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El mestre Pou obre el curs del
nou Goya amb ‘Els nois d’història’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l president de la Generalitat,
José Montilla, oficiarà aques-
ta nit la inauguració del re-
format Teatre Goya, en

presència de l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, el president del Parla-
ment de Catalunya, Ernest Benach, i
el conseller de Cultura, Joan Manuel
Tresserras, entre altres autoritats.
Després de l’acte d’obertura, la fla-
mant nova sala –un espai grisenc,
modern i funcional amb 520 buta-
ques– alçarà el teló amb Els nois
d’història, d’Alan Bennett, l’obra que
ha estat elegida pel director artístic
del teatre, Josep Maria Pou, per ini-
ciar una programació que «pretén
arribar als més amplis sectors de
públic amb propostes de la màxima
qualitat».

«Representarem peces d’una gran
actualitat i rescatarem grans obres
dels anys 40, 50 o 60», va anunciar
Pou. Després de dos anys de refor-
mes i un pressupost de 3,7 milions
d’euros, el Teatre Goya s’afegeix a les
altres tres sales que el grup Focus
gestiona a la ciutat (Romea, La Vi-
llarroel i Condal).

DILEMES DE L’ENSENYAMENT / El nois
d’història (The History boys) és, segons
Josep Maria Pou, un text «intel.li-
gentíssim» que aborda el debat so-
bre l’educació de manera «poètica,
crítica i buscant la reflexió». Hi ha
també «una part fosca, àcida, de vi-
d r e s t r e n c a t s q u e f a n m a l a
l’estómac», amb accions i actituds
(lligades a l’homosexualitat) que, se-
gons el director, poden «molestar un
cert tipus d’espectadors».

La trama transcorre en un col.legi
anglès on vuit alumnes es preparen
per als exàmens d’accés a Oxford i
Cambridge. Dos professors amb me-
todologies antagòniques (Pou i Jordi
Andújar) irrompen en la seva forma-
ció i donen peu a una dialèctica so-
bre el valor i el sentit de l’educació.
«És una obra que aconsegueix que la
gent surti amb les butxaques plenes
de preguntes», addueix Pou, que va
destacar la «força aclaparadora» de
la jove generació d’actors que inter-
preten els estudiants (Nao Albet i Ja-
vier Beltrán, entre altres). Comple-
ten el repartiment Maifè Gil i Josep
Minguell. H

El director artístic de la sala protagonitza l’obra
d’Alan Bennett sobre els mètodes educatius

Montilla inaugura avui la reformada, moderna
i funcional instal.lació, que té 520 butaques

La recuperació d’un teatre històric
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És l’impulsor del
renovat teatre. Afronta
el projecte amb molta
il.lusió i sense por

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

–¿Hi ha espai per a un projecte
teatral en temps de crisi?
–N’hi ha. És el millor moment
per reobrir el Goya. Les arts
escèniques viuen una onada ex-
pansiva. I, a més, tornem al lloc

d’origen del nostre primer gran èxit,
als 90, el musical Estan tocant la nos-
tra cançó.

–Malgrat el romanticisme de l’em-
presa sona a temeritat.
–És un orgull haver recuperat un es-
pai que havia viscut un procés de
deteriorament que el posava en pe-
rill de desaparició. Hem posat el nos-
tre granet de sorra tornant a Barce-
lona un espai amb molta història. I
no hi ha por, sinó il.lusió. I con-
fiança en el projecte artístic de Josep
Maria Pou.

–Aspiren a ser referència en el tea-
tre contemporani.
–El projecte del Goya tanca el ven-
tall de línies de Focus, amb un teatre
que centrarà la seva atenció en tex-
tos actuals que permetin lluir-se als
millors intèrprets. Per això hi ha al
capdavant del projecte un actor di-
rector de la talla de Pou, que ja ha
demostrat el camí a seguir amb
obres com Celobert, La cabra... o Su se-
guro servidor, Orson Welles.

–¿Quin paper tenen els altres es-
pais de la casa?

«Ara és el millor moment
teatral per reobrir la sala»

Daniel Martínez President de Focus

«Hem posat el
nostre granet
de sorra tornant
a Barcelona un
espai amb història»

AMANT DE L’ESCENA 3 VA NÉIXER FA 60 ANYS A SÒRIA3 VA MUNTAR EL SEU PRIMER GRUP ALS 20 ANYS 3 AVUI GESTIONA QUATRE SALES
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