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Llibre
sobre les
Joventuts
Musicals

Diversos autors
sabadellencs i
catalans van
signar llibres a El
Corte Inglés

Escalfant
pel dia
de Sant
Jordi

L’entitat de la
ciutat celebra
aquest any el seu
cinquantè
aniversari

DeSòcratesaAuden
‘Els nois d’història’ omple del tot El Principal i entusiasma al públic que es va
rendir a la interpretació de Josep Maria Pou, principal artífex de la producció

Montse Barderi
SABADELL

La història del professor
poc convencional que ense-
nya els alumnes allò que
mai oblidaran i que té molt
a veure en fer-se persones,
lluny de tota pretensió uti-
litarista, parteix de ben
segur de Sòcrates. Sòcra-
tes, amb el seu art de la
maièutica – literalment
“fer de llevadora” – extreia
la veritat d’altre. Sòcrates
va ser acusat de pervertir
els joves de la ciutat i, final-

ment, va ser condemnat a
mort pel tribunal d’Atenes.

Aquesta tradició clàssi-
ca passada per la “termo-
mix” del postmodernisme i
amb una bona dosi del
poeta i teòric literari W.H
Auden, hi trobem bona
part de l’estructura interna
dels Els nois d’història
d’Alan Bennett. Auden, tan
citat en Els nois, poeta gai,
i teòric de la literatura amb
classes magistrals sobre
Shakespeare o la literatura
anglesa, per posar un
exemple, el gener de 1947,

quan li toca analitzar Les
alegres comares de Wind-
sor, diu que val més escol-
tar l’obra de Verdi, Falstaff,
inspirada en aquesta avor-
rida obra i decideix que no
fa classe, igual que hauria
pogut fer el protagonista
d’aquesta obra.

Els nois... és una obra
polièdrica, calidoscòpica,
vibrant, culta – més que
original – i cada idea par-
teix d’un clàssic: com silen-
ci davant l’holocaust de
Theodor Adorno. Però, so-
bretot, aquesta obra és el

trencament - o, el que és
pitjor , la impossibilitat de
ja ser hereus d’una història
clàssica– perquè Sòcrates i
també Auden buscaven la
veritat i, aquesta obra sim-
bolitza, sobretot, el triomf
del relativisme. Hèctor tro-
barà una cita literària per a
qualsevol fet i ocasió, Iri-
ving dirà que la veritat és
tan necessària com la set
en una degustació de vins.
A partir d’aquí també la
tradició clàssica de l’home
madur que ajuda a créixer
el jove es converteix tan

sols en una visió agra: el
jove, avui ja no es trauma-
titzarà d’haver rebut trac-
tes “inadequats” del mes-
tre, i en tot cas, esdevindrà
no pas un patrici de la ciu-
tat d’Atenes sinó un gran
inversor o un neuròtic en-
ganxat a la xarxa.

Com Neptú al mar
Tot això serveixi d’apunt
per dir que les Els nois... és
una obra altament interes-
sant, i que val la pena
veure. Josep Maria Pou, di-
rector i protagonista, està

immens. Ja no actua, sim-
plement és, i és de la millor
manera: criatura d’escena,
com el rei Neptú dins del
mar. La interpretació dels
nois, com canten i actuen,
l’escenografia, la il·lumina-
ció – del primer moment i
al final – fan les delícies de
qualsevol amant del bon te-
atre i de textos prou bons
per voler tornar a sortir al
carrer, a la plaça de la ciu-
tat, i debatre amb Sòcrates
el sentit de l’educació, la so-
litud, el valor de la cultura i
la literatura, avui. ■

‘Els nois d’història’ es va representar dissabte passat al teatre Principal amb totes les localitats venudes amb molts dies d’antelació ■ ÀLEX FOTO


