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CINE DANSA

La Seu i Àneu obren l’estiu cultural
Una exposició sobre pel·lícules rodades al Pirineu, preàmbul del festival de cine de muntanya
Picurt || Els acordionistes Carles Belda i Joan Garriga posaran avui el ritme al Dansàneu
C. SANS/J.B.

❘ LA SEU D’URGELL/ESTERRI D’ÀNEU ❘
Coincidint amb el primer dia
oficial de l’estiu, avui arranquen
al Pirineu el festival de cine de
muntanya Picurt i el Dansàneu.
L’Alt Urgell d’una banda (aquest
any també amb Andorra) i les
Valls d’Àneu de l’altra obriran
així una setmana de cine, dansa
tradicional, música i altres activitats lúdiques en el que, de fet,
representa l’inici d’una cartellera cultural estival en la qual les
comarques pirinenques prenen
el relleu de la capital Lleida.
Encara que la programació
oficial del Picurt començarà
avui en els cinemes Guiu de la
Seu d’Urgell amb la projecció de
Tierra de todos (1962), amb la
presència del seu director, Antonio Isasi-Isasmendi, l’Arxiu
Comarcal va inaugurar ahir una
singular exposició cinematogràfica. Es tracta de Cartellera
de pel·lícules pirinenques, amb
pòsters, cartells, fotogrames i
material gràfic del col·leccionista Josep Benavent (la Seu, 1950)
sobre films relacionats o rodats
totalment o parcialment a l’Alt
Urgell i la Cerdanya i estrenats entre el 1960 i l’actualitat.
Memòria històrica cinematogràfica, amb títols com Sentencia
contra una mujer, una pel·lícula
sobre bandolers rodada a Oliana el 1961 per Isasi-Isasmendi,
o Desnuda inquietud, que va
rodar Miguel Iglesias Bonns el
1976, amb una Nadiuska que
començava a aprofitar la tirada

CYNTHIA SANS

PICURT

Pel·lícules, avui dimarts
z 19.00 h: Inauguració del festival als cinemes Guiu amb el
documental 10 anys de Picurt
i el film Tierra de todos (1962),
amb el seu director, Antonio
Isasi-Isasmendi.
z 22.00 h: Projecció a Guiu-Sala 1: Bring the sun home (Itàlia,
2015); Cailleach (Gran Bretanya, 2015), i Sira Dýsý Ýnsalar
(Turquia, 2015).
z 22.00 h: Projecció a Guiu-Sala 2: Dare to soar-flying with
the condors (Àustria, 2016), i
Degrees North (Suïssa, 2015).

Actes paral·lels
z 21.00: Degustació de La Sopa Picurt-Urgèlia (Discoteca
Guiu). Gratuït.
z 23.00: Love It (swing-gipsy
jazz). Discoteca Guiu.
Estrena de l’exposició ‘Cartellera de pel·lícules pirinenques’, ahir a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

DANSÀNEU

Avui, dimarts. Tallers a l’Ecomuseu de gaites i acordió per a
nens i/o professors (gratuït). Sopar i degustació de productes
km 0 (Castellarnau, Escaló, 21.30) i concert Decanta, amb Carles
Belda i Joan Garriga i degustació de caves (23.00).
Demà, dimecres. Taller de gralla (Escomuseu, 10.00). Inauguració de l’exposició Patrimoni dibuixat (Ecomuseu, 18.00). Presentació del llibre audiovisual La dansa a l’escola (Ecomuseu,
18.30). Espectacle Mimosa (plaça 11 de Setembre, 21.45) i concert d’Artur Blasco i Yannick Lopes (Ecomuseu, 22.30).
Pregó inaugural. Dijous, a càrrec de l’escriptor Albert Villaró i
amb el conseller de Cultura, Santi Vila (Ecomuseu, 18.30).

