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El Príncep feliç d’Òscar Wilde, nou espectacle familiar 
del Centre Cultural Unnim de Terrassa 
 
L’espectacle de la companyia La Baldufa, guanyador del premi Feten 2012 
a la millor adaptació teatral, es podrà veure el proper diumenge 22 d’abril 
a les 18h a l’equipament terrassenc 
 
El proper diumenge dia 22 d’abril tindrà lloc el darrer espectacle familiar de la temporada 2012 
del Centre Cultural Unnim. La representació teatral, recomanada per a infants a partir de 6 anys, 
és un conte de l’escriptor i dramaturg irlandès, Òscar Wilde: El Príncep feliç. El conte va ser 
publicat, per primer cop, l’any 1888 sota el nom de “El Príncep Feliç i altres contes” juntament 
amb altres quatre contes del mateix autor. 
 
És la història d’una majestuosa estàtua que domina una ciutat. L’estàtua representa un príncep 
completament despreocupat del que passa més enllà dels murs del seu castell i que gaudeix d’una 
vida fàcil i luxosa. Tanmateix, quan es troba lligat a aquesta escultura immòbil i sumptuosa, 
banyada en or i amb pedres precioses, ja no se sent feliç. Des de la seva alçada privilegiada observa 
la misèria que pateixen bona part dels habitants de la ciutat. La pobresa que abans desconeixia, 
ara es converteix en el seu dolor i cada nit plora carregat d’impotència per no poder ajudar-los. 
 
Un dia, una oreneta que passa per la ciutat de camí cap a Àfrica, es refugia als seus peus per 
passar-hi la nit. En veure la tristesa del príncep es compadeix i accedeix a ajudar-lo, tot i el poc 
temps de què disposa, ja que l’hivern s’apropa i ella ha d’emigrar cap a les terres càlides amb la 
resta de companyes. Així és com l’oreneta, guiada pel príncep, va arrencant tots els materials 
preciosos que el recobreixen i els va portant i repartint a les persones que ho necessiten. 
 
Una lliçó d’humanitat, d’amor i de generositat que ha guanyat el premi Feten 2012 a la millor 
adaptació teatral de l’any, atorgat per la “Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas de 
Gijón”. 
 
Sobre la formació 
 
La companyia de comediants La Baldufa neix a Lleida l’any 1996 amb l’objectiu principal 
d’oferir espectacles d’alta qualitat artística adreçats a tots els públics,  majoritàriament públic 
infantil, sense perdre mai el sentit de l’humor que caracteritza les seves obres. El tret característic 
de la companyia és el de crear espectacles multidisciplinaris ideològicament compromesos amb els 
valors de solidaritat, tolerància i respecte. 
 
Han col·laborat amb altres companyies i professionals de l’espectacle com Marcel·lí Antúnez, La 
Fura del Baus, Titiriteros de Binefar i Comediants, entre altres. 
 
Gràcies a alguns dels seus espectacles produïts (El Baró de Munchausen, Catacrack, Embolic a la 
Granja, El Llibre Imaginari i Cirque Déjà Vu) han aconseguit premis arreu de la geografia 
espanyola i també han participat en nombrosos i reconeguts festivals a nivell internacional.  
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Van idear i dirigir el Festival Humor is Mollerussa de teatre d’humor durant els anys 2007 i 
2008, i des del juliol de 2008 organitzen també el Festival Esbaiola’t al municipi pallarès 
d’Esterri d’Àneu, de teatre al carrer i per a tots els públics. 
 
La Baldufa és col·laboradora de Pallassos Sense Fronteres. 
 
 
 
Les dades 
 
Teatre Familiar: El príncep feliç 
Data: 22 d’abril de 2012 
Hora: 18h 
Lloc: Centre Cultural Unnim, Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Preu: Adults 9 euros; Infants 5 euros. 
Producció: Companyia La Baldufa 
Autor: Òscar Wilde 
Adaptació: Jorge Picó i La Baldufa: Enric Blasi, Emiliano Pardo i Carles Pijuan 
Direcció: Jorge Picó 
Actors: E. Blasi o E. Pardo i C. Pijuan o F. López 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat i www.unnimentrades.cat  
Tel.: 902 180 677  
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