tra -
dicional Catalana, emmarcada primer
en l’Escola d’Estiu de Cultura Tradi cional
i tot seguit en el conegut Festcat i que,
amb el suport del seus directors, la
generositat dels seus tècnics, el ministe-
ri del professorat, el rigor de l’alumnat i
també l’acollida fervorosa de la població
aneuenca i les seues institucions, ha
facilitat aquesta llarga seqüència de
dansa que en l’edició del seu vintè ani-
versari incorpora la música. 

Felicitats, doncs, Dansàneu, felici-
tats a tots els qui l’han fet i el fan possi-
ble, homes i dones distingits amb els
valors de la solidaritat i l’harmonia patri-
monials.

President del Consell Cultural de les Valls d’Àneu



1

Enguany fa vint anys del primer
Dansàneu a les Valls d’Àneu.
Com diu el tòpic, sembla ahir,

però ja han passat vint anys.
Com gairebé sempre, primer és la

idea i després la materialització o plas-
mació d’aquesta idea. I també, com gai-
rebé sempre al començament d’un pro-
jecte, hi ha un punt d’inconsciència o de
llançar-se a la piscina. Un punt d’in-
consciència que crec imprescindible
quan s’ha de tirar endavant qualsevol
projecte. Perquè sense aquest punt
moltes vegades no faríem res o faríem
menys coses. El Dansàneu no va ser,
en aquest sentit, una excepció. Tot i que
aquí, més que dir que el camí s’ha fet
caminant, s’ha de dir que el camí s’ha
fet ballant.

Perquè el Dansàneu, els primers
anys en solitari i després sota el parai-
gua de la Festcat –les escoles d’estiu
de cultura popular que organitza el
CPCPTC–, va ser un projecte que va
sorgir de baix, de la necessitat que
alguna gent vinculada al món de la
dansa tradicional tenia de tenir un punt
de trobada. Un lloc on trobar-nos i on
poder posar en comú projectes, idees,
intuïcions, dubtes, el que fos. Un lloc
que fos alhora cruïlla i referent, i

Dansàneu, vint anys ininterromputs
a favor de la cultura

Lluís Puig

l’Escola de Dansa Tradicional –Dan -
sàneu– d’Esterri d’Àneu, durant
aquests vint anys, crec que ha satisfet
aquesta expectativa.

Voldria fer palès que aquests vint
anys del Dansàneu haurien estat tota
una altra cosa si en lloc d’organitzar-se
a Esterri s’haguessin organitzat a qual-
sevol altre punt de la nostra geografia.
Com deia aquell, ni millor ni pitjor, però
diferent, segur. La implicació i la vincu-
lació que el Dansàneu ha volgut tenir
sempre amb el territori i, a la inversa,
l’acolliment que els indrets d’aquestes
valls han fet del projecte han sigut un
dels trets definitoris d’aquesta escola de
dansa tradicional. Fins al punt que no és
cap exageració dir que avui, el 2011, el
Dansàneu és ja tota una tradició de les
Valls d’Àneu. En aquest sentit i com a
impulsor del projecte, voldria agrair de
manera explícita la col·laboració i la
dedicació de totes les persones d’a-
questes contrades que, d’una manera o
d’una altra, han fet possible que el
Dansàneu hagi arribat a fer vint anys
gaudint de bona salut. Una salut que ha
permès incorporar enguany, per raons
d’eficiència, la música tradicional en la
dansa. Uns dels fills més reeixits d’a-
quest maridatge entre l’escola i el terri-

tori és, sens dubte, la recuperació de
danses tradicionals de les Valls d’Àneu,
la Xaranga d’Esterri Kina Kreu i les jor-
nades de danses tradicionals que s’or-
ganitzen per als escolars de la comar-
ca.

S’ha de destacar també que, a
banda de la participació de les perso-
nes, que, deixeu-m’ho dir, és l’element
bàsic i essencial, hi ha hagut també la
col·laboració i la complicitat de totes –i
quan dic totes vull dir totes– les entitats
i les institucions. Citant especialment
l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu i tots els
de la Vall; el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, l’impulsor de la idea;
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Di -
putació de Lleida; el Consell Comar cal
del Pallars Sobirà, i les entitats finance-
res, que també hi han aportat el seu
bon mecenatge.

Un altre aspecte a tenir en compte
són els lligams i els vincles que en
aquests vint anys s’han creat entre
alumnes, professors, organitzadors,
col·laboradors, grups, etc. Perquè al
Dansàneu, de sempre, han tingut tanta
o més importància que l’aspecte acadè-
mic de classes i tallers l’aspecte
extra acadèmic, les trobades informals,
les sessions de ball obertes, les festes,
les actuacions, etc., essent en aquests
espais on moltes vegades acaben de
quallar molts dels projectes i de les
idees que han nascut en un àmbit més
acadèmic i formal.

Gràcies a tothom i que per molts
anys en puguem celebrar molts més.

Director del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana

Lluís Puig amb els companys
professors del Dansàneu.
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La voluntat d’homes i dones en el decurs de la història és la que
atorga a cada país la seua singularitat i el seu tarannà, que es
tradueix en un pòsit comú d’on pouem la nostra cultura, com a

element que ens fa sentir partícips d’una mateixa comunitat.
La recuperació, per tant, de formes d’expressió cultural, com ara

les danses, els costums i les tradicions d’arrel popular, equival a
recobrar la nostra personalitat, a retrobar-nos nosaltres mateixos i a
valorar el nostre patrimoni cultural.

Aconseguir-ho amb una manifestació participativa i festiva és la
fita marcada pel Dansàneu, una manifestació en col·laboració amb
els ajuntaments aneuencs i el Consell Cultural de les Valls d’Àneu
que ens proposa un suggerent programa en aquestes contrades
pallareses, a les quals només em resta convidar-hi tothom.

La dansa, valoració del patrimoni cultural
Joan Guitart i Agell*
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Les autoritats passejant per la vila d’Esterri d’Àneu
el dia de la inauguració del Dansàneu. 1992.

El conseller Guitart inaugura
el Dansàneu l’any 1992.

*Textos reproduïts del
programa Dansàneu 1992.

1 9 9 2 ,  AV U I  FA  2 0  A N Y S
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Per al municipis aneuencs, és un motiu de congratulació el fet que les
Valls d’Àneu siguin l’escenari d’un esdeveniment cultural com el Dan -
sàneu. Recuperar, conservar i difondre les nostres tradicions són tas-

ques que s’emmarquen dins la línia que s’està portant a terme en el conjunt
del patrimoni de la nostra terra. Tots els elements que el configuren són el
nostre bagatge cultural, la nostra identitat com a poble que cal mantenir viva.
Conèixer la nostra cultura és el primer pas per a aprendre a estimar-la i a res-
pectar-la, i creiem que aquest és el camí que cal seguir.

Felicitem-nos, doncs, perquè gràcies a l’entesa entre el Consell Cultural
de les Valls d’Àneu, el Departament de Cultura de la Generalitat de Cata -
lunya i els ajuntament aneuencs ha estat possible el desenvolupament d’un
projecte que pretén recuperar les danses tradicionals, algunes pràcticament
oblidades, i alhora fer possible l’aprenentatge de les danses. A més, els
ensenyants transmetran els coneixements fruit d’aquesta actuació i garanti-
ran la continuïtat d’aquestes danses, patrimoni de tots.

Que el Dansàneu esdevingui cada estiu l’aplec de totes aquelles perso-
nes que estimen les danses i així assegurarem la pervivència d’aquests trets
culturals.

