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Els escolars de segon curs
d’ESO, seleccionats entre
33.550 alumnes de cen-
tres de Catalunya que han
participat en la primera
prova del premi Coca-cola
de relat breu, aspiraran
avui a la segona fase d’a-
quest guardó literari, ins-
tituït per Cobega ara fa 35
anys. Els aspirants a es-
criptors hauran de cons-
truir un relat a partir d’u-
na frase inicial. En l’edició
de l’any passat la frase es-
collida pel Departament
d’Ensenyament de la Ge-
neralitat va ser: “No va
acceptar la proposta, va
girar cua i el va deixar
amb un pam de nas.”

Les proves, de les quals
sortiran els noranta fina-
listes del concurs, es fa-
ran a Barcelona, Bellater-
ra, Manresa, Tarragona,
Tortosa, Vilanova i la Gel-
trú, Vielha, Lleida, la Seu
d’Urgell i Girona. ■
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Alumnes
d’ESO aspiren
avui al premi
de relat breu

Rei i senyor és un drama
rural que explota el con-
flicte generacional que hi
ha en una casa pairal entre
els pares i els fills, que pre-
tenen trencar amb l’auto-
ritarisme gratuït. L’actor
Lluís Soler avisa que, si el
conflicte es produís a Elsi-
nor, on es discuteix el fu-
tur de Dinamarca, “també
hi encaixaria”. L’obra, de
Josep Pous i Pagès, data
del 1918 i havia quedat ar-
raconada per la història
injustament, segons el pa-
rer del Teatre Nacional de
Catalunya. Es representa
des de dimecres fins al 29
d’abril, i és dirigida per To-
ni Casares. En el reparti-
ment, també destaquen
actors com ara Pep Cruz,

Roser Camí, Quimet Pla i
Enric Arquimbau. Marga-
rita Casacuberta, assesso-
ra del TNC, va recomanar
repescar aquesta obra,
que significa l’intent d’ai-

xecar el teatre català (va
obrir la temporada al Ro-
mea, fet que il·lustra la se-
va ambició), després que
el noucentisme l’hagués
bandejat juntament amb

la novel·la. Pous i Pagès,
conegut per la novel·la La
vida i la mort de Jordi Fra-
ginals (aquest 2012 fa
cent anys de la seva edició)
repeteix el conflicte entre

pares i fills. La dramatúr-
gia de Pere Riera ha per-
mès que el patriarca, An-
dreu Reixac, no sigui ma-
lèvol com en la novel·la ni
tan obtús com en la versió
teatral. És una bona perso-
na que es farà estimar, tot i
que l’audiència desaprovi
les seves decisions. Sara
Espígul és la noia que veu
com el pare trenca el pro-
metatge que volia com a
conseqüència d’una acció
heroica d’en Miquel, d’Ai-
guaviva (Borja Espinosa).
Narcís, l’hereu de la casa
del Reixac (Carles Rome-
ro), torna a casa i pretén
portar un món nou en les
relacions estàtiques fami-
liars. I no entén que una
revenja de poder atempti
contra l’estimació vital. La
força de l’amo pretén im-
posar-se a la de l’amor. ■

La força de l’amo(r)
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La Sala Petita del TNC reivindica la vàlua de ‘Rei i senyor’, un drama
rural que es debat entre l’autoritarisme patern i la revolta dels fills

Els actors Pep Cruz i Sara Espígul, en un instant del muntatge ■ DAVID RUANO


