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Tres nobles en un grapat i un soldat enamorat

La col·lecc ió E l M icalet Teatre apos ta pel teatre des  de fa anys  publicant

obres  amb materials  didàc tic s  i propos tes  escèniques  que en fan viable la

teatralit-zac ió.  Enric  Lluch,  amb  una  producc ió  narrativa  prolífica  i  de

gran qualitat, també  té  experiènc ia  en la  c reac ió  de  peces  teatrals  per

representar  a  l’aula.  E ls  trets  que  defineixen  el  seu  es til  (una  mica

d’humor,  un  text  direc te  i  c lar  i  l’ús  d’express ions  i  frases  fetes)  els

retrobem  aquí,  amb  el  valor  afegit  que  la  peça  es tà  esc rita  en  vers .

L’argument  és  c làss ic  i  senzill:  un  soldat  humil  vol  casar-se  amb  una

princesa  que  té  tres  pretendents ; l’enginy, però  també  la  humanitat  del

protagonis ta,  que  té  l’ajuda  d’un  amic ,  el  faran  sortir  vic toriós .  E ls

personatges  són arquetípics  per fac ilitar-ne la identificac ió per part dels

ac tors  però no per això perden força, perquè se’ls  atribueixen reacc ions  i

maneres  de  fer  ac tuals , i  aques t  coneixement  previ  ajuda  a  imaginar  i

rec rear fàc ilment  la  s ituac ió  explicada. Les  il·lus trac ions  de  Parreño  en

són un bon complement.

L’obra  va  guanyar  l’XI  P remi  de  Teatre  Infantil  Xaro  V idal  –  C iutat  de

C arcaixent el 2011.
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