del destape per encarnar una
endimoniada descendent de
Moctezuma, amb la llegenda
de la princesa asteca a Toloriu
de rerefons.
D’a lt r a ba nd a, le s Va l l s
d’Àneu acolliran a partir d’avui
la 25a edició del Dansàneu,
Mercat Festiu de les Cultures
del Pirineu, una mostra de caràcter participatiu amb la dansa
com a eix vertebrador dirigida a públics de totes les edats
i perfils. A la tarda, l’equip de
la producció Esvorell, amb el

ballarí i coreògraf Magí Serra
i l’acordionista Marçal Ramon
al capdavant, començarà la residència creativa a Esterri d’Àneu
per a aquest muntatge que s’estrenarà divendres a Santa Maria
d’Àneu.
I a la nit, l’hotel Castellarnau,
a Escaló, acollirà la proposta
Decanta (21.30 h), un concert
per fusionar la música dels acordionistes Carles Belda i Joan
Garriga (La Troba Kung-Fú),
amb degustació de vins i caves
d’un celler del Penedès.

CURSOS ESCRIPTURA
AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Narrativa
amb l’Ateneu
Barcelonès
a Tàrrega

Alicia Kopf guanya el Premi Llibreter amb ‘Germà de gel’
❘ BARCELONA ❘ L’escriptora catalana Alicia Kopf va guanyar ahir el
XVII Premi Llibreter 2016 de Literatura Catalana per la seua novella Germà de gel, va informar el Gremi de Llibreters de Catalunya.
En la categoria d’Àlbum Il·lustrat, el gremi va distingir El viatge,
de Francesc Sanna, i en la categoria d’Altres Literatures, el premi
ha reconegut Manual per a dones de fer feina, de Lucia Berlin.

‘Moisès, estigues quiet’, premiat per la crítica

Deu sessions entre
octubre i desembre
❘ TÀRREGA ❘ Tàrrega acollirà entre el 5 d’octubre i el 16 de desembre un curs d’iniciació a la
narrativa impartit per la periodista Montse Rubinat (Barcelona, 1978), membre de l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. És la primera vegada que
la capital de l’Urgell col·labora
amb aquest centre barceloní,
un dels més grans d’Europa en
la seua especialitat.
El curs està dirigit a persones amb inquietuds literàries
que estiguin interessades a dominar les eines i les tècniques
narratives per construir una
història, sigui novel·la, conte,
microrelat, guió o assaig. La

❘ BARCELONA ❘ La 26a edició dels Premis de la Crítica de l’AELC en
la categoria de millor llibre juvenil han premiat Moisès, estigues
quiet, de Lliris Picó. També es van distingir Gabinet de curiositats
d’Anna Moner com a millor assaig i la novel·la de Martí Domínguez
La sega en la categoria de narrativa. En la categoria infantil, va
resultar guardonada l’antologia de poemes de Marc Granell La
vida que creix. Rodolf Sirera es va emportar el premi a la millor
obra teatral amb Trio i Antoni Ferrer va rebre el premi al millor
poemari de l’any per Variacions Goldberg.
La presentació va tenir lloc ahir a Tàrrega.

proposta consta de deu sessions de dos hores cada una
que tindran lloc a la Biblioteca
Comarcal de Tàrrega.
El termini d’inscripció serà
de l’1 al 22 de juliol i del 13
al 23 de setembre, a la Botiga
del Museu, al carrer Major de
Tàrrega.
El curs d’escriptura va ser

presentat ahir per l’alcaldessa
de Tàrrega, Rosa Maria Perelló; el president del consell comarcal de l’Urgell, Salvador
Bonjoch; l’edil de Cultura de
Tàrrega, Raül Palacios; el director de l’Escola d’Escriptura
de l’Ateneu Barcelonès, Jordi
Muñoz, i la professora del curs,
Montse Rubinat.

Taula redona sobre la instal·lació de Joaquín Ureña
❘ LLEIDA ❘ La demarcació de Lleida del COAC acollirà avui (19.00 h)
una taula redona sobre sobre l’activitat Paisatge i gent. Habitants
de l’espai que l’artista lleidatà Joaquín Ureña ha estat duent a
terme des del passat 19 de maig a la seu.

Exposició de Manel Viladrich a la delegació de Cultura
❘ LLEIDA ❘ La delegació de Cultura inaugura avui (19.00 h) l’exposició
fotogràfica de Manel Viladrich Foc al Pirineu.

