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El segle XVI, avui
Tortosa (Baix Ebre)
Festa del Renaixement. Fins al
dia 24, un centenar d’activitats
en una ciutat transformada
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Arts escèniques
Esterri d’Àneu (Pallars
Sobirà)
El 9è Festival Esbaiola’t
ofereix 36 espectacles
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Ja és aquí la novena edició
del Festival Esbaiola’t a
Esterri d’Àneu, el festival
de teatre per a tots els pú-
blic de les Valls d’Àneu que
celebra la novena edició
d’avui fins diumenge. Tres
dies amb un total de 36 re-
presentacions de titelles,
circ, animació, come-
diants, jocs i tallers de la
mà de quinze companyies
d’arts escèniques, provi-
nents principalment de

Catalunya. D’aquest any
destaca especialment la
participació de la compa-
nyia belga 15ft6, amb un
espectacle de circ extrem,
i la companyia catalana
Animal Religion, que sor-
prendrà amb el seu espec-
tacle de dissabte a la nit.
La programació es com-
pleta amb sis tallers i acti-
vitats complementàries i
vuit propostes del territori
dutes a terme per Obrador
Xisqueta, Noemí Bus-
quets, Kina Creu, Els Peta
Canyes, Diables de les

Valls d’Àneu, l’Estarna,
Bastoners d’Esterri i
Xants grup escènic. Quant
a novetats, aquesta edició
es fa especial atenció a les
famílies amb nens i nenes
petits, potenciant les pro-
postes de 0 a 3 anys, amb
espectacles com Nidos, de
la companyia de Valladolid
Teloncillo; els jocs de fusta
d’El Pájaro Carpintero; o
el taller sensorial Petitoca
de Laura Palacín. El festi-
val també estrena dos es-
pais, el Gallimó, un pati
d’una gran casa senyorial

per a espectacles de petit
format, i l’espai Trainera,
una sala polivalent de l’ho-
tel Trainera.

Els espais
El festival disposa d’un

total de dotze espais: l’es-
pai Pista (circ de gran for-
mat a l’aire lliure), l’espai
Firal (espai gran i cobert
per als espectacles de nit i
els de mitjà i gran format);
l’espai Riu (habilitat per al
joc, repòs, passeig...); l’es-
pai Closa (tallers i maqui-
llatge); l’espai Jardí (es-

pectacles de petit format
dedicats als més petits);
l’espai Gallimó (petit for-
mat); l’espai Trainera (pe-
tit format), poliesportiu/
teatre (petit i mitjà for-
mat), carrer major (cerca-
viles) i el punt d’informa-
ció.

Dades d’interès
b Dates: Del 22 al 24 de
juliol.
b Horaris: d’11 a 00.30 h.
b Preus: de 3 a 6 euros.
b www.festivalesba-
iolat.cat
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Quinze companyies amb 36
muntatges a l’Esbaiola’t

J. Peña
ESTERRI D’ÀNEU

L’Esbaiola’t pretén crear un cap de setmana únic per a la família, amb espectacles d’alta qualitat i en un entorn immillorable. ■ FESTIVAL ESBAIOLA’T

Qui té la paella pel mànec
fa anar l’oli allà on vol

L’eix de la celebració de
Sant Jaume a Lleida con-
sisteix en la romeria de fa-
nalets del 24 de juliol, en
record de la llegenda de
l’espina clavada a la planta
del peu de l’apòstol Jaume.
Bastoners, gegants, ban-
da, autoritats i un munt de
nens tot lluint el fanalet
participen a la romeria,
que acaba amb el tradicio-
nal ball del fanalet.

Processó de
fanalets

Un dels actes més espe-
rats de la festa major de
Nalec (del 22 al 25 de ju-
liol) és el ball de les for-
ques, en el qual es reme-
moren les tasques del se-
gar i el batre, tal com es fe-
ien antigament (diumen-
ge a les 12.30 h). De la res-
ta de programació d’en-
guany també destaca el
concert del grup finalista
del programa Oh Happy
Day Els Jarks (avui al ves-
pre) i la inauguració de
l’exposició Per Catalunya!
Vida i Mort de Lluís Com-
panys (diumenge a les
11.30 h). El punt final fes-
tiu serà dilluns amb la tra-
dicional missa de Sant
Jaume del migdia, i, al ves-
pre, amb l’espectacle amb
el mag Selvin (més infor-
mació a a www. nalec.cat).

Ball de
forques i
festa major