El temps indeturable ha anat esporgant amb
progressió matemàtica la demografia de
les Valls d’Àneu. Han reculat, amb la gent

que animava els pobles, les festes que trenca-
ven rítmicament la monotonia quotidiana i bona
part del ritual dansaire que s’hi realitzava. No hi
havia festa en què no es ballés el contrapàs, el
ball pla, l’esquerrana, la bolangera i d’altres dan-
ses pròpies de la localitat. Al Pallars Sobirà,
algunes d’aquestes danses han superat el pas
dels anys i hi continuen ben vives al costat de
Bruce Springsteen, Dire Straits, Sangtraït, Sopa
de Cabra o Els Pets. Hom pot veure-hi dansar la
morisca de Gerri de la Sal, el rigodons de Rialp,
el ball pla i l’esquerrana d’Esterri d’Àneu. Fruit,
doncs, d’aquest mateix esperit de recuperació,
conservació, difusió i restitució del patrimoni
integral, que té com a objectius el Consell
Cultural de les Valls d’Àneu, us volem presentar,
conjuntament amb el Departament de Cultura
de la Generalitat i els municipis aneuencs, el pro-
grama Dansàneu; espectacles dansaires, una
exposició, publicacions, conferències i tallers de
dansa. Tot això al cor del Pirineu, justament allí
on s’ennoblí el rístol de la balladora. Les Valls
d’Àneu us esperem per a escampar la dansa,
novament, més enllà de la gran serra, a través
de la cornada més llarga que mai no s’hagi vist.
Apa! Som-hi tots! Que Àneu va en dansa!

La dansa, un patrimoni de tots
Antoni Ricou, alcalde d’Alt Àneu*
Carles Isús, alcalde d’Espot
Joan Civat, alcalde d’Esterri d’Àneu
Genar Cervós, alcalde de la Guingueta d’Àneu

Àneu va en dansa
Ferran Rella*

President del Consell Cultural de les Valls d’Àneu

El delegat de Cultura a Lleida, Eugeni Nadal, entre l’alcalde d’Esterri, Joan
Civat, i el president del Consell Cultural, Ferran Rella, obrint el Dansàneu 1993.
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El naixement del Dansàneu l’any
1992 suposa la creació de tot un
seguit de material propi, distintiu

però també reiteratiu. Cartells, progra-
mes, butlletes d’inscripció i material
audiovisual que tingueren durant cinc
anys una única i uniforme empremta
visual: un càlid i consistent paper tor -
rat amb pinzellades acolorides espar-
ses, el verd lluent dels prats pirinencs i
un fúcsia cridaner damunt d’una A ale-
grement dansaire. Completarien la
iconografia l’agut refilet del moixonet
que crida la bona nova i un intrèpid
esquiador que baixa fuent cap a la joia
de la festa. Vint anys ininterromputs
que converteixen Dansàneu en la de -
gana de les escoles d’estiu de la cultu-
ra tradicional (Olot, Vilanova i la Gel -
trú, Horta de Sant Joan, Llívia, Vila-
drau, Torroella de Montgrí). La inclu-
sió, doncs, del Dansàneu en una pro-
posta superior per a tot Catalunya
l’any 1997, primer dins del programa
d’Escoles d’Estiu de la Cultura
Popular i a partir del 1998 dins de la
Festcat, Escola Catalana de la Festa,
que ja s’ha mantingut fidel fins avui
mateix, comporta una nova i diferent
proposta visual de cartellisme tal com
podeu veure en aquesta nostàlgica
seqüència. 

Del Dansàneu a la Festcat,
dues dècades d’esclat visual

1992 19941993

1992
1993
1994
1995
1996

Escola d’estiu 1997

1998

2000
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2009 20112010
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2003 20052004 2006 2007 2008
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Músiques
per a ser dansades

DANSÀNEU
Danses del Pallars i de l’Alta Ribagorça.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 1992

DANSÀNEU
17 danses tradicionals catalanes.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 1993

DANSES PALLARESES
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 1994

DANSÀNEU
Cançóns i balls a muntanya.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 1997 

DANSÀNEU
+ Dansa per ballar
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 2001

Dansàneu i la Festcat han estat al llarg d’aquests vint anys un
esplèndid i insubstituïble aparador de la dansa a Catalunya: tallers,
exposicions, recuperacions de danses, publicacions pròpies i pre-
sentacions bibliogràfiques diverses. A més de publicacions especí-
fiques com A peu pels camins del cançoner d’Artur Blanco (1998),
Manual de descripció coreogràfica de dansa tradicional de M.
Garrich i A i N. Viñolas (1999), Foc en dansa (2007) de Ramon
Vallverdú, que ens parla del ball de diables del Penedès i Camp de
Tarragona, els anys 1992, 1993 i 1994 aparegueren els llibres de
Rosa Mas i Lluís Puig editats per la tarragonina Edicions del Mèdol
i realitzats a propòsit del Dansàneu. Són testimonis engrescadors
d’aquesta efervescència inicial.

Llibres

Els balls populars del Pallars. Vol. I i II. 

Dins del sarpat d’activitats complementàries del Dansàneu que
creixeran i s’expandiran sota el paraigua de la Fescat, voldríem
destacar-ne les publicacions musicals que van iniciar-se ja tot just
començada l’activitat l’any 1992 i que van continuar editant-se en
motiu del desè aniversari. Més enllà dels enregistraments diversos
com les Danses del Lluçanès; La festa major de l’Arboç, o Anem leu
dançar, ens centrem en aquest apartat en aquells que es van editar
de forma especial i singular per al Dansàneu.

CASSET

CD CD CD

CD
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L’experiència única del Dansàneu obligava a rete-
nir la festa anual a través de la revista Àrnica del
Consell Cultural de les Valls d’Àneu, que va publicar-ne
tres números especials l’any 1992, 1993 i 1994 i hi
dedicà la portada de l’any 1996 (avui podeu trobar
aquestes edicions convenientment digitalitzades).
També la revista Trencadansa, editada per l’Agru -
pament d’Esbarts Dansaires de Catalunya i dirigida per
l’amic d’Àneu i dels aneuencs el malaguanyat Joaquim
Vilà i Folch, reiterat participant del Dansàneu, va voler
sumar-hi esforços editant un annex el juny del 1993
intitulat Dansàneu 92. Balls del Pallars i la Ribagorça,
els textos del qual estaven signats per les primeres pro-
fessores del Dansàneu Mercè Bosch i Montserrat
Garrich, pel seu director, Lluís Puig, i pel mestre de
cerimònies dansístiques i futur alma mater de l’esdeve-
niment, Joan Serra. L’edició de les partitures tingué la
col·laboració especial del músic Joan Figueres, que
participà en el Dansàneu durant deu edicions ininter -
rompudes.

Immortalitzant
Dansàneu

Rosa Mas porta a terme un substanciós recull dels
balls que s’han ballat i que encara es ballaven al Pallars
Jussà i al Pallars Sobirà. Un documentat treball forjat,
tal com l’autora ens indica, des de dues vessants: d’u-
na banda, un buidatge bibliogràfic i d’arxiu basat en allò
que els folkloristes havien escrit sobre danses pallare-
ses i, d’altra banda, un estudi de camp que va consistir
a contrastar, ampliar o corroborar amb la gent del
Pallars allò que els folkloristes havien escrit sobre els
costum festius. Intenta desmitificar els orígens dels
nostres balls. Els volums compten amb la revisió musi-
cal de Joan Figueres i es completen amb els dibuixos
imprescindibles d’Albert Macaya.

Lluís Puig, actual director del CPCPTC i llavors
director del Dansàneu, eixampla en aquesta crònica la
visió comarcal de Rosa Mas i presenta, en el volum 16
de la col·lecció «L’Agulla», una volguda continuïtat
amb l’objectiu manifest de la mateixa editorial de reco-
pilació d’una riquíssima tradició cultural, àmplia i molt
diversa. L’autor ens invita a aixecar-nos de la cadira i a
posar-nos a ballar. Esperit ballador que ja fa vint anys
que Dansàneu perpetua.

