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Els locals
Pöker
actuen a
La Sala

Dissabte arrenca
el festival amb la
representació de
‘Les Bruixes de
Salem’

Mostra de
teatre a la
societat
El Ciervo

El grup ‘heavy’ es
va fer famós pel
seu pas pel
concurs
d’Eurovisió

Unaclassemagistral
El Teatre Principal acull demà a la nit la representació de ‘Els nois d’història’
d’Alan Bennett, una comèdia molt divertida dirigida per l’actor Josep Maria Pou

Redacció
SABADELL

Demà, a dos quarts de deu
de la nit, es representarà
l’obra de teatre Els nois
d’història al Teatre Princi-
pal, d’Alan Bennett. Les en-
trades es poden adquirir al
mateix teatre (C/ Sant Pau
número 6) per 6 i 18 euros.
Els nois d’història és una
comèdia enginyosa i im-
mensament divertida amb
uns diàlegs brillants, que
ens porta al cor d’una refle-
xió molt actual sobre el mo-

del d’aprenentatge, a un
debat sobre la diferència
entre el saber o l’acumula-
ció d’informació.

Ambientada en una es-
cola pública masculina si-
tuada en una regió indus-
trial d’Anglaterra, l’obra
presenta uns nois que es
veuen ajudats (i, de vega-
des, destorbats) per dos
professors diametralment
oposats en els seus mèto-
des. Irwin, un professor
jove, intenta que els alum-
nes puguin afrontar els e-
xàmens i ser competitius

per aconseguir l’accés a la
universitat elitista que els
pot assegurar un bon futur.
Hector és l’inconformista
professor de literatura, que
se salta totes les regles in-
tentant ajudar els alumnes
a fer emergir la seva savie-
sa. Del frec a frec entre els
atípics (que no arquetípics)
Irwin i Hector en sorgeixen
lliçons fonamentals.

Un autor de referència
El genial Alan Bennett
(Leeds, 1934) és un autor
de referència al Regne Unit

i entre les seves creacions
destaca un èxit editorial re-
cent com Una lectora poc
corrent, una novel·la que
recrea una hipotètica bibli-
ofília de la reina d’Anglater-
ra, obres de teatre com The
Madness of George III i gui-
ons com el de Prick Up
Your Ears, basat en la vida
de l’escriptor Joe Orton.

Pel que fa a la fitxa tècni-
ca, el director de l’obra és
Josep Maria Pou. La tra-
ducció corre a càrrec de
Joan Sellent i l’adjunt de di-
recció és Josep Galindo.

D’altra banda, el reparti-
ment inclou actors com Jo-
sep Maria Pou, Josep Min-
guell, Maife Gil, Jordi An-
dújar, Nao Albet, Javier
Beltrán, Oriol Casals, Al-
berto Díaz, Xavi Francès,
Llorenç González, Jaume
Ulled i Ferran Vilajosana.

Els nois d’història ha
passat per Barcelona, on
ha tingut molt èxit, entre
d’altres poblacions de Cata-
lunya. Per aquest motiu es
preveu que a Sabadell tam-
bé sigui molt ben acollida
pel públic. ■

Josep Maria Pou (al centre) és el director de ‘Els nois d’història’, una obra ambientada en una escola pública masculina d’Anglaterra ■ AVUISABADELL

Bennett és un
autor referent
al Regne Unit,
amb èxits com
‘Una lectora
poc corrent’


