Divendres 28 de juny

16.30–19 h

Les persones i el territori: demografia
i onomàstica
• Expansió pel territori al llarg del temps.
• Antroponímia.
• Toponímia.
Conductors temàtics: Enric Guinot, Ferran Rella,
Antonio Teruel i Albert Turull (coord.).

Dissabte 29 de juny

10–12.30 h

La llengua: l’eix occidental i l’estàndard
• El dialecte, els dialectes, els parlars.
• El català occidental en l’estàndard català.
• El català pirinenc i les adaptacions de
l’estàndard.
Conductors temàtics: Josep Martines, Pere Navarro,
Miquel Àngel Pradilla, Ramon Sistac (coord.)
i Jordi Suïls.

16–18.30 h
Cultura popular: el ponent i el llevant,
de tramuntana a migjorn
• Gastronomia.
• Arquitectura popular: el mas, la borda,
la cabana.

• Etnopoètica. Fraseologia.
• Jocs, creences, festes i rituals.
Conductors temàtics: Jordi Antolí, Jaume Fàbrega,
José Enrique Gargallo, Maria Isabel Guardiola
(coord.), Carme Oriol i Vicent Vidal.

Diumenge 30 de juny
El 30 de juny, diumenge, es podrà dedicar a
resseguir una ruta turística pel patrimoni natural,
històric i arquitectònic de les Valls d’Àneu:
es visitaran els pobles de Son, Sorpe, Isil i el castell
de València d’Àneu.

Dansàneu
Els participants podran assistir gratuïtament a
Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, que
se celebra els mateixos dies que el Seminari,
per cortesia del Consell Cultural de les Valls d’Àneu.
En particular està previst dins de l’esquema horari
que es pugui assistir a tres espectacles:
• Divendres 28, a les 8 del vespre, concert
de Lídia Pujol, a Sant Joan d’Isil.
• Dissabte 29, a les 7 del vespre, esbart i quartet
musical, a Esterri d’Àneu.
• Dissabte 29, a les 11 de la nit, concert d’Alidé
Sans, a Esterri d’Àneu.

Inscripció
La inscripció al seminari és gratuïta i s’ha de
fer amb antelació, per qüestions d’organització,
a lleida@iec.cat.
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