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a tres espectacles. El públic va
poder disfrutar, entre altres, d’es-
pectacles com el de l’artista pe-
ruà Hugo Sánchez, especialitzat

en fer titelles amb el cos o l’obra
de la companyia Nova Barberia
Carloni amb el seu Teatro Ne-
cesario. Bazar Forain va repre-
sentar la segona funció deDeli-
rum Saga Circus.També va po-
der veure’s l’espectacleMiss Do-
lly de la companyia Marcel et
Ses Drôles de Femmes, que va
haver de cancel·lar-se divendres
a causa de la pluja. Entre els
principals objectius del certa-
men organitzat per la compa-

nyia La Baldufa destaquen cre-
ar una programació de teatre de
carrer per a tots els púbics i do-
nar valor a les arts escèniques,
així com dotar lesValls d’Àneu
i el Pallars en general d’una pro-
gramació teatral familiar de qua-
litat, entre d’altres.Aquest any
el certamen compta amb 14
companyies i 39 funcions. Les
formacions procedeixen de Ca-
talunya (8), França (4), Itàlia (1)
i el Perú (1).

REDACCIÓ
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Festival Esba-
iola’t d’Esterri d’Àneu va arri-
bar ahir a l’equador de la sete-
na edició amb la pràctica totali-
tat dels espectacles penjant el
cartell de ple i la mateixa il·lu-
sió als ulls dels nens de tots els
anys. Després de la pluja de di-
vendres (que va deslluir la inau-
guració en l’últim moment en-
cara que malgrat això va comp-
tar amb més d’un miler d’assis-
tents) ahir les famílies van tor-
nar a omplir la població de les
Valls d’Àneu.Al començar la jor-
nada, els organitzadors estaven
a l’expectativa de com resulta-
ria el canvi de sistema de venda
d’entrades (aquest any han des-
aparegut els abonaments de 10
i 14 euros per als tres dies i els
espectadors han de comprar lo-
calitats per a cada un dels espec-
tacles que desitgin, amb preus
de 4 i 6 euros).Tanmateix, du-
rant la tarda van assegurar a SE-
GRE que la valoració era “molt
positiva perquè s’havien omplert
pràcticament totes les sessions”.
De fet, es van vendre gairebé
3.200 entrades. Per a avui, les
previsions són similars, ja que al
tancament d’aquesta edició tan
sols existien localitats lliures per

Esterri d’Àneu es diverteix
El Festival Esbaiola’t va tornar a omplir de públic la població i va esgotar les entrades de totes les
funcions de dissabte || Avui, última jornada amb titelles, ball, teatre, música, circ i tallers

FESTIVALSARTSESCÈNIQUES

El públic es vamantenir expectant davant de les acrobàcies del circ de la companyia Marcel et Ses Drôles de Femmes a l’obra ‘Miss Dolly’.

ORIOL RIART

LOCALITATS LLIURES

Al tancament d’aquesta
edició sols quedaven
localitats lliures per a 3 de les
funcions de pagament d’avui

Clown. El nou festival Buuuf!!! omple la Zona
Alta de somriures, pallassos i bon humor
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Societat. La XXIII Fiesta de la Longaniza
reparteix unes 8.000 racions
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ITMAR FABREGAT

Cia La Tal va interpretar l’espectacle de clown ‘The incredible box’.

ORIOL RIART

‘El baró deMunchausen’ de La Baldufa es va representar divendres.
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PROPOSTESPERAVUI

Horaris
❚ Esterri d’Àneu acull l’última jor-
nada d’Esbaiola’t entre 11 i 13 h
i 17 i 21.15 h.

Tallers

❚ Amb La gran teranyina (11 h),
automaquillatge (11 h i 17 h), fel-
tre (11.00 h, 12.30 h i 17 h) i La
càmeramàgica (17 h).

Activitats paral·leles

❚ El Carrusel Nautilus de La Bal-
dufa o Traginers de Jocs deTombs
Creatius, algunes activitats pa-
ral·leles d’avui, així com la músi-
ca de Pixie&Dixie.

Titelles

❚Obres de titelles com Contes sa-
ludables de la Cia Arrencacebes
(11 h) o Contes petits d’Hugo Suá-
rez (11.15 h, 17 h).

Dansa

❚ Entre les funcions de dansa
destacamaRTiosca de Marta Ca-
sals (12 h) o Vaixell de sorra de
Claire Ducreux (12.15 h).

Teatre

❚ Algunes de les obres teatrals
seran La finestra de l’Esperanceta
de Noemí Busquets (12.45 h,
18.45 h) o El rei de la casa de Far-
rés Brothers (13 h).

Circ

❚ Bazar Forian interpretarà Deliri-
um Saga Circus (19.15 h)

Pallassos

❚ Amb Nova barberia Carloni de
Teatro Necesario (18 h) i The incre-
dible box de Cia La Tal (20.30 h).


