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D
esprés d’un llarg 
procés de remo-
delació que ha 
transformat to- 

talment el seu interior –pla-
tea, llotges i escenari–, el 
Teatre Goya torna a obrir-se 
al públic. Ho fa amb energia 
renovada i un objectiu a curt 
termini: convertir-se en la 
seu barcelonina del millor 
teatre contemporani. “Els 
espectadors de Barcelona 
tindran la possibilitat d’estar 
al dia dels textos més inte-
ressants que s’estrenen a 
Broadway o al West End de 
Londres”, apunta Josep 
Maria Pou, director artístic 
del Goya en aquesta nova 
etapa. Així doncs, Pou ha 
elegit estrenar-se en el càr-
rec amb la posada en escena 
d’Els nois d’història, una 
comèdia de l’autor britànic 
Alan Bennett que s’ha em-
portat premis a Londres i 
Nova York i el 2006, dos 
anys després de la seva exi-
tosa irrupció als escenaris, 
va saltar al cel·luloide en una 
pel·lícula dirigida per Nicho-
las Hytner, amb guió del ma-
teix Alan Bennett. 

Els nois d’història planteja 
un debat ja clàssic a les aules, i 
que enfronta una visió humanista de 
l’ensenyament amb una altra de més 
pràctica, que té com a objectiu no tant 
estimular la set de coneixements dels estu-
diants com oferir-los un ràpid accés a la 
universitat. El veterà professor Hector 
defensa l’aprenentatge de matèries com 
art, història o filosofia per formar els joves, 
mentre que l’acabat de llicenciar Irwin 
prefereix mètodes més moderns. L’un i 
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ProFessor i alUmnes Pou, amb eL gruP 
de joves intèrPrets que eL secunden

 en La reobertura deL goya.

L’obra inclou 
cançons
que ressalten 
les emocions 
de mestres
i alumnes

l ’ a l t r e 
representen 

dos sistemes educa-
tius antagònics, però, sobretot, dues acti-

tuds radicalment oposades davant de la 
vida.

“Els nois d’història és una obra insòlita i 
estranya, que em té el cor robat perquè 
parla de coses que m’agraden i em preocu-
pen: educació, ensenyament, cultura, poe-
sia, cine... i també del plaer de jugar i la 

inquietud per saber”, 
afirma Pou. L’actor s’ha reser-

vat el paper d’Hector en un muntatge que 
ell mateix dirigeix, i en el qual trobem dos 
degans més de la nostra escena, Josep 
Minguell i Maife Gil, media-
dors en el conflicte entre la 
vella i la nova escola, més un 
grup de joves intèrprets  
–amb Nao Albet i Alberto 
Díaz al capdavant– que pren-
dran partit per un dels dos 
professors. Pel que fa a Irwin, 
és encarnat per Jordi An-

dújar, un actor habi-
tual a les sales alter-
natives –acostuma a 
treballar en les crea-
cions de Marc Ro-
sich– que ara as-
sumeix el repte de 
plantar  cara  a 
Hector-Pou i els 
seus mètodes pe-

dagògics. 
I si els diàlegs es-

crits per Alan Bennett 
són una peça clau de la 
funció, no ho és menys 
el seu apartat musical. 
Amb direcció de Sergi 
Cuenca, l’espectacle in-
corpora algunes cançons, 
breus interludis que res-
salten les emocions de 
mestres i alumnes, el seu 
camí cap al saber. Els nois 

d’història podria estar diversos 
mesos en cartell al nou Goya, si el públic 
així ho demana –una possibilitat gens in-
sòlita, tenint en compte que els últims 
treballs de Pou per a l’escena, Arte, Celo-
bert i La cabra o qui és Sylvia?, van esgo-
tar localitats durant llargues tempora-

des–. Si fos així, Josep Maria 
Pou hauria aconseguit un 
altre dels seus objectius: 
atendre les peticions de l’au-
diència oferint-li teatre del 
bo fins a quedar-ne ben em-
patxada. Però està clar que, 
del bon teatre, no ens en 
afartem mai...


