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Els presoners de La Baldufa
La companyia lleidatana treballa en la seva nova obra de teatre, ‘El meu 
pare és un ogre’, una coproducció amb el Teatre Archipel de Perpinyà

Els contes per a nens de l’escriptor 
danès Hans Christian Andersen, que 
Disney va ensucrar i popularitzar 
amb les seves versions cinematogrà-
fiques, parlen als més petits de la vi-
da, amb les seves alegries i adversi-
tats. Amb aquesta intenció, la de no 
amagar res rere la cortina de l’esce-
nari –en aquest cas entre els barrots 
d’una presó–, La Baldufa treballa en 
el seu nou espectacle: El meu pare 
és un ogre.

La companyia lleidatana va ins-
tal·lar-se al setembre, durant dues 
setmanes, a Niça (França), on va 
començar a preparar aquest inèdit 
muntatge, sense pèls a la llengua: 
“S’ha de parlar de tot i els nens te-
nen la capacitat d’entendre”, defen-
sa sobre el teatre de compromís En-
ric Blasi, un dels presoners d’aquesta 
obra. Els actors lleidatans varen es-
tar des del dia 5 al 16 del passat mes 
a la ciutat francesa i, abans de partir 
cap a Ponent, van oferir un petit tast 
teatral a un grup de 40 infants. 

Aquesta representació explica 
la història d’un senyor tancat a la 
garjola, que conviu amb la solitud i 
l’enyorança de no tenir el seu fill a 
prop. Els anys s’escapen i va enve-
llint, aleshores apareix un company 
de cel·la, més jove i depressiu, que 
capgira la seva rutina. Tot l’argument 
està narrat pel fill, que no ha cone-
gut mai el seu pare. 

COPRODUCCIÓ AMB FRANÇA

França, territori que valora la cul-
tura més enllà de l’entreteniment, 

ha estès la seva mà a La Baldufa: El 
meu pare és un ogre és una copro-
ducció dels lleidatans amb el Teatre 
Archipel de Perpinyà, un referent 
dins d’aquest tipus d’equipaments 
que, de fet, va presentar aquest 
dijous la seva nova programació. 
Aquesta col·laboració es materialit-
za amb ajuts econòmics a la compa-
nyia lleidatana, una estada a l’Arc-
hipel el juny del 2017 i l’estrena, 
quatre mesos després, amb motiu 
d’una trobada de programadors. 

“Ja ens coneixíem, hem anat 
coincidint i en l’última trobada ens 
van confessar que volien treballar 
amb nosaltres”, recorda Blasi. Per 
a l’agrupació lleidatana, col·laborar 

amb aquest teatre de referència és 
sinònim de passar per un filtre que 
els obre moltes portes i els estampa 
un segell de qualitat. 

A La Baldufa encara li queden 
setmanes de treball per potenciar 
les virtuts i millorar els defectes de 
l’espectacle i la seva estrena tardarà: 
segons els pronòstics, arribarà a la 
capital del Segrià al novembre o de-
sembre del pròxim any. Tot i això i, a 
banda d’aquesta producció, la com-
panyia continua passejant els seus 
espectacles, com Safari o Pinocchio, 
per explicar que el teatre és emoció i 
alegria, repte i compromís. I per pre-
parar i entrenar als més menuts per 
allò que vindrà.FOTO: L.B. / Els actors han estat assajant durant una quinzena a Niça
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