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Diumenge, 26 de juliol del 2015ESPECTACLES

ARTSESCÈNIQUESCERTAMEN

Farrés Brothers van omplir el poliesportiu amb l’obra ‘Tripula’.

ORIOL RIART

Acrobàcies i humor amb ‘Scratch!’, dels belgues Acrobarouf.
ORIOL RIART

Els francesos La Folle Allure van estrenar a
Espanya el seu espectacle ‘Le fabuleux cirque’.

ORIOL RIART

J. B.
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El festival Esbaio-
la’t va omplir ahir Esterri d’Àneu
de nombrós públic en la segona
jornada d’aquest certamen d’arts
circenses, teatre, dansa i anima-
ció popular dirigit especialment
al públic familiar. L’organització
va informar que al migdia, pràc-
ticament abans del comença-
ment dels espectacles, ja s’havia
venut de forma anticipada el
65% de l’aforament de les obres
de pagament, la qual cosa supo-
sa més de 4.500 entrades.

Un dels espectacles més acla-
mats pel públic la nit de diven-
dres –ahir al migdia va repetir
èxit– va ser el de la companyia
belgaAcrobarouf, que va omplir
el Firal d’Esterri amb el seumun-
tatge d’acrobàcies, clown i hu-
mor absurd titulat Scratch!, amb
el qual actualment es troben de
gira per Catalunya.Una altra de
les cites destacades van ser les
dos representacions a la pista es-
portiva, divendres i ahir, de Le
fabuleux cirque, tota una estre-
na a Espanya de la companyia

L’Esbaiola’t omple Esterri d’animació
A primera hora d’ahir, el festival ja havia venut el 65% de les entrades dels espectacles de
pagament || Èxit de públic i estrena a Espanya de la nova obra dels francesos La Folle Allure

AGENDA

Selecció d’espectacles
❚ 11.00 i 17.00: Troc, troc, de
Mou-lo Projectes (dansa i músi-
ca, 2 a 6 anys) 3 €.
❚ 11.00 i 17.00: Tripula, de Far-
rés Brothers (teatre, +6) 4 €.
❚ 11.30 i 19.00: El Niu, de Dudu
& cia. (clown, +6). 4 €.
❚ 11.30: Zeppelin, de La Baldufa
(teatre de carrer).
❚ 11.45 i 18.00: L’Esperanceta de
dins a fora, amb Noemí Busquets
(teatre).
❚ 12.30: Cercavila amb Kina Creu
i Bastoners d’Esterri.
❚ 12.30 i 20.00: Cabaret Elegan-
ce, de Cia. Elegants (circ, +6) 5 €.
❚ 13.00: Cirkatum, de La Crema-
llera Teatre (teatre de carrer).
❚ 17.30: Cercavila amb Els Peta-
canyes i L’Estarna.
❚ 18.15: El somriure del nàufrag,
de Claire Ducreux (dansa, +6)
3 €.
❚ 19.00: ElsMinairons, de La Cre-
mallera Teatre (teatre de carrer).
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francesa La FolleAllure. L’altra
companyia francesa del cartell,
Chabatz d’Entrar, va protagonit-
zar la nota imprevista de l’actu-
al edició a l’haver de suspendre
a última hora“per motius de for-
ça major” la seua visita a Ester-
ri d’Àneu. El seu lloc estava pre-

vist que l’ocupés ahir a la nit la
companyia catalana Chapertons
amb la seua multipremiada pro-
posta Boom!. El festival culmi-
narà avui diumenge un llarg cap
de setmana amb mig centenar
d’activitats i espectacles per a
tots els públics.

CANVI EN EL CARTELL

Els francesos Chabatz
d’Entrar van caure del
cartell i van ser substituïts
per la catalana Chapertons

La cercavila inaugural del festival va omplir de color i animació els carrers del centre d’Esterri d’Àneu.


