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Elsnoisdelteatre
‘Elsnoisd’història’sónvuitactorsquehancoinciditcomaprotagonistesalGoyadel
primermuntatgedellargaduradad’aquestescenari: japortentresmesosfentelple

Teresa Bruna
BARCELONA

El teló d’un nou Goya es va
aixecar a l’octubre amb Els
nois d’història, d’Alan Ben-
nett, interpretada i dirigida
per Josep Maria Pou, també
director artístic del nou
espai. En el repartiment,
tres cares ben conegudes de
l’escena catalana: Maife Gil,
Josep Minguell i Jordi Andú-
jar. I els vuit nois: Nao Albet,
Javier Bertrán, Oriol Casals,
Alberto Díaz, Xavi Francès,
Llorenç González, Jaume

Ulled i Ferran Vilajosana. El
més jove és Nao Albet, que
compleix 18 anys aquests
dies. El més gran, no hi ha
manera de saber-ho: “En
Pou!”,bromegen.Peròelseu
físic, com el personatge que
interpreten, forma una
pinya. Dins i fora són una
colla d’amics extravertits,
oberts al món i plens d’il·lu-
sions,sentimentsquetrans-
meten cada nit al públic. Els
hem anat a trobar una esto-
na abans de començar la
funció i els hem seguit pels
camerinos, tot xerrant.

“Estem omplint cada nit.
Estem molt motivats i entre
nosaltres hi ha molt bon rot-
llo”, ens diu l’Alberto, que in-
terpreta el Dakin, el preferit
del professor Hector (Pou).
“El personatge té molta evo-
lució, m’agrada molt. I és
fantàstic poder continuar
trobant coses noves durant
tant de temps”. No els falten
fans: “Ens agraden les funci-
ons dels dimecres i dijous
perquèhivemoltagent jove,
fins i tot últimament ens en-
vienmissatgesalFacebook”,
diu Llorenç González.

Josep M. Pou va dir que
aquests joves simbolitzen
l’entrada d’una nova gene-
ració al teatre. Certament,
però no vol dir que siguin
novells. La seva ferma i àgil
interpretació ho deixa clar.

Joves i preparats
Al currículum d’en Llorenç
hi trobem direccions de
Marta Carrasco, Carme
Portaceli i Ramon Simó. A
l’Alberto ja l’han dirigit Pep
Pla i Xicu Masó, i té el seu
propi projecte amb un grup
de creació, Males Compa-

nyies, i s’hi dedicarà així
que pugui. Tots canten en
directe –els ha preparat
Sergi Cuenca– i dos, Ferran
Vilajosana i Nao Albet, to-
quen el piano, també en di-
recte. “La meva mare és
profe de música i el toco des
dels 5 anys. De petit, de ve-
gades protestava, però ara,
en escollir aquesta feina,
estic molt content de poder
tocar”, diu en Ferran, cone-
gut pel seu personatge de
Roc al Club Super3. Ha ac-
tuatalGrecambPereArqui-
llué a l’obra Ensam.

L’altre pianista, Nao
Albet, és fill de David Albet,
director del Grup Experi-
mental de Música Contem-
porània, i toca el piano des
dels 9 anys, la mateixa edat
en què va debutar al teatre
amb Full monty. Als 18 ja
l’han dirigit Calixto Bieito,
Rodrigo García, Magda
Puyo, Àngel Llàcer... I ell ha
dirigit: Straithen con Freig-
then. “N’estic pensant una
altra amb en Marcel Borràs.
En tinc moltes ganes”, asse-
gura. Però està molt ocupat:
“Sortim d’aquí a mitjanit i

La relació entre els joves que fan ‘Els nois d’història’ és encara prou bona tot i portar des de finals de setembre plegats cada nit al Teatre Goya ■ MARIA ÀNGELS TORRES
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“En Pou, com a
director, és molt
exigent. Té molt
clara la partitura
de l’espectacle.
No et pots deixar
ni un sostingut”

1. Josep Maria Pou dirigeix i
protagonitza el muntatge
■ DAVID RUANO
2. Ferran Vilajosana fa
exercicis d’escalfament
mentre Nao Albet practica al
piano 3. Alberto Díaz
pentinant-se al seu camerino
davant la mirada d’Albet i
Jaume Ulled 4.Els vuit
actors joves d’‘Els nois
d’història’ asseguts a
l’escenari del Teatre Goya
■ MARIA ÀNGELS TORRES

quan arribo a casa he d’estu-
diar el text de Vendelplà,
que comencem a rodar a les
7 del matí”, explica.

El pot de les befes
A l’obra hi ha una mena de
pot on posen diners de ju-
guesques que van fent. A la
vida en tenen un altre: “En
diem el pot de les befes.
Quan algú s’equivoca, hi
posa un euro”, diu l’Alberto.
Unodoseurosaldiasempre
cauen. En Pou no hi posa
res. Diu: “Apunteu-ho, ho
posaré. Cal fer-ho i és de jus-
tícia!”. Tots riuen. No xiva-
rem pas qui ho ha dit.