DANSÀNEU
Els balls populars del Pallars. Vol. I i II. 
Rosa Mas i Corretgé (1992, 1993)

CRÒNICA I CALENDARI DE DANSA TRADICIONAL
Lluís Puig i Gordi (1994)
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Costa
Ens trobem al

Com recordes els inicis del
Dansàneu?

El record que tinc és de fa uns
quants anys. Es va començar a par-
lar, des del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, de fer unes jornades
de dansa a Àneu. I, si penso que
aquest any se celebra el vintè ani-
versari del Dansàneu, he de deduir
que ja fa més de vint anys que se’n
parlava, de tot això… Que com re -
cordo les pr imeres edicions?
Doncs, de la primera, em vénen a la

Carme Mestre

memòria sensacions ben contra-
dictòries... Va ser a l’agost, l’època
en què s’aplega més turisme. A
més, el cap de setmana de cloenda
es va voler fer coincidir amb la festa
major, precisament perquè els
alumnes poguessin ballar l’Es -
querrana el dia que toca, i tots els
altres balls que van preparar en el

millor dels escenaris. Recordo el
poble ple de gent, de visitants i
familiars, amb moltíssima feina a
l’hotel... també amb ganes de poder
veure alguna cosa d’aquella nove-
tat que era el Dansàneu, i haver-me
de conformar amb uns tastets. Però
la veritat és que, amb tot, la impres-
sió que em va quedar és d’un
ambient molt festiu i d’intuir que allò
realment només acabava de
començar. El tràfec de la feina pas-
sa a segon terme en el record per-
què la gent del Dansàneu sempre
ens ha encomanat molta energia i
ganes de gresca. La primera edició
va ser un èxit en tots els sentits.
L’any següent, fent les reflexions
ben assenyades, es va traslladar
al mes de juliol, i fins ara. Des d’a-
leshores que ho he pogut viure
d’una manera més relaxada, tre-
ballant, i també participant de la
festa que comporta. 

Penses que ha tingut una
repercussió econòmica i
social considerable?

I tant! I que va ser un encert de
fer-ho al juliol. D’aquesta manera,
aconseguim que, en una època en

Antoni Costa, al capdavant del negoci
familiar “l’antiga Fonda Costa” d’Esterri
d’Àneu, ara cafeteria i bar de tapes, és

un referent per als iniciadors del Dansàneu, i
conegut i apreciat per tothom que n’ha viscut
alguna o bé un sarpat d’edicions. Qui no ha
quedat mai al Costa?

Antoni a l’interior del bar.

Acompanyat de la seua dona
Carme i el seu fill xic Arnau.
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Jaume, la terrassa de la Creu ha
esdevingut un símbol per als
“dansaneuencs”. Quan passeges
pel carrer Major,  a l’alçada de l’A -
reny, veus una munió animadíssi-
ma al voltant de la Creu.

Sí. Aquí es troben  abans de les
classes i del ball. Hi fan cap tots,  els
qui s’estan a l’escola llar i els qui s’a-
llotgen als altres hotels. Durant una
setmana el poble s’anima amb tota
la celebració.

què costa una mica d’atreure visi-
tants a les valls, es generi molta
activitat. Els establiments hotelers i
els comerços en surten molt benefi-
ciats, ja que, fet i fet, suposa que
més d’un centenar de persones es
mouen durant una setmana sence-
ra, gaudint de tot el ventall de ser-
veis que se’ls pot oferir, quan no és
un gelat és un diari, una samarre-
ta... A més, hi ha alumnes i profes-
sors que vénen acompanyats de
familiars i amics que, sense partici-
par-hi directament, també ocupen
places als hotels i es belluguen, fan
excursions... Com he dit, genera
molta activitat i en traiem benefici
els qui ens dediquem professional-
ment al turisme i tothom en general,
perquè tots els habitants podem
participar i gaudir de les diferents
actuacions d’alguna manera, com a
alumnes de l’escola, de les activi-
tats que s’organitzen a la carpa, a
l’exterior, tant de dia com de nit...

A banda de les consideracions
que has esmentat, econòmiques
i socials, quines vivències més
personals en pots destacar?

Des del primer any que casa
Costa ha estat “la casa” de la gent
del Dansàneu, tant per a aquells
que s’hi han allotjat com per a tots
els qui, d’una manera o d’una altra,
hi han passat, a fer el cafè, a di nar...
Els primers anys, quan els organit-
zadors necessitaven un cop de mà
per a qualsevol cosa, venien aquí a
demanar o bé a preguntar com
podien resoldre això i allò... Sabien
que fèiem tot i més per a ajudar-los.
Recordo amb afecte l’Assumpta
Esquís, que em va treure el nom de
“papa Costa”, perquè sempre que
venien eren ben rebuts i ben ate-
sos. Aquesta sintonia amb la gent,
el “bon rotllo”, és el que de veritat
queda.

A la plaça de la Creu, que
dóna nom a la fonda.
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La Creu
Ens trobem a

El 1994, al cap del poble d’Esterri d’Àneu, al costat de la creu de ter-
me, un dels llocs emblemàtics de la vila, va obrir les portes un nou
establiment de caire familiar que engrandia l’oferta turística de les

valls, la pensió La Creu.
Jaume Gallart, el cap de família, Jaume de Gonoi per als veïns del

poble,  té molt a explicar sobre el Dansàneu. Des de l’obertura de la pen-
sió que hi ha estat vinculat, acollint professors,  alumnes i familiars de tots
plegats a casa seua. Molts ja li reserven plaça d’un any per altre. 

Trobes que és un impuls aquest
esdeveniment per la zona?

És clar. Si pensem en clau turís-
tica, diria que salva el mes de juliol.
El primer any, que es va fer a l’agost,
La Creu encara no estava en marxa,
però sé que va suposar una bogeria.
Celebrar-ho al juliol crec que és més
convenient, perquè desconcentra
l’agost i permet que tot transcorri
d’una manera més ordenada i
assossegada. En aquesta època
l’hoteleria, el comerç i els serveis
turístics en general es veuen afavo-
rits amb actuacions com aquesta. A
més, no es redueix al típic cap de
setmana sinó que dura una setmana
sencera, i això suposa als restau-
rants, als bars, a les  botigues de
regals... que tenen una clientela
potencial,  que en un moment o  un
altre necessita algun tipus de servei.
I aquest any, amb la celebració del
vintè aniversari, a més de l’escola
de dansa s’hi suma l’escola de músi-
ca, la qual cosa fa preveure un incre-
ment de participants i de visitants.   

Cal tenir en compte també que
ha repercutit positivament a l’hora
de fer publicitat de la nostra contra-
da. Les persones que han passat
per aquí amb el Dansàneu, han par-
lat als seus amics i coneguts de l’ex-
periència que han viscut, del lloc,
dels seus atractius... i estic con-
vençut que altres persones influen-
ciades per aquestes opinions han
vingut a conèixer Àneu.
Segons tu, quines coses es

podrien  millorar? 

Bé, potser s’hauria d’incidir més
en la difusió de les activitats arreu
de la comarca,  especialment de les
obertes al públic, fora del que és el
programa propi de l’escola. 

I, tu que tens una implicació per-
sonal amb la música, què penses
que hi ha aportat el Dansàneu, per
exemple en la recuperació de
danses?

Recordo les primeres edicions
que la Rosa Mas va fer un treball en
relació amb aquest tema. I em toca
de prop ja que, en relació amb el ball

pla propi d’ Esterri d’Àneu, anome-
nat “ball pla Roseta”, que no l’havia
vist ballar mai, vaig portar la partitu-
ra que guardava el meu pare, que
era músic,  i així el vaig poder veure
ballar. Sé que es van recuperar
altres danses com la dels fallaires
d’Isil. 

