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X.S.
(circ). Espai 23 Arts, 20.00 h. Gratis.

Leandre. Iceberg (circ). Sant Eloi-Pla
del Dipòsit, 20.30 h. Gratis.

LeireMesa.No tenemos título (circ
polític). Cal Trepat, 20.30 h. 5€

QuimMoya. Live Art (performance).
Plaça de Les Nacions, 20.30 h. Gratis.

Los Excéntricos. TheMelting Pot Pourri
(clown). Plaça dels Àlbers, 21.00 h. 5€

NachoVilar. Crudo ingente (perform.).
Escola Maria Mercè Marçal, 21.00,
21.35, 22.10, 22.45 i 23.20 h. 5€

ChromaTeatre. Sapucay (noves
dramat.). Poliesp. Mun., 22.00 h. 12€

Vol’e Temps.Mundos de papel
(multidisc.). Esp. 23 Arts, 22.00 h. Gratis.

Cía. La Rueda. Camargate 1.1 (teatre).
Teatre Ateneu, 23.00 h. 15€

Dorrance Dance. ETM. (dansa). Col·legi
Sant Josep, 23.00 h. 15€

Abast Elàstic. A.U.R.A. (multidiscip.). Pl.
dels Comediants, 23.00 i 01.00 h. 5€

Insectotròpics. Compra’m (multidisc.).
L’Hort del Barceloní, 24.00 h. Gratis.

La companyia lleidatana La Baldufa va oferir ‘Pinocchio’ al Teatre Ateneu, que es va omplir de públic familiar per disfrutar d’aquest clàssic.

ECO-SERRA

ECO-SERRA
❘ TÀRREGA ❘Amb 19 anys de trajec-
tòria, La Baldufa és una vella co-
neguda de FiraTàrrega. Ha pre-
sentat al certamen bona part de
les seues propostes. En aques-
ta edició, ofereix Pinocchio, una
reinterpretació del clàssic conte
infantil de Carlo Collodi. Els
membres d’aquesta companyia
de Lleida van assegurar ahir que
“FiraTàrrega és la seua fira de
referència”.Van afegir que “ens
satisfà molt ser a prop de casa i
poder presentar el nostre últim
muntatge”, que van estrenar el
novembre de l’any passat al fes-
tivalTemporadaAlta de Girona.
Així mateix, també van revelar
que“FiraTàrrega ens permet ar-
ribar a programadors de la res-
ta d’Europa, amb projecció in-
ternacional, que és difícil que
vegin la teua actuació en altres
certàmens”.

Amb la posada en escena de
Pinocchio, l’objectiu de La Bal-

dufa és “revisar aquest tradici-
onal conte des del nostre punt
de vista deixant de banda la his-
tòria tergiversada i edulcorada
que va donar a conèixerWalt
Disney”.

Durant 55minuts, paper i fus-
ta es posen a disposició de la his-
tòria a fi d’oferir una proposta

versàtil i molt orgànica a partir
de la qual els espectadors poden
submergir-se en l’imaginari d’un
nen titella. El muntatge pretén
fer reflexionar sobre l’educació,
l’esforç, la responsabilitat i la sin-
ceritat a partir de la història d’un
nen lliure, sense prejudicis ni

complexos, desobedient i entre-
maliat, però alhora molt ingenu,
que viurà diverses aventures en
què es veurà obligat a créixer i
madurar.Geppeto, amb l’instint
protector de pare, vetllarà per
la seua educació.

L’obra es pot veure alTeatre
Ateneu, espai que membres de
la companyia qualifiquen “de
referència”.Ahir en van oferir
dos representacions i van acon-
seguir omplir el teatre. Per avui
està previst que a les 11.30 h ofe-
reixin l’última.Val a destacar que
aquest espectacle ha estat guar-
donat amb dos premis a la fira
europea d’arts escèniques per a
nens i nenes (FETEN) de Gijón:
millor espectacle i millor direc-
ció.

La Baldufa està especialitza-
da en el teatre de titelles dedi-
cat al públic infantil i familiar.
PerTàrrega han desfilat en els
últims anys amb obres com El
Príncep Feliç o Cirque DéjàVu.

La Baldufa:“FiraTàrrega ens
dóna projecció internacional”
PresentenPinocchio, una reinterpretació del conte clàssic deCollodi
|| La companyia lleidatana de teatre familiar va nàixer el 1996

FIRAIRES

André i NéstorMartellini
PALLASSOS I TRAPEZISTES ARGENTINS

«M’agrada venir a
Tàrrega perquè el
seu públic és únic»

Per què vénen a Tàrrega?
Valorem el fet que ve un pú-
blic únic, molt obert a veure
espectacles.També perquè
ens trobem tots els amics.
I per donar-se a conèixer,
no?
Això és més difícil. Sí que és
veritat que repartim un foti-
mer de targetes.
On actuen?
Som de carrer i actuem en
pobles petits on no passen
grans coses.
Fa molt que vénen a Tàrre-
ga?
Fa 12 anys, som dels més fi-
dels a la cita.

X.S.

OBRA PREMIADA

L’espectacle ha estat
guardonat a la fira europea
d’arts escèniques per a
nens (FETEN) de Gijón

críticadeteatre

inesborrable situació per als
que no van assistir a la mi-
llor inauguració que jo re-
cordi: el dissortat Mistu, pri-
vat de parla per error micro-
fònic, davant la multitud ex-
pectant. Una eternitat sense
dir-se res, mirant-los l’un des
de dalt, mirant-lo els altres
des de baix. Una immolació
en tota regla.Amb aquest sa-
crifici humà incruent, en
aquella ocasió la Fira va re-
cuperar el seu caràcter ri-
tual i primitiu.

X.S.


