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cantant d’òpera amb veu cris-
tal·lina, el millor mag i l’acrò-
bata més audaç del planeta.
L’espai Firal, amb capacitat

per a 800 persones, acollirà la
majoria de convidats interna-
cionals. És el cas dels clowns
italians de Teatro Necesario,
que reten homenatge al món
dels barbers a base d’humor

i música, i els francesos Bi-
vouac, que estrenen El somni
d’Erica, un conte narrat amb
tècniques de teatre, dansa i
circ. De França també prové
el circ oníric de Bazar Forain,
la dansa de carrer de la balla-
rina Claire Ducreux i el parti-
cular western deMarcel et Ses
Drôles Femmes.

La localitat d’Esterri d’Àneu,
als Pirineus, es torna a
convertir en un aparador del
millor teatre de carrer amb
motiu del festival Esbaiola’t.
Entre divendres i diumenge,
passaran per la vila lleidatana
fins a 14 companyies nacionals
i internacionals, que oferiran
un total de 39 representacions,
incloent-hi dues estrenes a
l’Estat espanyol. Nascut fa
set anys, fruit d’un acord
entre l’Ajuntament d’Esterri
i la companyia La Baldufa,
l’Esbaiola’t complementa una
acurada programació de circ
i teatre per a públic familiar,
amb jocs artesans i tallers
destinats a la canalla.

Entreteniment a l’aire lliure
Situat en un entorn natural
únic com són les Valls d’Àneu,
al Pallars Sobirà, l’Esbaiola’t
2014 es reparteix en vuit es-
pais, la majoria a l’aire lliure.
El més gran és la pista esporti-
va, on els pallassos de la com-
panyia La Tal intentaran fer
reviure The Incredible Box,
un vell teatret que amaga una

ESTERRI D’ÀNEU S’OMPLE DE TITELLES, CLOWNS, MÚSICA, TALLERS I JOCS

JAMES BEGG

Festa als Pirineus

NNNENSN

Les Valls d’Àneu s’ompliran de circ, teatre, jocs i tallers per a lamainada ambmotiu del festival Esbaiola’t. FOTO: ORIOL RIART

Tampoc us podeu perdre els
Contes petits del peruà Hu-
go Suárez, que fa servir dife-
rents parts del cos per crear
ninots de carn i ossos. Pel que
fa a les produccions nacionals,
destaquen petites joies, com
elsContes saludables d’Arren-
cacebes oMartioska, la histò-
ria de la ballarina que somia
a sortir de la seva caixeta de
música per viatjar i descobrir
món. D’altra banda, els Farrés
Brothers parlaran de la gelosia
dels germans aEl rei de la casa,
mentre que La Baldufa portarà
a escenaLes aventures del baró
deMunchausen, unmuntatge
en què intervindran personat-

ges fantàstics, com Simbad,
Gulliver i El Quixot.

Tallers i jocs ecològics
Entre espectacles, les famílies
podran reposar al passeig del
Riu. Allà, elsmenuts cavalcaran
sobre els dofins, els cavallets de
mar i les balenes delNautilus,
uns cavallets ecològics activats
per la pedalada dels pares.
Els petits també gaudiran del
Traginer de Jocs, una instal·la-
ció de jocs d’enginy i habilitat
fets amb fusta.
Finalment, els tallers es con-

centraran a la plaça de la Clo-
sa, on els nens podranma-
quillar-se, crear objectes amb
feltre, elaborar una gran tera-
nyina i construir una càmera
màgica. Des de la Closa també
sortirà la cercavila inaugural
(dv. 25, a les 18.30h), amenitza-
da per joves grallers i bastoners
de la localitat. Lamúsica conti-
nuarà, al llarg del cap de setma-
na, al ritme de Pixie&Dixie, un
quintet que viatja del rhythm&
blues al swing i el soDixieland.

DINS L’UNIVERS DE LEWITT

Després de portar a escena el món
pictòric de JoanMiró (Ras!) i el món
poètic de Joan Brossa (Consonant),
la companyia valencianaMaduixa
s’atreveix amb les formes i els colors
de l’artista nord-americà Sol Lewitt.
Una paret ben blanca serà el punt
de partida del viatge a través de la
música i el color que emprendran els
dos protagonistes de l’obra: la Laia,
una noia obsessionada a no embru-
tar la paret, i en Dot, que simbolitza
la inspiració artística. Dansa, teatre,
arts plàstiques i les tecnologiesmés
modernes es combinen en aquesta
funció familiar sense paraules que
s’inspira en l’univers de Sol Lewitt,
un artista lligat al conceptualisme i
el minimalisme.
DOT.MERCAT DE LES FLORS (SALA
PINA BAUSCH). PL. DEMARGARIDA
XIRGU, 1. BCN (SANTS-MONTJUÏC).