En aquest sentit, trobo  molt
interessant, també pel que fa a la
seua projecció, el  que aporta el
Dansàneu als escolars de les Valls
d’Àneu, que són el futur. Tant a
primària com a secundària i, de fa
temps, també a la guarderia on,
cada any, durant la primera setmana
de juny i en horari lectiu, els alumnes
reben formació en aquesta matèria
a càrrec del professors del
Dansàneu, amb el Joan Serra al
capdavant.

Jaume a la recepció de la Fonda.
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Ja fa vint anys que pugem a les
Valls d’Àneu, a Esterri, a “fer”
Dansàneu, aquest curs per a la

gent que té passió per la dansa i que
hi veu un espai, un temps per a
aprendre, aprofundir i conèixer
noves propostes; i que també és un
punt de trobada per intercanviar opi-
nions i experimentar conjuntament
al llarg de totes les activitats de cada
dia, durant tota la setmana.

La dansa tradicional és canvi, és
d’avui, i la volem ara.

Com diu Martí i Pol en un dels
seus poemes, “El temps és com un
ocell que mai atura el vol”. I la tradi-
ció va amb el temps i va produint
espais i moviments en les diferents
terres que sustenten la seua dansa.
Les “terres” són diverses i amb una
personalitat definida i el nostre cos
orgànic, mental i energètic percep
les emocions i les sensacions que li
produeix aquest contacte i evolucio-
na amb elles. És un diàleg seguit i
continuat, ple de silencis i quotidiani-
tat. El seu vocabulari és obert, ampli,
ple de matisos i alhora ple de natu-
ralitat, de simplicitat.

La dansa es troba en el movi-
ment més simple.

I una part d’aquest vocabulari
l’hem après aquí, amb tots els seus
matisos específics: el caminar, el
girar-se, la salutació, el punteig de
l’Esquerrana, la mirada...

I aquestes Valls que ens han
“enganxat” i els seus habitants que
han estat sempre al nostre costat i
que han produït el clima necessari
per a poder treballar amb tanta
intensitat com ho fem durant tota
una setmana.

A Esterri, hi estem com a casa.

Avui dia costaria molt de trobar
cap antropòleg, cap científic
social, que avalés expres-

sions com “cultura popular” o “cultu-
ra tradicional” com a distincions ana-
lít iques úti ls per a la recerca.
Igualment cada dia hi ha més gent
que entén que s’usen per referir-se
a determinades manifestacions cul-
turals més per economia del llen-
guatge que no pas perquè, de fet,
designin cap conjunt coherent.

20 anys de cos, moviment,
gest, dansa, diàleg i terra

Al capdavant del Dansàneu, Joan Serra omple tots els racons.
Joan Serra i Vilamitjana

Que passi l’aire
Aquestes expressions pertanyen ja
definitivament i de manera exclusiva
a l’àmbit de la ideologia i només en
l’àmbit de la ideologia poden trobar
alguna coherència. Això es deu a
dos fenòmens principals.

D’una banda, a una major for-
mació de les noves generacions,
que, entre moltes altres coses, com-
porta una normalització del concep-
te de cultura tal com l’entenen les
ciències socials, és a dir, com a tot
allò, sense excepció, que ha estat
adquirit per les persones no com a
herència biològica, sinó per apre-
nentatge formal i informal, com a
membres d’una societat. Això fa que
es pugui parlar de cultura en aquest
sentit ampli, en el seu sentit genuí,
amb normalitat, i que s’entengui que
aquelles manifestacions artístiques,

Llorenç Prats

Dansàneu ha aconseguit reintegrar la dansa a la contemporaneïtat.



11

Quina bona excusa, retrobar-
nos totes tres per fer un exerci-
ci de memòria, per recordar

tots aquests anys al Dansàneu! Fa
temps que som amigues, però la veri-
tat és que no ens veiem gaire sovint...
El que sabem segur és que ens retro-
barem cada any a Esterri, com hem fet
aquests darrers vint anys.

Fa vint anys, ens agradava ballar,
com ara, i  ho fèiem sobretot a
Terrassa, però també a Barcelona i a
tots els pobles on fessin ballaruga. I
ens vam assabentar que a Esterri d’À-
neu feien uns cursos per a recuperar
danses del Pirineu. I ens hi vam apun-
tar. La vivència va ser tan colpidora,

que vam pensar que mai no
podríem viure’n una altra de
semblant. El segon any, però,
va ser tant o més enriquidor
que el primer; i així, any rere
any, ens hem anat adonant
que tenim la possibilitat de
viure, conviure i dansar de
ma neres diferents.
Com a alumnes del Dan -
sàneu, sempre hem après. La
qualitat del professorat ha
estat un luxe. La possibilitat
de tenir les classes amb
música en directe, fer-ho a
Esterri i als diferents espais
de les Valls d’Àneu, han estat
els elements que ens han fet
viure més intensament l’apre-
nentatge. Durant tots aquests
anys hem tingut el privilegi de
poder assistir, a més a més, a

científiques, llibresques… que tota
la vida havíem anomenat cultura (i
de les quals, per contrast, venia la
“cultura popular”), no són res més
que manifestacions culturals asso-
ciades inicialment a la creativitat
(com al seu dia ho va ser la roda),
però que després han estat trans-
meses i han evolucionat com qual-
sevol altre element cultural.

L’altre fenomen ha estat la
desessencialització que ha propiciat
l’ús social de pràctiques festives i
d’altres que provenien d’aquesta
mena de sancta sanctorum de la
cultura popular i tradicional. Gràcies
de nou a noves generacions que no
les han volgut conservar com a relí-
quies sinó integrar-les d’una manera
viva a la seva vida –i, per tant, nor-
malitzar-les–, moltes d’aquestes
pràctiques han abandonat el flascó
de les essències (ràncies essèn-
cies) i s’han escampat amb normali-
tat. Aquest és, al meu parer, el paper
que ha fet el Dansàneu durant tots
aquests anys: treballar amb rigor,
amb esperit lúdic i amb atreviment, i
així desempolsegar tantes i tantes
manifestacions culturals lligades al
món de la dansa i reintegrar-les a la
contemporaneïtat.

Dansàneu,
la retrobada universal

Maria Puig, Pili Orduño i
Montse Trullàs

tallers, tertúlies, xerrades, exposi-
cions, conferències, concerts, espec-
tacles de dansa, festes de pobles, visi-
tes al patrimoni cultural i natural del
territori, i tot això, naturalment, ens ha
enriquit com a persones.

Durant tots aquests anys hem
passat de conèixer algunes de les
danses del Pirineu a fer una mirada
oberta a danses d’arreu del país, de
terr itor is veïns i també de la
Mediterrània. Hem conegut danses
vives i danses de recuperació, hem fet
improvisació, dansa contemporània...
Però el que més hem après és a
conèixer el nostre cos com a eina de
comunicació, per a un mateix i en rela-
ció amb els altres. Un llenguatge uni-
versal que ens permet expressar-nos.

El Dansàneu, però, va més enllà
dels continguts del curs. La relació
amb les persones del poble, entre l’a-
lumnat, el professorat, els músics, i el
fet de compartir tots el moments del
dia i de la nit amb tothom, fa que hi nei-
xin lligams d’amistat i d’afecte. Gent
d’arreu de Catalunya i dels Països
Catalans i de totes les edats, de la prò-
pia comarca o del mateix poble, de
diferents oficis, tenim un interès comú
que ens uneix: la dansa. La xarxa de
totes aquestes variables fa que l’expe-
riència sigui incomparable. S’hi crea
un lligam que es manifesta quan ens
retrobem després en un altre indret en
algun altre moment de l’any. Ens
coneixem del Dansàneu! És especial.

