
Un moment de l’assaig general ahir a Manresa de ‘La faula de l’esquirol’, la nova obra de La Baldufa que va estrenar a la Fira Mediterrània.

Espectacle inaugural dijous a la nit de la Fira Mediterrània, amb el duo Za! i la TransMegaCobla.
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❘ MANRESA ❘ La companyia llei-
datana La Baldufa tenia pre-
vist estrenar ahir a la Fira Me-
diterrània de Manresa el seu 
nou muntatge, La faula de 
l’esquirol, el número 18 en els 
24 anys de trajectòria del grup 
teatral format per Enric Blasi, 
Emiliano Pardo i Carles Pijuan. 
L’estrena arriba just quinze di-
es després que rebés el Premio 
Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia y la Juventud, 
que concedeix el ministeri de 
Cultura. Unes hores abans de 
l’estrena, després de l’assaig ge-
neral, Blasi va destacar que La 
faula de l’esquirol és un espec-
tacle familiar que han cuinat 
durant gairebé dos anys, “molt 
diferent de tot el que hem fet 
fins ara, un nou repte, sense 
text”. Un eriçó i un esquirol, 
que han d’aprendre a conviure 
junts, protagonitzen una obra 
que juga amb els valors de la 
convivència, el diàleg i el res-
pecte. Un espectacle pensat per 
a nens de 3 a 7 anys en el qual 
té un paper rellevant el movi-
ment, el joc teatral i l’esceno-
grafia, ja que a l’obra no hi ha 
cap diàleg. Un nou treball en el 
qual La Baldufa manté la que 
és una de les seues essències: la 
faula i les conclusions morals. 
“S’ha de poder parlar de tot, no 
creiem en els nens bombolla”, 
va explicar Blasi. “Nosaltres 
creiem en el teatre que parla 
de tot, que emociona, i més ara, 
que els nens estan fent aquest 
esforç de contenció”, va afegir 
l’actor. 

Un moment també d’“incer-
tesa” per a la companyia. En 
un context sense la pandèmia, 
aquest espectacle “hauria fun-
cionat bé; ara esperem trobar 
buits i que els programadors 
s’hi atreveixin”, va reclamar 
Blasi, apel·lant a la necessitat 
de “no parar la cultura, que és 
el que ens reconnecta amb tot”.

La Baldufa, una estrena fabulosa
La companyia lleidatana presenta a la Fira Mediterrània de Manresa ‘La faula de l’esquirol’ || Quinze 
dies després de rebre el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud

TEATRE NOVETAT

LES CLAUS

L’espectacle

z La faula de l’esquirol, un mun-
tatge pensat per a nens de 3 a 7 
anys, amb música d’Òscar Roig i 
dirigit per Jokin Oregi.

La companyia
z La Baldufa, amb Enric Blasi, 
Emiliano Pardo i Carles Pijuan, 
va rebre el passat dia 1 el Pre-
mio Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia y la Juventud.

Fira Mediterrània
z La 23 edició del certamen va 
arrancar dijous amb 56 compa-
nyies. Ahir també tenien previst 
actuar els lleidatans Campi Qui 
Pugui amb Pigs.
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