METRO: POBLE-SEC (L3). TEL. 93 42618
75. HORARI: DS. 26 I DG. 27 DE JULIOL,
A LES 18H. PREUS: 12 EUROS.
EDATS: A PARTIR DE 3 ANYS.
WEB:www.mercatflors.org

TITELLES SARCÀSTIQUES

El Mini Grec proposa, aquesta
setmana, un espectacle de titelles en
anglès que potser sorprendràmés a
pares que a fills. La polèmica arriba
amb Neville Trantler, un titellaire
australià instal·lat a Holanda que
ha revolucionat el món tranquil dels
titelles europeus amb uns especta-
cles de línia dura que barregen rialla
amb crítica social. Al seu primer xou
de petit format, Trantler aplica les
tècniques tradicionals del Punch and
Judy anglosaxó per parlar del món
d’avui i, en concret, de cultures i
civilitzacions que no s’entenen i que
xoquen constantment. El seu estil

físic i visual i el seu sentit de l’humor
atrauran tot tipus de públic.
PUNCH AND JUDY IN AFGHANISTAN.

LA PUNTUAL. ALLADA VERMELL, 15.
BCN (BORN).METRO: JAUME I (L4).
TEL. 639 305353. HORARI: DEL 26
AL 29 DE JULIOL. DS., DL. I DT., A LES
20H; DG., A LES 20H. PREUS: 9 EUROS.
EDATS: A PARTIR DE 8 ANYS.
WEB:www.lapuntual.info

COLLAGE D’EMOCIONS

Amb l’arribada de l’estiu, la Fundació
Francisco Godia proposa un nou
taller per entretenir els més petits
i educar-los en l’art. Els dilluns,
dimecres i dijous de juliol, la galeria
ofereix una visita-taller que té
l’objectiu d’ensenyar als nens i nenes
les múltiples i variades tècniques del
collage. Popularitzat per artistes com
Pablo Picasso i Georges Braque, el
collage és una tècnica pictòrica que

consisteix a crear una pintura o un
dibuix a partir de diversos objectes
(fotografies, diaris, revistes...). Els
petits s’ho passaran d’allòmés bé
dibuixant, retallant, enganxant
i, en definitiva, jugant amb nous
materials i superfícies per crear una
obra d’art, i alhora es familiaritzaran
amb l’art contemporani.
TÈCNIQUES DE COLLAGE. FUNDACIÓ
FRANCISCO GODIA. DIPUTACIÓ, 250.
BCN (EIXAMPLE). METRO: PASSEIG
DE GRÀCIA (L2, L3, L4). HORARIS: DL.,
DC. I DJ. DE JULIOL, A LES 10.30H.
PREU: 5,50 EUROS PER PERSONA.
EDATS: DE 3 A 12 ANYS.
WEB: www.fundacionfgodia.org

PATIS ESCOLARS OBERTS

Quan fa calor i tothom està de
vacances, l’últim que volem és tornar
a l’escola. Però si hi ha una bona
pel·lícula i la possibilitat de

passar-s’ho bé, la cosa canvia. El cicle
Cinema a la Fresca en Família pretén
justament això: aprofitar el buit de
les escoles per convertir els patis en
una sala de cinema a l’aire lliure. El
programa inclou films d’animació
comMadagascar 3 i Ice Age 4, que
es projectaran als patis de diverses
escoles de Barcelona. Aquest
dissabte, l’Escola Font d’en Fargas, a
Horta, programa Turbo, una comèdia
d’aventures protagonitzada per
un cargol que somia a ser el millor
corredor del món i guanyar el Gran
Premi d’Indianapolis 500.
TURBO. ESCOLA FONT D’EN FARGAS.
PG. DE LA FONT D’EN FARGAS, 65. BCN
(HORTA). METRO: HORTA (L5).
TEL. 93 357 61 48 (ESCOLA).
HORARI: DS. 26 DE JULIOL, DE 21.30
A 23H. PREUS: GRATUÏT. EDATS:
A PARTIR DE 3 ANYS.
WEB: www.bcn.cat/educacio

agenda

ESBAIOLA’T: 7è FESTIVAL
DE TEATREDE LES VALLS D’ÀNEU

DATA: DV. 25, DS. 26 I DG. 27 DE

JULIOL, D’11 A 00.30H. LLOC:

DIVERSOS ESPAIS. ESTERRI D’ÀNEU

(PALLARS SOBIRÀ). TRANSPORT:

EN COTXE, C-31 DES DE LLEIDA.

TEL. 973 62 60 05. PREUS:

ENTRE 4 I 6€ PER ESPECTACLE

(CONSULTEU PREUS). WEB:

www.festivalesbaiolat.com


