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Compagnia dei Lesinanti (Coumpanhìa di Lesinènt)

Ën paìs ënter për na coumpanhìa ët teatrou. Pi ët sant përsoune ët tut l’età a fan part ët la  
coumpanhìa “I Lesinanti” ët Bœvës, qu’a l’é arnâ ënt ël 1982 për fa teatrou.
La coumpanhìa a l’a na lounga ëstoria:  a l’era nâ na prima vota ënt ël  1500 coura “I  
Lesinènt” a rapresentavou onhi tre anh, ën oucazioun dël carneval, n’ëstoria poupoular ët  
Bœvës: “Ël mariage ët Madona Lesina” que a vœl fa la moural, për moustâ a tuti a fa 
ecounoumìa e a nhant ësguerâ, ëmpërsounand vërtù e visi, ma ën manera da fa grinhâ. ‘S 
jùa coun ël nom “lesina” carcand la man ës la manera d’ese ët la jant ët Bœvës que da 
sampe tuti a fourtisou qu’a l’é tacâ ai sold.
La prima edisioun a l’é dël 1859, couma ou prœva ël couadre ët Romano Vittori counservà 
ënt ël palàs ët la Coumuna e la tradisioun a s’é vardâ ënt i anh d’aprés bèle se nhant 
sampe tut i anh. Fina al 1923, “La Lesna” a l’era n’ëspetacoul ët Carneval ounda ël part da  
foumna a l’erou fète mac da i œmi.
L’ëstoria, për fala curta, a counta couma a l’an parià për ël mariage ët la fia Lesina, coun 
Messer Trivello Foranti.  Nose e arnose a ‘s faran beicand  ët nhant ësguerâ ët sold e 
spandand ël menou pousibou, fazand nase ët sitouasioun qu’a fan grinhâ tuti da piase la 
tripa  ën  man.  Venta  pansâ  ai  nœmi  ët  quër  përsounage:  Messer  Tiratello,  Donna 
Parsimonia, Messer Lesiniero, Madonna Forbicetta, Messer Agoccion degli Spuntati (pare 
ët l’ëspouza),  Madonna Tenaglia e Stringarotta.  ‘S quita  ët fa la rapresentasioun ënt ël 
1938 e a s’arpìa ënt ël 1982. La jant a tourna ën piasa e a ëspasëja për ël vie coun i vei 
coustum. L’ëspetacoul ou ’s fa tourna ënt i doue anh aprés, ën oucazioun ët la festa dël 
sant proutetoû dël paìs. La Coumpanhìa di Lesinènt, aprés, a l’a fèt d’èti ëspetacoui ët  
teatrou ën italian e ën dialèt couma “Le meravigliose avventure di Lazzarino da Tormes”, “ 
La gabia dou marlou”, e “La sconosciuta”.