Tot fent memòria dels nostres
companys i companyes de tots
aquests anys, ens adonem que alguns
han estat ballarins, mestres de dansa,
s’han implicat en el territori per recu-
perar danses i tradicions, han escrit lli-
bres... Tots, junts, hem après a mirar, a
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escoltar i, en definitiva, hem après a
estimar qui som i d’on som. Tenim un
país tan ric en tradicions, danses i cul-
tura popular que no ho podem abastar
tot. El Dansàneu ens permet anar-ho
coneixent, fent-ne un tastet cada any.

Un tastet de gest, cos, dansa,
moviment, aire, foc, terra, pelvis,
molla, galop, ball pla, relaxació, ten-
sió, mirada, comunicació, contacte,
tacte, seducció, tendresa, passió,
emoció, l’Esquerrana, compàs, con-
trapunt, campanar, carrer Major, rata-
fia, xolís, ritme, acordió, melodia, tor-
nada, jota, corranda, punta i taló,
cançó, improvisació, rialles, disfres-
ses, festa, son, dormir poc, ballar i

ballar, cercavila, alegria, cansament,
tiretes, gintònic, pub, carpa, riu, pave-
lló, escola, Casa Gasia, el pont, l’al-
berg, Son que ens mira, les Valls d’À-
neu, dolçaina, gralla, castanyoles,
faixes, picarols, mocadors, vanos, fal-
dilles, piscina, aigua, la Creu, vermut,
il·lusió, compartir...

Per acabar, us volem confessar
un secret (que potser alguns ja
sabeu). Si bé som les alumnes més
antigues i reincidents, no fa vint anys
que hi venim; en fa dinou! Per això
esperem que l’any vinent hi hagi
Dansàneu XXI a Esterri d’Àneu, per
poder celebrar els nostres vint!

Les veteranes del Dansàneu acompanyades de Joan Serra, Ferran Rella i
Ramon Villuendas. 2010.

Va néixer de forma no premedita-
da de la mà dels seus primers
“caps de redacció”, l’August i la

Mònica, mestres a Vilafranca, que
tenen en la dansa i la música d’arrel
catalana la seua gran passió, i sempre
ha volgut ser font d’informació diària
del món màgic del Dansàneu. Els arti-
cles s’escrivien, a altes hores de la nit,

El Minairó,
diari independent
del Dansàneu

Manel Pedreira

Redactant el Minairó.
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Joan Vidal i Gayolà,
director del Centre,
entrevistat a la redacció.

amb la Maria, la Pili, la Trulli o d’altres
fidels d’Esterri.

Fa uns deu anys, el Manel i la Cris
(dansaires de Roses incorporats més
tard) van prendre’n el relleu amb nous
col·laboradors, la Laura, la Núria i d’al-
tres, escrivint contes del Pirineu o
corrandes per glosar. La glosa renai-
xia de la mà d’en Marcel, en Belda,
l’Helena, l’Ayats o en Manent. Induint
al Dansàneu un acte lúdic i festiu en
què alumnes, músics i professors es
retroben, a l’hora baixa , a la casa llar
o a la Creu.

El Minairó s’editava amb ordina-
dors, paper i impressores dels seus
redactors. Els darrers anys es varen
posar punts de recollida (lo Xilau de la
carpa) de comentaris i versots, i el
paper i la impressió anaven a càrrec
de l’organització del Dansàneu.

Els principals apartats, sempre
esperats pels lectors, eren, són:
“Bestial” i “Cagarro” –el millor i el pitjor
del dia–, “Corrandes” –versots per a
glosar–, “Contes” –relats d’arrel, bàsi-

cament del Pirineu–, “Frases del dia”
–de professors o de l’organització,
induint dobles sentits– i una o dues
fotos amb un peu sempre sorneguer.

Sempre s’ha volgut que els
comentaris fossin al més oberts possi-
ble i no centrar-los en pocs referents
(siguin fets o persones). Això va fer
que, en un cert moment, es discutís si
al Minairó hi cabien tota mena de mis-
satges o calia mantenir-hi un cert grau
de “correcció política” (òbviament
menys punyent). També va ser, en al -
tres moments, seu on els minai -
rons/balladors van refermar la seua
voluntat de continuïtat i de servei a la
dansa del Dansàneu.

Mirar enrere en el temps és un
compromís. Reviure el pas-
sat vol dir recordar mo -

ments, situacions, vivències, perso-
nes, sensacions...

I recordar vol dir retrobar allò
que havíem oblidat, el bo i el dolent
(de vegades fa por mirar enrere).

Però jo no oblidaré mai els meus
Dansàneus. Des del primer fins al
desè, cada nova edició era com un
regal. L’opor tunitat de conèixer,
aprendre, intercanviar, estimar, can-
tar i ballar, discutir i debatre de tot i
entre tots. La dansa és el cap del fil,
el punt de partida i d’arribada d’un
itinerari apassionant i apassionat.

Territori particular, privilegiat,
forjat a cop de vent i fred, les Valls, i
sobretot la seua gent, ens acullen
per uns quants dies, a la falda ma -
terna, des d’on ens canten, ens
bressen i ens fan saltar. En aquests
deu anys he vist com, a través de la
dansa, els homes i les dones es tor-

Els meus Dansàneus

Joan Figueres

naven nens i nenes, rient o plorant
sense manies, cantant o ballant sen-
se complexos.

Ara que n’he de parlar, m’adono
que sóc afortunat. A mi, el Dansà -
neu m’ha donat més del que jo hi he
posat. Gairebé sense adonar-me’n,
em vaig trobar enmig de la vida de la
gent de les Valls. El Cor Pirineu, les
Falles d’Isil, concerts, llibres, xerra-
des, enregistraments, reportatges...
Això no s’oblida.

Un dels valors més grans que té
el Dansàneu és que, gràcies a la
immensa humanitat i al gran caris-
ma del seu director artístic, ha estat,
és i sempre serà una proposta que
creix amb la implicació i la participa-
ció de tothom. I això és el que li dóna
grandesa i sentit.

Per molts anys!

Joan Figueres animant la festa a
l’Escola Llar Joaquim Morelló.
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El Dansàneu ha sigut i és un
espai de comunicació i creació
a través del moviment i la

música.
Les Valls d’Àneu han proporcio-

nat el marc idoni perquè es pogués
desenvolupar l’experiència Dansà -
neu durant vint anys. Un marc cons-
tituït per un espai geogràfic merave-
llós, un espai sonor –sí, sonor, les
Valls d’Àneu tenen una sonoritat
especial–, un espai també d’acolli-
ment creat per la generositat de la
gent de les Valls. Aquests elements
junts formen una combinació perfec-
ta, un espai de comunicació i compli-
citat impecable que es fa evident
sobretot en la cercavila del dissabte
i les “nits a la carpa”.

La vivència d’un músic que por-
ta quasi vint anys participant en el
Dansàneu és difícil poder-la sintetit-

Vint anys del Dansàneu.
La mirada d’un músic

zar. Sentir el so de l’acordió dins d’u-
na església romànica, sentir com es
balla al davant d’una ermita, com
es canta i es balla pels carrers i pla-
ces o a dins de les cases, com la gent
s’afegeix a cantar i a ballar, com s’ho
fa seu, com riu i comenta, com brillen
els ulls de la gent de la llar de jubilats
d’Esterri, com col·la boren els de
l’Ecomuseu i els alumnes del
Dansàneu i la Xaranga i en Toni i la
Pepita i... tothom. Totes aquestes
imatges perduren en el record, i en el
meu cas es transformen també en
sons que de mica en mica es van
organitzant al llarg de l’any i sense
adonar-me’n es van traduint en músi-
ques que es fan cada cop més evi-
dents, sobretot quan, sortint de la
Guingueta, enfi les la recta que
assenyala el campanar d’Esterri.

Cada any torno a Esterri a ama-
rar-me en aquest espai. És fantàstic.
Em sento un privilegiat. Estic segur
que el Dansàneu continuarà molts
anys perquè ja forma part del territo-
ri geogràfic, sonor i la gent sempre hi
serà.

