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Centenars de persones van participar ahir a la tarda en la cercavila inaugural del novè Festival Esbaiola’t, a Esterri d’Àneu.

La pista poliesportiva es va omplir de públic amb l’espectacle circense de la companyia Pakipaya.
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❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Els grallers d’Es-
terri d’Àneu Els Peta Canyes i 
els capgrossos de l’associació 
L’Estarna van ser els conductors 
de l’animada cercavila popular 
amb la qual ahir a la tarda es va 
inaugurar la novena edició del 
Festival Esbaiola’t. Prop d’un 
miler de persones van participar 
en aquesta activitat pels carrers 
més cèntrics d’Esterri d’Àneu 
en una primera jornada que va 
viure l’amenaça matinal de la 
pluja però que al final va poder 
desenvolupar-se com estava 
previst. 

El festival, organitzat per la 
companyia lleidatana La Bal-
dufa i l’ajuntament de la capital 
esterrienca, oferirà fins demà 
diumenge més d’una vintena 
de propostes escèniques per al 
públic familiar, a més de tallers, 
instal·lacions i activitats per als 
més petits, a càrrec d’una quin-
zena de companyies professio-
nals de teatre i diverses asso-
ciacions i grups culturals locals.

Val a destacar que ahir al 
migdia ja s’havien venut de for-
ma anticipada gairebé la meitat 
(el 48,5%) de les 8.580 entrades 
disponibles en els espectacles de 
pagament. Obres com Nidos, de 
la qual la companyia de Valla-
dolid Teloncillo Teatro oferirà 
quatre sessions entre avui i de-
mà; o el taller sensorial infantil 
Petitoca, amb fins a vuit ses-
sions a càrrec de la creadora i 
guia Laura Palacín, han venut 
ja totes les entrades. 

Es tracta de dos dels espec-
tacles adreçats als nens més pe-
tits, nadons de tot just uns me-
sos d’edat, de manera que els 
organitzadors van destacar que 
“el públic del festival és molt 
familiar, amb nens petits”. Ahir 
a la nit hi havia prevista l’ac-
tuació d’Hotel Iocandi, amb la 
seua proposta circense Esquer-
des, premi Zirkolika al millor 
espectacle de circ de Catalunya 
del 2015.

L’Esbaiola’t regna als carrers d’Esterri
Prop d’un miler d’espectadors van participar en la cercavila popular que va estrenar la novena 
edició del certamen || Ja s’ha venut un 48,5% d’entrades anticipades d’un total de 8.580

ARTS ESCÈNIQUES FESTIVAL

AGENDA

Circ

z Esquerdes, Hotel Iocandi (Firal, 
12.00 h, 5 €, + 5 anys).
z Dynamite & Poetry, 15FEET6 
(pista poliesp., 20.00 h, 5 €, +5).
z Tauromàquina, Animal Religi-
on (Firal, 23.00 h, 6 €, +6).

Clowns

z Spà Beach...?, Cia. La Tal (plaça 
Església, 11.00 i 17.00 h, 4 €, +6).
z Fràgil, Clownidoscopio (po-
liesportiu, 12.30 i 17.00, 4 €, +5).

Teatre

z Safari, La Baldufa (Espai Jardí, 
11.00 i 18.30 h, 4 €, +3 anys).

Teatre i titelles

z Rats (c. Major, 18.00 h, gratis) i 
Manneken’s Piss (pl. Areny, 21.00 
h, gratis), de Campi Qui Pugui.

Animació amb el circ de 
Fadunito a l’Escorxador

ARTS ESCÈNIQUES CLOWN

La companyia lleidatana Fadunito va animar la tarda ahir a la plaça Esteve Cuito, a l’Escorxador.

❘ LLEIDA ❘ La companyia lleidatana 
de teatre de carrer Fadunito va 
desplegar ahir a la plaça Esteve 
Cuito de Lleida, al complex de 
l’Escorxador, tot el seu personal 
circense amb el muntatge Petit 
Circ. El públic de totes les edats, 
i sobretot els més petits, van dis-
frutar o van patir a partir de la 
interactuació amb els actors de 
la companyia de Cervera, que 
s’encarregaven d’extreure els 
polls dels cabells dels assistents, 
acompanyats de música i molt 

humor. Fadunito va participar 
així en una de les activitats per 
a tots els públics del cicle Nits 
d’Estiu de la Paeria, que en 
aquest mateix espai urbà ja ha 
programat fins ara sengles re-
transmissions musicals (d’òpera 
del Liceu i d’havaneres de Cale-
lla de Palafrugell) i un especta-
cle de màgia a càrrec dels mags 
i il·lusionistes de Lleida. 

El proper dia 30 l’Escorxador 
acollirà una vetllada de circ i 
dansa.
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