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Familiar
Pinocchio: La Baldufa.

Lleida. Teatre de l’Escorxador. Divendres, 16
de gener (20.30 h); dissabte, 17 (18.00 h) i diu-
menge, 18 (12.00 h). Preu: 6 €/5 €

La companyia teatral lleidata-
na La Baldufa no para. Del fes-
tivalTemporadaAlta de Giro-
na al novembre alTeatre Naci-
onal de Catalunya (TNC) du-
rant la campanya nadalenca i
ara, amb l’estrena a Lleida
aquest pròxim cap de setmana
del seu nou espectacle per al

públic familiar,Pinocchio. Diu-
menge passat van oferir l’últi-
ma de les funcions previstes al
TNC del seu muntatge d’èxit,
El príncep feliç. Des de l’11 de
desembre, les 19 funcions
d’aquesta obra han registrat
prop de 4.000 espectadors amb
un índex d’ocupació del 70%.
Un dels responsables de la
companyia, Enric Blasi, va qua-
lificar l’experiència de “bona,
ja que l’afluència de públic ha
anat de menys a més”. Blasi va
lamentar que “el TNC només

programi una obra familiar a
l’any, la qual cosa provoca que
al públic potencial li costi acos-
tumar-se a mirar la cartellera
de teatre quan busca una obra
per als més petits”. Des de di-
lluns, la companyia assaja a
l’Escorxador el seu nou mun-
tatge, Pinocchio, inspirat en el
conte clàssic.“Ens allunyem de
la versió edulcorada de Disney
i respectem els valors educa-
tius i de relació pare-fill que va
voler transmetre Collodi”, va
afegir.

La Baldufa, d’estrena a Lleida
després de l’èxit al TNC
Presentarà ‘Pinocchio’ el pròxim cap de setmana a l’Escorxador

ARTSESCÈNIQUESASSAIG

La companyia lleidatana, ahir en plena sessió d’assaig al Teatre de l’Escorxador de ‘Pinocchio’.

ÓSCAR MIRÓN

Cervera
gaudeix amb la
màgia del ballet
‘ElTrencanous’

DANSACLÀSSICA

Més de 300 persones van gaudir ahir del ballet ‘El Trencanous’ al Teatre de la Passió de Cervera.

X. SANTESMASSES
❘ CERVERA ❘ Més de 300 persones
van gaudir ahir al GranTeatre
de la Passió de Cervera amb l’es-
cenificació del clàssic nadalenc
El Trencanous a càrrec del Ba-
llet Nacional de Moscou, una
companyia amb 40 ballarins que
van traslladar a la capital de la
Segarra la màgia de la música
deTxaikovski en una història
sobre l’enyorança per la infan-
tesa perduda i el contrast entre
el món dels adults i els somnis
infantils.

La vistositat de l’escenogra-
fia i vestuari del ballet, la mà-
gia de la història, els seus ima-
ginatius personatges –amb ni-

XAVIER SANTESMASSES

nots ballarins que prenen vida
durant la nit de Nadal– i la mú-
sica deTxaikovski han conver-
tit ElTrencanous en tot un clàs-
sic de les cartelleres teatrals del
Nadal a tot el món.Aquest va

ser el segon any consecutiu que
el Ballet Nacional de Moscou
va protagonitzar un espectacle
de dansa a Cervera, aprofitant
una gira que ha portat aquesta
formació a actuar durant aquest

mes de gener al GranTeatre del
Liceu de Barcelona. L’any pas-
sat també van escenificar a la
capital de la Segarra un altre
clàssic del ballet, El Llac dels
Cignes.

A càrrec del Ballet
Nacional de Moscou

Madonna,
AC/DC i Ariana
Grande actuaran
als Grammy

MÚSICA

❘LOSANGELES ❘Madonna,AC/DC,
Ariana Grande, Eric Church
i Ed Sheeran són els primers
noms confirmats ahir per
l’Acadèmia de l’Enregistra-
ment per actuar en la cerimò-
nia de lliurament de la 57 edi-
ció dels premis Grammy. La
gala tindrà lloc el 8 de febrer
a l’Staples Center de LosAn-
geles. Grande, que apareixe-
rà als Grammy per primera
vegada, aspira a aconseguir
dos guardons, entre els quals
el de millor àlbum vocal pop
perMy Everything. Beyoncé
Knowles, Sam Smith i Phar-
rellWilliams, amb 6 nomina-
cions cadascun, i Eric Church,
Jay Z i Beck, amb quatre, par-
teixen com a grans favorits
per a aquests premis, els més
prestigiosos de la indústria
musical.

❘MOLLERUSSA ❘ El consell comar-
cal del Pla d’Urgell està ulti-
mant la gala literària de l’edi-
ció número 17 del premi de
poesia Maria Mercè Marçal,
que tindrà lloc el pròxim 27
de febrer en una festa a la
qual habitualment assistei-
xen representants de l’àmbit
cultural, associatiu, empre-
sarial i polític de la comarca.
Un total de 57 originals pro-
cedents de tots els territoris
de parla catalana s’han pre-
sentat a l’actual edició del
certamen literari.

El president del consell del
Pla d’Urgell, Francesc Fabre-
gat, va afirmar que “es man-
té la xifra de poemaris origi-

nals presentats a concurs, que
sempre ronda entorn dels sei-
xanta”. Fabregat va comen-
tar també que “interpretem
que el guardó que porta el
nom de la Maria Mercè Mar-
çal atreu els creadors de po-
esia, per la qual cosa estem
molt satisfets d’haver man-
tingut el premi i alhora ha-
ver-lo adaptat a la realitat ac-
tual”.

El jurat d’aquesta edició
està integrat per Jordi Pàmi-
as, Ramon Rubinat, Jaume
Pont, Joan Cornudella i Àn-
gels Marzo. El guanyador de
l’any passat va ser el poeta
Ramon Guillem, per l’obra
La set intacta.

Un total de 57 originals
opten al premiMaria
MercèMarçal de poesia

LITERATURAGUARDONS

VÍCTOR SALÓ

‘Mequinensa’ a Alcarràs■ Remember Company represen-
tarà el pròxim cap de setmana al Centre Major d’Alcarràs
Mequinensa, a partir de textos de Jesús Moncada.