Ferran Martínez

Ferran Martínez de cercavila, ben
acompanyat de Miki, Lluís, Joan i

la professora Montse Garrich. Després de molts anys de
pujar al Dansàneu com a
alumne, el Joan Serra va

voler, a l’edició de l’estiu del 2007,
saltar la tanca per fer de professor i
mirar de transmetre als alumnes tot
allò que envolta el ball de bastons
del territori al qual pertanyo, el Pe -
nedès.

Realment, les classes, tot i la
calor de les tardes sota l’envelat,
van anar més que bé. La gent ente-
nia, amb una facilitat que només es
dóna a Esterri, l’aire d’una dansa
tan viva com aquesta i tots junts,
amb l’acompanyament del mestre
Belda, vam aconseguir ballar a la
cercavila tot un repertori de balls de
bastons força ampli.

En aquella edició, va assistir al
Dansàneu la Noemí, una noia
d’Esterri a qui li va faltar temps per
imaginar-se un ball de bastons a la

El Dansàneu i el Ball de
Bastons d’Esterri d’Àneu 

Ramon Vallverdú



seua festa major. Va començar a
engrescar tot el jovent, i gent no tan
jove, del poble per tal de muntar
una colla. Vam assajar tants dies
com vam poder, ara amb una gra-
lla, ara amb un acordió, ara can-
tant... fins que finalment el Ball de
Bastons d’Esterri es va estrenar ja
en aquella festa major. L’èxit va ser
total. Tot i que el reper tor i va
començar sent petit, en aquella pri-
mera edició ja vam estrenar
l’Esquerrana i el Corrido, com ha
de ser en aquella data tan asse -
nyalada, però amb bastons, és clar.

Les presses van fer que en
aquella primera edició ens hagués
d’acompanyar la mateixa cobla que
toca l’Esquerrana, però això ho
vam solucionar en les actuacions
següents, ja que, com era lògic, a la
colla bastonera calia que l’acom-
panyessin les gralles i els timbals
de Kina Kreu. No sé si va ser l’atzar,
l’empenta del Quique i del jovent
d’Esterri, la lluna de juliol, les nits a
la Creu, l’energia que generen els
cops de bastons, la ratafia o el sol
de migdia, però el fet és que tots
plegats vam aconseguir que el
Dansàneu arribés fins al moll de
l’os de la gent de les Valls d’Àneu i
així enriquíssim encara més el
seguici festiu d’un territori que tots
nosaltres ens estimem tant.

El ball de bastons lluint per primer
cop a la festa major d’Esterri d’Àneu.

Dir que el temps passa molt de
pressa sembla una obvietat,
però en el moment que co -

menço a escriure aquest article sobre
els vint anys de celebració del Dan -
sàneu és una de les primeres refle-
xions que em ve al cap. Tot i el temps
que ha passat, encara tinc molt pre-
sent la il·lusió, i potser un xic d’inge-
nuïtat, d’aquells primers anys en què
s’iniciava un projecte que poc ens
imaginàvem que arribaria a agafar
tanta empenta i força. Ara podem dir,
amb molt d’orgull, que el Dansàneu, i
per extensió també les Valls d’Àneu,
s’han convertit en un dels espais més

El Dansàneu. 20 anys de dansa i dinamització cultural

Reflexions des de l’Ecomuseu
de les Valls d’Àneu

Jordi Abella

reconeguts, emblemàtics i visibles de
la dansa popular al nostre país.

Però, més enllà d’aquesta funció
més artística, el Dansàneu ha sabut
convertir-se a poc a poc en un ele-
ment perfectament integrat i articulat
amb la població d’Esterri d’Àneu, de
la vall i del Pallars. Si bé els primers
anys semblava que els tallers de dan-
ses de l’estiu n’eren la part fonamen-
tal, progressivament s’hi van saber
incorporar noves activitats i accions
destinades a la població local que li
han anat atorgant una impor tant
dimensió participativa i col·lectiva.

Els tallers a l’escola, les sessions

Director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu

Dansant damunt del pont.

15
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nocturnes, la convivència dels alum-
nes amb la gent del poble i els con-
certs, entre moltes altres coses, fan
que d’un any a l’altre el Dansàneu
s’esperi amb il·lusió.

No hi ha dubte que en aquests
vint anys el Dansàneu ens ha acom-
panyat en el nostre procés d’apre-
nentatge i creixement tant personal
com professional. Des de l’Ecomu seu
de les Valls d’Àneu, que també
comença a tenir una edat, ens agrada
considerar-lo un bon company de
viatge amb el qual hem crescut i ens
hem anat fent grans.

Crec que podem dir sense por
d’equivocar-nos que el Dansàneu i
l ’Ecomuseu hem conviscut molt
intensament i hem après molt l’un de
l’altre durant aquestes dues dècades.
Hem muntat exposicions, hem orga-
nitzat cursos i activitats, hem
col·laborat amb el dia a dia dels
tallers, ens hem emocionat i hem
patit, conjuntament, per solucionar
problemes i retallades econòmiques i
intentar millorar any rere any la quali-

tat d’una escola que cada cop ens
hem anat fent més nostra. En tot
aquest procés, i durant tants anys,
hem fet molts bons amics i amigues,
tant entre els alumnes i els professors
com entre els tècnics del CPCPTC,
amb alguns dels quals tenim la sort
de veure’ns cada any, i amb d’altres,
encara que se n’hagin desvinculat
per motius professionals, ens conti-
nua unint una forta amistat. I el millor
de tot és que al so de la seua música
nocturna hem pogut pensar, propo-
sar i posar en marxa molts projectes,
alguns dels quals s’han pogut fer rea-
litat.

Així, doncs, prepareu-vos, que ja
arriba l’estiu i un any més torna el
Dansàneu, i aquest any ja en fa vint!
Ara cal anar per vint anys més... i com
ja us podeu imaginar, l’Ecomuseu de
les Valls d’Àneu continuarà al vostre
costat per a tot allò que necessiteu.
Moltes felicitats, Dansàneu!

El Dansàneu ha sabut convertir-se en un element perfectament integrat i
articulat amb la població d’Esterri d’Àneu, de les Valls i del Pallars.
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Cursos i tallers
Nom del taller Professors Any

L’any 1992, el Dansàneu va ini-
ciar un llarguíssim i fructífer iti-
nerari de tallers, cursos, con-

ferències, exposicions i edicions de
llibres i de material audiovisual que
tindria una incrementada continuï-
tat, integrat el 1997 dins de l’Escola
d’Estiu de Cultura Tradicional, i a
partir del 1998 fins ara, en l’engres-
cador programa Festcat. Aquests
quadres en faciliten el seguiment.

Programes del Dansàneu

1992-2011

Classes pràctiques de dansa
Aprenentatge de danses tradicionals vives i recu-
peració coreogràfica de danses pallareses de les
quals només queda documentació oral i/o escrita
Aprenentatge de danses tradicionals vives
Llenguatge corporal i didàctica de la dansa
Danses dels Països Catalans
Aprenentatge de balls de gitanes del Vallès
Aprenentatge de danses araneses
Les festes d’hivern
Les corrandes. Cançó i dansa
Aprenentatge de danses tortosines
Cicle de classes teòriques sobre les cercaviles,
seguicis i balls itinerants
Aprenentatge de jocs dansats per a nens i nenes
de 0 a 6 anys
Reconstrucció de danses de Ponent
Danses del Lluçanès
Construcció d’instruments populars de bufar, picar
i rascar
Reconstrucció de danses carnavalesques del
Pallars
Danses del Priorat: jotes, balls de bastons, balls de
gitanes...
Aplicació de la dansa catalana a espais i temps no
habituals
La jota al Pallars i la Ribagorça
Danses populars aragoneses
La jota i els balls de carrer al País Valencià
Danses que es ballaven a l’Alguer
Repertori de danses tradicionals documentades
Ball pagès d’Eivissa i Formentera

