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❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Esterri d’Àneu 
es va omplir ahir de famílies 
amb nens àvids de disfrutar de 
titelles, clowns i espectacles in-
fantils en general, un panorama 
que es repetirà fins diumenge, 
dia 23. I és que aquesta població 
de les Valls d’Àneu celebra la 
desena edició del festival tea-
tral Esbaiola’t, que comptarà 
amb 37 propostes artístiques a 
càrrec de gairebé una vintena 
de companyies, que oferiran 
més de vuitanta funcions per 
a tots els públics de circ, teatre 

i dansa. Per primera vegada, el 
certamen durarà quatre dies i 
no tres com era habitual en els 
últims anys.

Encara que ahir el festival ja 
va començar a la tarda amb di-
versos tallers i el carrusel Nau-
tilus i el Zeppelin de la com-
panyia lleidatana La Baldufa, 
organitzadora del certamen, la 
inauguració oficial va arribar 
amb l’espectacle Suite de la re-
coneguda pallassa Pepa Plana.

La bona acollida de l’Esbaio-

Esbaiola’t arriba a les Valls d’Àneu
El certamen va començar ahir amb una gran cercavila i l’actuació ‘estrella’ de la pallassa Pepa 
Plana amb l’espectacle ‘Suite’ || Una vintena de companyies oferiran 37 propostes i 80 funcions

ESPECTACLES ARTS ESCÈNIQUES

Un moment de l’espectacle ‘Zeppelin’ de la companyia lleidatana La Baldufa.

Canalla jugant a la ‘platja’ de sorra que s’ha instal·lat aquests dies a Esterri d’Àneu per al festival.

Els titelles van fer les delícies dels més petits a l’Esbaiola’t.
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ANTICIPADES

Fins ahir s’havien venut 
6.310 entrades, un 73% del 
total de les 8.800 que  
van posar a la venda

la’t queda patent en el fet que, 
de moment, la venda d’entrades 
anticipades on line ja ha supe-
rat el 70%. Així doncs, de 57 
espectacles i activitats de paga-
ment, 33 ja s’han esgotat. Demà 
dissabte és el dia que es preveu 
més concurrència ja que de les 
23 activitats i espectacles pro-

gramats, setze ja estan plens. 
Això sí, s’han posat a la venda 
el 60% d’entrades i es reservarà 
el 40% perquè el públic pugui 
comprar-les també a la taquilla. 
Per tot plegat, l’organització es 
va mostrar ahir “molt contenta” 
d’aquest resultat, ja que demos-
tra que “el festival va per bon 

camí”, que el públic confia en 
la programació i que és un “es-
deveniment que està més que 
consolidat”.

A banda dels espectacles, la 
programació també ofereix ta-
llers d’automaquillatge o jocs 
de fusta artesanals, entre altres 
propostes.

AGENDA PER AVUI

Matí

z  11.00h a 14.00 h: Sr. Tonet. 
Tombs Creatius. Nautilus. La 
Baldufa. Espai de joc lliure. El 
pájaro carpintero. Automaqui-
llatge. La platgeta del festival.
z 11.00 h: No dansis sol. Taller 
de dansa. Marta Casals.
z11.00 h: Taller de capgrossos.

Tarda

z  17.00h a 20.00 h: Sr. Tonet.
Nautilus. Espai de joc lliure.
Automaquillatge. La platgeta 
del festival.
z 17.00 h: Taller d’estimulació 
musical.
z 18.00 h: Capgrossos.
z 19.00 h: Esvacola’t. Taller. A 
taula. Titelles. Peus de porc.
z 19.15 h: Suite. Pepa Plana.
z  20.00 h: Alone.  Cia Sebas.
Dans l’atelier. Tof Théâtre.

Nit

z 21.00 h: Esperanceta tal com 
raja. Noemí Busquets. Mon pa-
re és un ogre. La Baldufa. Dans 
l’atelier. Tof Théâtre.
z 2 1 . 3 0  h :  H o l o g r a m e s 
Maquinitas.
z  22.00 h: Dans l’atelier. Tof 
Théâtre.
z 23.00 h: Marabunta. Guillem 
Albà & La Marabunta.