L’únic que encara no ha
pagatésXaviFrancès. “Però
vaig tenir un blanc a la clas-
se de francès!”, diu, per no
quedar-se enrere. És d’Alcoi
i porta tres anys a Catalu-
nya, també amb experiènci-
es al teatre i a la televisió.

Mésanècdotes: “Al’Alber-
to li va saltar el casc de la
moto a la primera fila, diu
JavierBeltrán,elcinèfilde la
casa, tot i que també ha fet
teatre i televisió. Ha treba-
llat a Little ashes, de Paul

Morrison, i ara interpretarà
el paper de Lorca a Vida de
Lorca i Gaudí. El pitjor mo-
ment el va patir el Llorenç
quan se li va enganxar un
kiko al coll. Va tossir molt,
però ho va arreglar.

Trobem Oriol Casals (ha
fet L’home, la bèstia i la vir-
tut al TNC) i Jaume Ulled
(Èric i l’Exèrcit del Fènix,
Su seguro servidor, Orson
Welles) al camerino. Els pre-
gunto si en Pou és igual d’es-
pecial com a director que
com a mestre: “És molt exi-
gent. Té molt clara la parti-
tura de l’espectacle, no et
pots deixar niun sostingut”,
diu en Jaume. “Sempre diu:
«Penseu que això ho tinc
gravat». Ens amenaça d’en-
senyar-nos la gravació, però
no ho arriba a fer mai”, afe-
geix l’Oriol.

Se sorprenen quan els
pregunto si fan morcilles.
Amb un mestre com en Pou
ni es consideren. “Els grans
en fan, però a nosaltres no
ens deixa”, diu el Nao. “Si la
fas no diu res, només si la
fixes”, afegeix l’Oriol. Ens
expliquen que fa pocs dies

els va anar a veure Paco
Morán i van parlar del tema:
“Ell en diu colaboraciones
con el autor”, expliquen.

Els Amics del Lliure
El dia del reportatge, un
grup d’Amics del Lliure van
anar a veure l’obra. En aca-
bar feien una tertúlia amb
en Pou i ens hi vam colar.
TambésomamicsdelLliure!
En Pou va explicar que ana-
va a Londres a veure quatre
peces en dos dies. Una de les
quatre anirà al Romea. A
part d’això, avança que, si
bé no en pot desvelar el
títol, en el proper projecte
per al Goya hi haurà actors
d’origen àrab i tracta el
conflicte palestí. “Els nois
d’història han de marxar el
30 de març. No tenia data
de sortida, però 140 bolos
ens esperen i els pobles ens
collen molt, s’han de fer els
programes”.

“Després d’això, ens cos-
taràferteatre imbècilsialgú
ens ho proposa!”, ens diuen
els nois. No n’han fet mai ni
en faran. Els bons directors
no els deixaran escapar. ■
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Escena
d’avui
Días mejores
Richard
Dresser
Àlex Rigola torna a un
autor que venera, Richard
Dresser, per muntar un
espectacle que entronca
directament amb el mo-
ment actual. Un grup de
joves intentarà sobreviure
en condicions difícils,
enmig de la desesperació,
certa rebel·lia i un punt
d’indiferència.
(T. LLIURE, DEL 7/1 AL 18/1)

Un tramvia
anomenat
desig
T. Williams
El clàssic de Tennessee Wi-
lliams arriba amb direcció
d’Esther Nadal, sis actors i
tres músics damunt l’esce-
nari. No cauen obres del
nord-americà sovint per
Barcelona i menys en un
lloc íntim com la Muntaner.
(SALA MUNTANER, DEL 8/1
AL 25/1)

L’alè dels fils
Jordi Betran
Un dels millors titellaires
d’aquest país ens presen-
ta un espectacle molt per-
sonal en el qual dialoga
de tu a tu amb les seves
creacions. Després d’en-
dinsar-nos en l’esperit de
Brossa durant un mes,
Bertran ens ofereix el seu
cantó més personal.
(ESPAI BROSSA, FINS A
L’11/1)

Classics duo
Jango Edwards
& Cristi Garbo
El clown Jango Edwards
s’ajunta amb Cristi Garbo
per portar a terme un dels
espectacles més hilarants
i divertits que hi ha actu-
alment a Barcelona. El pa-
llasso repassa damunt
l’escenari els millors nú-
meros del seu infinit re-
pertori.
(ALMAZEN, 8/1)

Hikikomori
Jordi Faura
Sis actors de primer nivell
interpreten una faula ur-
bana sobre les relacions
personals i, sobretot, la
manera com pares i fills es
comuniquen. La magnífi-
ca interpretació amaga,
però, un text una mica es-
quemàtic d’un jove Jordi
Faura del qual se n’espera
molt.
(LA VILLARROEL, FINS AL
25/1)

Dublin Carol
Conor
McPherson
Manuel Dueso s’ho passa
d’allò més bé amb un text
sobre la solitud d’un dels
autors irlandesos contem-
poranis més exitosos. La
vida de John, un exalco-
hòlic, ens serà explicada
pel mateix protagonista i
viurem dues hores de tea-
tre atrapats a la cadira.
(SALA BECKETT, FINS A
L’11/1)

Andreu
Gomila
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