Dansa i context. Introducció a una reflexió teòrica
Ball d’envelat
Improvisació en dansa tradicional

Mercè Bosch, Montserrat Garrich i Joan Figueres
-

Carles d’Abàsolo i Pep Lizandra
Joan Serra
Jordi Cloquell, Miqueu Rouch i Josep Vidal
Joan Figueres, Carles Mas i Joan Serra
Enric Boya i Jusép Boya
Salvador Palomar
Jaume Arnella i Joan Serra
M. Carme Balagué i Ramon Balagué
Joan Solé

Miqui Giménez i Joan Serra

Montse Garrich i Ferran Martínez
Roser Reixach, Joan Figueres i Glòria Borralleras

Rosa Mas, Montserrat Garrich i Joan Figueres

Lídia de Mena i Francesc Tomàs

Quim Serra i Joan Serra

Joan Figueres, Montserrat Garrich i Joan Serra
Elena Requejo i Roberto Serrano
Josep Antoni, Josemi Sànchez i Vicent Borràs
Massimiliano Marongiu i Maria Marras
Montserrat Garrich i Joan Figueres
M. Carme Tur, Margarida Planells, Marc Escandell i 
Vicenç Roig
Josefina Roma
Núria Quadrada i Ferran Martínez
Joan Serra, Quim Serra i Joan Figueres

1992

1992

1993
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1995

1996

1996
1996
1996

1997

1997

1997

1998
1998
1998
1998
1999
1999

1999
1999
1999
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Nom del taller Professors Any

Didàctica aplicada per fer ballar infants
Tècnica de dansa tradicional
Ball popular i tradicional menorquí
Parlem-ne!
Repertori de dansa tradicional
Improvisació en dansa tradicional
La dansa tradicional a l’escola
Repertori de dansa del Principat
Improvisació i tècnica en dansa tradicional
Balls d’envelat
Didàctica
La jota i altres danses de carrer al Priorat i a l’Ebre
La jota i altres danses de carrer a l’Aragó i al País
Valencià
Dansa tradicional catalana. Repertori a la carta
Balls d’envelat
L’hora de la sorpresa
Dansa viva. El folklore de la ciutat de Solsona
Improvisació i tècnica en dansa tradicional
La dansa popular a les llegendes, als mites i a les
rondalles
Gèneres i repertori de dansa tradicional
M=música i D=dansa
Programa de danses tradicionals basques
Apunts de tècnica de dansa
Repertori de dansa tradicional catalana
Balls d’envelat
Mulla’t
Ball i música tradicional a la regió de Múrcia
Danses dels Balcans i de Grècia. De l’Europa cen-
tral a la Mediterrània oriental
Accions/jocs de dansa contemporània
Llenguatge de dansa
La improvisació
Dansa tradicional catalana. Aprendre i/o aprofundir
els gèneres i el repertori específic
Castanyoles folklòriques
Sentim i experimentem amb el nostre cos
El ball social popular durant l’Antic Règim
Anatomia vivencial
Castanyoles folklòriques
La tertúlia
Improvisació i contrabaix
Jota, bolero i fandango: tres visions crítiques dels
balls de Mallorca
El ball de gitanes del Vallès
Base tècnica
Anatomia vivencial
Videominut
Creacions coreogràfiques per a la cercavila
Balls d’envelat
El ball de bastons al Penedès
Danses del Lluçanès
Marc teòric: dansa i espai públic
Sessions amb el fisioterapeuta
Projecció de vídeos de les danses de Prats de Lluçanès
Presentació dels crèdits optatius per a secundària
sobre els balls de bastons

Maria Josep Serra, Francesc Franquesa i Toni Oró
Joan Serra
Joan Taltavull i Sebastià Bosch
Montserrat Garrich i Lali Pujol
Mestres de dansa de diverses poblacions de  Catalunya
Matilde Muñiz
Quim Serra
Montserrat Garrich, Pep Lizandra i Pau Orriols
Mat Muñiz, Joan Serra i Joan Figueres
Núria Quadrada i Ferran Martínez
M. Josep Serra, Quim Serra i Ferran Martínez
Lídia de Mena i Carme Balagué
Roberto Serrano i Josep Antoni Collado

M. Josep Serra
Salut Clapés i Joan R. Masbernat
Núria Quadrada i Montserrat Garrich
Membres dels Balls i Danses Tradicionals de Solsona
Mat Muñiz
Mat Muñiz i Cati Plana

Jordi Rubio i Ferran Martínez
Cesc Franquese i Galdric Santana
Míkel Aramburu
Joan Serra i Ferran Martínez
Joan Serra
Salut Clapés
Jordi Rubio i Glòria Garuz
M. José Navarro
Àngels Jurado i Montserrat Santacana

Karola Egaña
Joan Serra
Matilde Muñiz
Jordi Rubio

Jordi Sánchez
Joan Palau
Pompili Massa
Àngels Massagué
Jordi Sánchez
Joan Serra
Joan Serra
Sebastià Bover

Jordi Rubio
Jordi Rubio
Núria Martí
Jordi Teixidó
Joan Serra i Ferran Martínez
Núria Quadrada
Ramon Vallverdú i Carles Belda
Roser Reixach i Ferran Martínez
Manuel Delgado
Jordi Pérez-Bravo
Roser Reixach
Ramon Vallverdú

1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001

2002
2002
2002
2002
2002
2003

2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004

2004
2005
2005
2005

2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006

2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
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Nom del taller Professors Any

L’art de la dansa a l’escola
Base tècnica
Introducció a la dansa contemporància
Anatomia pel moviment
Danses amb aigua

Dansa barroca
Glosar i ballar
Ball de Pastorets al Penedès
Les gitanes al Penedès
Sessions de fisioteràpia
La dansa tradicional catalana: les danses de la fes-
ta major i del Carnaval de Solsona
La dansa tradicional catalana: repertori de dansa
tradicional viva
La dansa catalana com a gènere en els ambients
musicals de la modernitat
El cos instrument i el seu llenguatge: base tècnica
El cos intrument i el seu llenguatge: Matt Pilates
Altres tècniques i nous corrents: iniciació a la dan-
sa contemporània
Didàctica de la dansa: ballem a l’escola: gaudim, apre-
nem, experimentem, ens toquem, ens coneixem...
El cos instrument i el seu llenguatge: llenguatge
corporal
Altres tècniques i nous corrents: dansa aèria
Preparació de la cercavila
El cos intrument i el seu llenguatge
Altres tècniques i nous corrents. Iniciació a la tèc-
nica de la dansa contemporània
El cos intrument i el seu llenguatge. Base tècnica
Altres tècniques i nous corrents.
Danses amb foc. Els balls de diables
Interrelació de llenguatges. Dancing percussion
aplicada a la dansa
Interrelació de llenguatges. Vestuari
Didàctica de la dansa. La dansa a l’escola bressol
i al parvulari
Dansa tradicional de Castelló
Dansa tradicional de la Mediterrània. Grècia
Altres tècniques i nous corrents. Hip-hop
Els fandangos valencians del sud
Alguns balls tradicionals ibèrics
La Patum de Berga
Coreografia dels vint anys del Dansàneu
Danses del Principat
La dansa a les Terres de l’Ebre
El pub de les Espòrules
Conceptes, moviments i jocs rítmics low cost
Balls cantats d’Occitània i de la península Ibèrica

Blanca Mostaza
Jordi Rubio
Fran Gonzàlez
Àngels Massagué
Jordi Rubio, Blanca Mostaza, Ramon Vallverdú i Fran
Gonzàlez
Anna Romaní
Helena Cases
Jordi Rovira
Jordi Rovira
Yolanda Molina
Pere Quadrench i Pere Obiols

