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TEATRE

Rei i senyor, de Josep Pous i Pagès,
és un drama rural que es va estre-
nar al Teatre Romea el 1918. A par-
tir de demà, el TNC n’acull una nova
posada en escena de Toni Casares,
sorprès per la modernitat del text.

home, i el Narcís, l’hereu i germà de
la Remei, que torna a casa carregat
d’idees noves després de passar
quatre anys estudiant a l’estranger.

Malgrat que la crítica va destacar
tant la qualitat del text com la feina
de la companyia d’Enrique Jimé-
nez, al llarg de gairebé un segle no es
va fer cap més muntatge professio-
nal de l’obra. Fins avui. El Teatre
Nacional estrena demà a la sala pe-
tita una nova posada en escena de
Rei i senyor, dirigida per Toni Casa-
res i protagonitzada per Lluís Soler,
Pep Cruz, Carles Romero, Roser Ca-
mí, Quimet Pla i Sara Espígul. L’es-
trena coincideix amb el centenari
de la publicació de La vida i la mort
d’en Jordi Fraginals, l’obra més co-
neguda de Pous i Pagès.

“Hem volgut recuperar el batec
que Rei i senyor tenia al seu temps,
perquè si Pous i Pagès la veiés avui
la reconegués”, diu el dramaturg de
l’obra, Pere Riera. “La meva feina
ha consistit a passar inadvertit.
L’estructura és molt eficaç, seria
una pena sacrificar-la. M’he limitat
a posar una mica d’ombra damunt
la càrrega didàctica de l’obra en be-
nefici de l’acció dramàtica. Només
ha calgut treure-li la pols”, afegeix.
“És una obra escrita amb molta sa-
viesa. Pous i Pagès va posar un gir
a cadascuna de les escenes que fa
que no et puguis moure de la buta-
ca”, subratlla Casares. Rei i senyor
no és el primer clàssic que Casares
fa pujar als escenaris del TNC. El
2006 va dirigir Valentina, l’obra de

Carles Soldevila en una versió de
Jordi Galceran, i el 2007 va dur la
batuta de la versió escènica que Jo-
sep Maria Benet i Jornet va fer de
La plaça del Diamant. En aquesta
ocasió es mostra especialment sa-
tisfet per la modernitat que ha tro-
bat en Rei i senyor. “Durant els as-
sajos parlàvem dels possibles refe-
rents de l’obra i ens venien al cap
Shakespeare, Ibsen, Maeterlinck i
García Lorca”, recorda Casares, que
assegura que la sorpresa per la qua-
litat del text, el respecte i, final-
ment, la veneració, han guiat el tre-
ball de tot l’equip.

Un drama rural universal
“No tinc la sensació d’estar fent un
drama rural. Si em diuen que som
a Elsinor –fent referència a Hamlet,
de Shakespeare–, m’ho crec. Ens
falta autoestima a l’hora de donar
valor a les nostres obres”, afirma
l’actor Lluís Soler, encarregat de
donar vida al patriarca Andreu Rei-
xac. “És esgarrifós i a la vegada en-
coratjador que encara puguem tro-
bar aquestes sorpreses en el teatre
català”, afegeix Pep Cruz. Per Ser-
gi Belbel, el director del TNC, “fer
una obra com aquesta als anys 80
era impensable”, i recorda que la
tasca de normalització del reperto-
ri del teatre català la va començar
Domènec Reixac, el seu predeces-
sor al TNC, quan va dirigir el Teatre
Romea els anys 80.

Rei i senyorva tenir la sort de topar
amb Margarida Casacuberta, profes-
sora de literatura catalana contem-
porània a la Universitat de Girona i
membre del comitè assessor del Te-
atre Nacional. Va ser Casacuberta
qui va suggerir a Belbel que la recu-
perés. “L’estrena de l’obra va coinci-
dir amb un moment de crisi del Nou-
centisme, que havia bandejat del seu
programa cultural la novel·la i el te-
atre, els gèneres que tocaven la re-
alitat. En aquell moment es va haver
de tornar a potenciar aquests gène-
res per recuperar el mercat de la cul-
tura catalana i es va encetar una no-
va etapa en què es volia donar la mà-
xima volada al teatre català”, recor-
da Casacuberta, per qui Josep Pous
i Pagès s’ha de reivindicar perquè és
l’exponent d’una tradició intel·lectu-
al catalanista d’esquerres que avui
dia ha desaparegut.e
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BARCELONA. El 1918 l’obra encarre-
gada d’obrir la temporada del Tea-
tre Romea va ser la “tragèdia do-
mèstica entres actes” de Josep Pous
i Pagès Rei i senyor. La història nar-
ra un conflicte a tres bandes entre
Andreu Reixac, un terratinent d’en-
tre l’Empordà i la Garrotxa autori-
tari i tradicional; la seva filla Remei,
a qui obliga a separar-se del seu en-
amorat per casar-se amb un altre

El TNC reivindica Josep Pous i
Pagès amb l’obra ‘Rei i senyor’

Toni Casares recupera una peça estrenada al Romea el 1918

Modernitat
‘Rei i senyor’
sorprèn un
segle després
per la seva
universalitat

La celebració del Dia Mundial del Teatre s’estén a tot Catalunya
treball i l’obra de la vostra vida”, diu
l’actor. Aquest text és el que llegirà
Joan Vallès diumenge que ve a les
dotze del migdia a la plaça Catalu-
nya de Barcelona. Rosa Novell ha
escrit i llegirà el manifest català que
fa cada any l’Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalu-
nya (AADPC). L’acte del Dia Mun-
dial del Teatre el conduiran Mercè
Arànega i Pep Cruz.

El pa del teatre
Si aquest és l’acte institucional ofi-
cial, la festa popular s’allargarà qua-
tre dies, de dissabte 24 a dimarts 27,
i girarà al voltant del pa. L’any pas-
sat es va inventar el pa del teatre (un
pa de brioix amb farigola i forma de
màscara) i aquest any s’hi afegirà la
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BARCELONA. Tota una estrella com
John Malkovich ha estat l’actor se-
leccionat aquest any per l’Institut
Internacional del Teatre de la Unes-
co per escriure el discurs del Dia
Mundial del Teatre, que, a més, el 27
de març commemorarà el 50è ani-
versari. En un escrit breu i inspira-
dor, el director de muntatges com
Les amistats perilloses, Hysteria i
Good Canary desitja als professio-
nals que superin “les adversitats, la
censura, la pobresa i el nihilisme”.
“Que sigueu dotats del talent i el ri-
gor necessaris per instruir-nos en
els batecs del cor en tota la seva
complexitat, i també de la humilitat
i curiositat necessàries per fer-ne el

coca del teatre, amb xocolata i ave-
llana(una versió familiar). Un cen-
tenar de fleques de Catalunya ven-
dran els pans, i dissabte al migdia
actors i personalitats polítiques es
distribuiran per les botigues per
despatxar-lo i regalar descomptes
per anar al teatre.

Sergi Belbel, en representació
dels teatres públics i els municipals,
que per primer cop s’afegeixen a
aquests actes impulsats des dels te-
atres privats d’Adetca, va dir que
s’ha de “reivindicar el teatre 365 di-
es a l’any, però que s’ha de celebrar
en aquestes dates, en un acte que
aplega tota la professió”. La xerrada
que la Fundació Romea havia mun-
tat amb l’escriptora Ana María Ma-
tute per dilluns s’ha anul·lat. e

Dissabte actors i polítics tornaran a despatxar el pa
del teatre per fer partícip a tothom de la diada. P. AMATE
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