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Si hi havia al-
gun muntatge
a Temporada
Alta que tenia
totes les but-
lletes perquè

es prorrogués, aquest era
Els nois d’història. Ja hi
havia programades tres
sessions, per avui i demà
(21 h), i diumenge (19 h),
però se n’hi ha hagut
d’afegir una altra, per de-
mà (17 h), de manera que
hi haurà sessió doble. Els
nois d’història, del drama-
turg britànic Alan Bennett
(Leeds, 1934), va ser
l’aposta segura de Josep
Maria Pou per a la inaugu-
ració del nou Teatre Goya.
L’acció se situa en una es-
cola pública masculina de
la regió industrial del nord
d’Anglaterra, concreta-
ment en una aula en què

els nois són educats –gai-
rebé sempre– per dos pro-
fessors de caràcter i mèto-
des diametralment opo-
sats. Irwin (Jordi Andújar)
és un llicenciat d’Oxford,
jove i amb empenta, que el
centre ha contractat per es-
timular la competitivitat
dels alumnes amb vista a
les proves d’accés a les mi-
llors universitats. Héctor
(Josep Maria Pou) és el pa-
radigma de professor de li-
teratura que intenta ajudar
els alumnes, no només en
els estudis, sinó també a
descobrir la vida i fer
emergir la saviesa de ca-
dascun d’ells.

Els nois d’història es va
estrenar al Lyttelton Thea-
tre de Londres l’any 2004,
i el 2006 va aterrar al
Broadhurst Theatre de
Broadway, on se’n van fer

185 funcions. L’octubre
del 2006 es va estrenar
l’adaptació cinematogrà-
fica de l’obra, dirigida per
Nicholas Hytner, en què
Héctor va ser interpretat
per Richard Griffiths. La
peça, una comèdia amb
diàlegs brillants i enginyo-
sos, perfectes pel lluïment,
conté un seguit de refle-
xions sobre el valor i el
sentit de l’educació, i el
pas de l’adolescència a la
maduresa.

Josep Maria Pou dispo-
sa d’un repartiment en què
també hi ha Pep Minguell i
Maife Gil, que completen
el quadre docent, a més de
Javier Beltrán, Albert Car-
bó, Oriol Casals, Alberto
Díaz, Xavi Francès, Llo-
renç González, Juan
Vázquez i Ferran Vilajo-
sana.

«Els nois d’història» arriba a
Girona precedit d’un notable

l’èxit de crítica i públic
Josep Maria Pou dirigeix i protagonitza la posada en
escena de la peça d’Alan Bennett produïda per Focus

Minguell, Pou, Gil i Andújar, els professors d’Els nois d’història. / DAVID RUANO

DANI CHICANO / Girona
● Un dels muntatges que més consens
han aconseguit entre la crítica i el públic
en els darrers temps, pel que fa a la seva
excel·lència, és Els nois d’història, una

Parlant precisament d’espectacles que
tenien la pròrroga cantada, un altre és
Non solum, el monòleg d’humor de
Sergi López, del qual originàriament hi
havia programada una funció, dilluns
que ve (21 h) al Teatre de Salt, i al final
se’n faran quatre: dilluns, dimarts
(18 h), dimecres i dijous (21 h). López
serà avui a Girona, a la Llibreria 22
(20 h), on presentarà, juntament amb
Jorge Picó, director i coautor de Non
solum, el text teatral de la peça, editat
per Columna. Dues hores més tard

obra que es va estrenar el setembre de
l’any passat i amb la qual es va inaugurar
una nova etapa del Teatre Goya de Barce-
lona. Avui, Els nois d’història arriba al
Municipal i s’hi quedarà fins diumenge.

(22 h), López presentarà al Cinema
Truffaut la projecció, en versió origi-
nal subtitulada, del film Map of the
sounds of Tokyo (2009), dirigida per
Isabel Coixet i protagonitzada per ell
mateix i l’actriu japonesa Rinko Kiku-
chi. Posteriorment, López participarà
en un col·loqui amb el públic assistent
a la projecció.

D’altra banda, avui (22 h), a La Pla-
neta, tindrà lloc l’estrena de la segona
obra guanyadora del tercer Premi
Quim Masó, La conquesta del Pol Sud.

Sergi López i «La conquesta...»