Ramon Vallverdú, Anna Vega, Montse Santacana, 
José Antonio López i Celina Farran
Marcel Casellas

Jordi Rubio
Ona Marimon
Fran Gonzàlez

Mònica Marín

Joan Serra

Marta Benach, Audit Bozzo i Sònia Belenguer
Joan Serra
Matt Pilates i Ona Marimon
Fran Gonzàlez

Eduard Ventura
Ramon Vallverdú

Thierry Hochstätter i Neus Fernández

Pau Fernàndez
Joan Serra

Josep Vidal
Mari Àngels Jurado i Cisco de Sande
Nàdia Pessarrodona i Moisés Rojo
Josep Antoni Collado i Josemi Sánchez
Eliseu Parra
Ferran Martínez i un ballador de la Patum
Joan Serra
Jordi Rubio i Ferran Martínez
Carme Balagué
Marcel Casellas i Joan Serra
Josep “Pinyu” Martí
Pascal Caumont i Eliseo Parra

2008
2008
2008
2008
2008

2008
2008
2008
2008
2008
2009

2009

2009

2009
2009
2009

2009

2009

2009
2009
2010
2010

2010
2010

2010

2010
2010

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
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Títol Ponent Any

L’acompanyament musical de les danses
La recerca sobre la dansa tradicional
La dansa com a patrimoni etnològic
Els grups de dansa. Estat de la qüestió
La cançó pallaresa
L’esbart dansaire de Rubí: dansa tradicional a l’es-
cenari i al carrer
Els instruments tradicionals gascons del Pirineu
L’estat de la dansa tradicional als Països Catalans

La mitologia pallaresa
Danses tradicionals que es ballen a Catalunya
El patrimoni immaterial en un museu: la dansa
El joc de bitlles del Pallars
Sentido y significado de las músicas de raíz cam-
pesina en el sudeste de la Península Ibérica
El flamenc de Carmen Amaya a Catalunya
La dansa tradicional. Necessitats formatives,
experimentals i d’assessorament
Replantejament de la cultura popular i el concep-
te de tradició
Context de la dansa. Els llenguatges en el món de
l’art. Sensibilitat artística
La salut de la música tradicional en viu
Presentació dels projectes del Centre de Dansa
Tradicional Catalana de Rubí i del Cercle de Cultu- ra
Tradicional i Popular Marboleny de les Preses

Xavier Orriols Sendra 
Josefina Roma Riu
Llorenç Prats Canals
Joaquim Vilà Folch
Maria Antònia Juan
Eduard Ventura

Bernat Menetrier
Representants de les Illes Balears, del País Valencià,
d’Occitània i del Principat
Pep Coll
Lluís Puig
Jusép M. Boya
Xavier Català i Salvador Palomar
Manuel Luna

Alberto García
Manuel Pedreira, Maria Puig i M. Montserrat Trullàs

Joan Soler

Pau Serraute

Professors de música de la Festcat
Jordi Fosas

1992
1992
1992
1992
1993
1993

1993
1993

1993
1993
1993
1994
2005

2005
2005

2008

2010

2011
2011
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Nom de l’exposició Tema Any
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Dansar
Bitlla!
Violant i Simorra i el Pallars
Sant Antoni i el dimoni

Joan Lluís i el seu Pallars

L’espai de la dansa
1r concurs biennal de fotografia
El senyor mestre

Postals i fotògrafs, 1900-1936

El Pirineu vist per Salvador Llobet
Moments de dansa

Danses tradicionals del Pallars i la Ribagorça
El joc de bitlles a Catalunya
La memòria de l’etnògraf Violant i Simorra
Fixació, documentació i divulgació de les festes dels Països Catalans
relacionades amb sant Antoni
Records d’una vida de pastor. Reconeixement a la tasca del folkloris-
ta Joan Lluís

Cultura popular i tradicional catalana
Escola i vida quotidiana d’un poble del Pirineu als anys vint a través
de les fotografies de Francesc Masclans
El territori al voltant del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici a través de les postals de la col·lecció de Feliu Izard
Geografia i fotografia a la postguerra
Mostra de l’experiència que es fa a l’escola pública Teresa Altet de
Rubí, sobre la introducció del llenguatge de la dansa i la dansa tradi-
cional a l’escola primària

1992
1994
1996
1997

1998

1999
2002
2005

2006

2007
2011

Suport Títol, autor i editor Contingut Any

Llibre

Llibre

Casset

Dansàneu. Balls populars del Pallars. Vol. I, II
/ Rosa Mas Corretgé, editat per El Mèdol

Fitxes tècniques coreogràfiques / Joan Serra
Vilamitjana i altres, editat per El Mèdol
Dansàneu. Balls populars del Pallars, editat
per TRAM

1992
1993

1992

1992

P
ub
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Bibliografia sobre els balls del Pallars, noves
dades de balls, partitures, fotografies, dibui-
xos i figures
Complement pedagògic de les danses del
taller
Ball francès, el Ball, contrapàs Xinxina, el
Rotllet, ball del Calçó, ball Cerdà, Corrandes,
ball Pla, l’Esquerrana, Corrido i ball de Bastons
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Suport Títol, autor i editor Contingut Any

Llibre

CD

CD

Llibre,
doble CD
i vídeo

Vídeo

CD

CD

Llibre

Llibre

CD

CD
CD i DVD

Crònica i calendari de dansa tradicional /
Lluís Puig, editat per El Mèdol

Danses Pallareses / Joan Figueres i Ferran
Martinez, editat per TRAM i el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Anem leu dançar / Jusèp Maria Boya i Joan
Francés Tisnèr, editat per TRAM i el
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya  
El galop. Jocs dansats i danses catalanes / El
sac de danses, editat per Alta Fulla. CD editat
per TRAM i vídeo editat pel Centre de Pro -
moció de la Cultura Popular i Tradicional Ca -
talana
Instruments populars de bufar, picar i rascar,
editat pel Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana
Canta-me’n una, canta-me’n dues / Miqui
Giménez, editat per TRAM
Cançons i balls a muntanya. Músiques tradi-
cionals per ballar i cantar / Joan Figueres,
Jaume Arnella i Artur Blasco / editat per
TRAM i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
A peu pels camins del cançoner: les Valls d’À-
neu / Artur Blasco, editat pel Centre Artesà
Tradicionàrius
Manual de descripció coreogràfica de dansa
tradicional / Montserrat Garrich, Anna Viñolas
i Núria Viñolas, editat per El Mèdol i el Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradi -
cional Catalana
+ Dansa per ballar. Dansàneu 10è aniversari
/ Diversos autors, editat pel Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Danses del Lluçanès
La festa major de l’Arboç / Ramon Vilar i
Josep Crivillé, editat pel Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

1994

1994

1994

1995

1996

1996

1997

1998

1999

2001

2002
2008

P
ub
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s

Sobre la dansa tradicional, calendari i geogra-
fia, indumentària, acompanyament musical
de les danses, textos...
Enregistrament de les músiques de les dan-
ses pallareses en motiu del Dansàneu

Danses populars i tradicionals de la Vall
d’Aran, entre Catalunya i Occitània...

Llibre: partitures, coreografies i propostes
didàctiques. CD: jocs per a fer saltar, peu poli-
dor, roda moliner, moros vénen, la xica boni-
ca, la Caterineta...

Cançons de bressol, de falda, de diada, màgi-
ques, d’ofici, d’animals, jocs de dits...
Material que consta de tres blocs: Cançons
tradicionals per ballar i cantar, danses de
gegants i bastons de Peramola i músiques
tradicionals de nova creació

Partitures de cançons de les valls d’Àneu

Sobre la notació coreogràfica, manual de des-
cripció coreogràfica, punts bàsics de la dansa
catalana: peus

Recull de les músiques d’algunes de les dan-
ses tradicionals que s’han treballat al
Dansàneu

Director: Ferran Rella i Foro
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