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L’última estrena de La Baldufa, ‘Bye, bye, Confetti’, un muntatge teatral per al públic juvenil i adult.

DAVID DEL VAL

AGÈNCIES / J.B.
❘ MADRID/LLEIDA ❘ La companyia tea-
tral lleidatana La Baldufa va ser 
guardonada ahir amb el Premio 
Nacional de Artes Escénicas pa-
ra la Infancia y la Juventud 2020 
pel seu “permanent compromís 
tant amb la innovació escènica 
més transgressora com amb la 
tradició teatral i circense”. Així 
ho va destacar el jurat d’aquest 
premi atorgat pel ministeri de 
Cultura i dotat amb 30.000 eu-
ros, que va afegir que La Bal-
dufa aconsegueix “crear uni-
versos híbrids de gran riquesa 
poètica visual”. Es tracta de la 
primera companyia catalana a 
guanyar aquesta categoria del 
Premio Nacional de Teatro des 
que va començar a atorgar-se, 
el 2009. Enric Blasi, un dels tres 
fundadors de La Baldufa fa 24 
anys –al costat de Carles Pijuan 
i Emiliano Pardo–, es va mos-
trar ahir gratament sorprès per 
“un premi dels grossos”. “Ens 
ha agafat per sorpresa absolu-
ta, una notícia inesperada que 
ens ha provocat un subidón to-
tal”, va exclamar l’actor, que 
no va parar de rebre trucades 
i missatges de felicitació, entre 
els quals del mateix alcalde de 
Lleida, Miquel Pueyo. Blasi va 
agrair la concessió d’un guardó 
que “ens dóna més prestigi, ens 
ajuda a posicionar-nos com a 
marca i reconeix una trajectòria 
de gairebé vint-i-cinc anys”, en 

Premi nacional a la innovació i 
tradició teatral de La Baldufa
Distingeix la trajectòria de 24 anys de la companyia lleidatana de teatre familiar

POLÍTICA CULTURAL GUARDONS

la qual la companyia ha estre-
nat una dotzena d’espectacles, 
com ara Embolic a la granja, El 
príncep feliç, Pinocchio, Safari 
o Bye, bye, Confetti. 

Tampoc no es va oblidar de 
“com de bé vindran els 30.000 
euros”, sobretot aquest any, tan 
difícil per la pandèmia. “Ara te-
nim moltes ganes que torni una 
temporada més normal”, va co-
mentar. Al juliol, la companyia 
va haver d’anul·lar el festival 

Esbaiola’t a Esterri d’Àneu, que 
ara s’ha reprès en un format més 
íntim, “sobretot perquè el públic 
del Pallars pugui disfrutar del 
teatre perdut a l’estiu”. A més, 
estan preparant la seua nova 
obra per als més petits, La faula 
de l’esquirol, que presentaran 
en quinze dies a la Fira Medi-
terrània de Manresa. 

Blasi va recordar que la pri-
mera edició d’aquest premi va 
distingir Los Titiriteros de Biné-

far: “Són els nostres tiets, ens 
van apadrinar i vam aprendre 
amb ells la recerca d’una es-
tètica i d’un discurs amb fons 
social.”

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

La Coral Shalom, 
al Musiquem 
Lleida!

CONCERT

❘ LLEIDA ❘ La Coral Shalom té 
previst obrir avui (20 h) a 
la plaça de la Llotja el fes-
tival Musiquem Lleida!, en 
una edició més reduïda ba-
tejada com a Delicatessen, 
amb reserva prèvia al web 
www.coralshalom.cat/mu-
siquem-lleida/o a la seu de 
Turisme de Lleida, al carrer 
Major, de 10 a 14 h i de 16 a 
19 h. El programa del certa-
men ha previst que hi hagi 
uns altres sis concerts, tres 
demà i tres més diumenge 
vinent, que se celebraran als 
jardins de Santa Clara i a la 
Seu Vella.

Cap de setmana 
teatral a Lleida          
i Tàrrega

ARTS ESCÈNIQUES

❘ LLEIDA ❘ En el marc de La 
Temporada Lleida, el Teatre 
de l’Escorxador oferirà avui  
(21 h) el muntatge La lleu-
geresa i altres cançons, de 
Teatre Nu, que combina el 
musical amb el monòleg i el 
cabaret, mentre que diumen-
ge (18 h) la companyia La Tal 
protagonitzarà l’espectacle 
familiar de pallassos Italino 
Grand Hotel. D’altra banda, 
el Teatre Ateneu de Tàrrega 
acollirà demà (21 h) l’obra 
Alguns dies d’ahir, amb Abel 
Folk i Míriam Iscla, entre 
d’altres.
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