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Un ‘top ten’ d’‘Els nois 
d’història’ a ‘El rei Lear’

N
o som tan diferents i així 
ho demostren les enques-
tes. (Creure-hi o no, aques-
ta ja és una altra qüestió). 

Resulta que els anglesos han decidit 
preguntar-se, en un plantejament 
d’extraordinària ambició, quina és 
la seva obra de teatre favorita de tots 
els temps. Així, en pla bèstia, sense lí-
mit d’època, gènere o estil (se n’ex-
clouen musicals i traduccions). Per 
iniciativa de Sir Ian McKellen, un 
dels patrons de l’organització En-
glish Touring Theatre, s’ha llançat 
la pregunta a tot el país en una ope-
ració que ha durat tres mesos i en la 
qual han participat tota mena d’en-
titats culturals, públiques i priva-
des, en un llistat marejador per ex-
haustiu. Es demanava als enquestats 
que facilitessin el títol d’una única 
obra de teatre, la que més els havia 

agradat i de la qual tinguessin mi-
llor record d’entre totes les que havi-
en vist al llarg de la seva vida. No se’ls 
facilitava llistat previ, ni cap mena 
d’ajuda o orientació. Se’ls demana-
va fer un esforç i rebuscar en la me-
mòria. El recompte final ha propor-
cionat un conjunt de fins a 1.400 

obres de teatre diferents. L’atenció 
se centra, lògicament, en les 10 pri-
meres, que han estat, per ordre de 
respostes aconseguides, les se-
güents: 
 1. The history boys (Els nois d’història), 
d’Alan Bennett. 2. Noises off (Pel da-
vant i pel darrera), de Michael Frayn. 
3. Hamlet, de Shakespeare. 4. Arcàdia, 
de Tom Stoppard. 5. The Importance 
of Being Earnest (La importància de ser 
Frank), d’Oscar Wilde. 6. Jerusalem, de 
Jez Butterworth. 7. An inspector calls 
(Truca un inspector), de J B Priestley. 
8. Twelfth night (Nit de reis), de Shakes-
peare. 9. Macbeth, de Shakespeare. 
10. King Lear (El rei Lear), de Shakes-
peare.
 El primer que em crida l’atenció 
d’aquest grup és que totes, menys 
una (Jerusalem), són funcions que 
s’han representat a Barcelona, a 
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Una macroenquesta 
anglesa reflecteix gustos 
que coincideixen amb 
els del públic d’aquí

Catalunya i a tot Espanya, també 
amb enorme èxit de públic. Els nois 
d’història i Truca un inspector van abar-
rotar durant mesos el Teatre Goya. 
Pel davant i pel darrera ha viatjat, sem-
pre amb èxit, per diferents teatres 
de la ciutat. Arcàdia va ser el 2007 un 
èxit del TNC.

Shakespeare, per golejada

Les de Shakespeare (que segueix gua-
nyant per golejada: quatre de deu) 
són també habituals dels escenaris 
catalans. El que hem dit: no som tan 
diferents. Asseguts en un pati de bu-
taques, les emocions ens igualen 
més que les idees o el caràcter.
 Ara la pregunta és: ¿per quan una 
posada en escena de Jerusalem, extra-
ordinària funció i l’única del top ten 
inèdita entre nosaltres? H

puntsa

PROJECTE MUSICAL

L’orquestra Da 
Camera s’alia 
amb el Vendrell
L’orquestra de joves talents Da 
Camera, creada l’octubre passat 
per la Temporada Ibercamera per 
commemorar el seu 30è aniver-
sari, tindrà continuïtat i farà una 
residència al Festival Pau Casals 
del Vendrell. Després del triomf 
aconseguit en el seu debut al Pa-
lau de la Música Catalana, la for-
mació reapareixerà aquest estiu 
en diversos festivals.

FESTIVAL DE CINE

Màlaga 
premiarà 
Maribel Verdú
L’actriu Maribel Verdú rebrà el 
premi Màlaga, màxim guardó ho-
norífic del Festival de Cine Espa-
nyol, durant la 17a edició del cer-
tamen, que se celebrarà del 21 al 
29 de març. Amb més de 60 pel-
lícules, Verdú ha estat nominada 
al Goya en vuit ocasions (ha gua-
nyat dues vegades el guardó) i el 
2008 va rebre el Premio Nacional 
de Cinematografía.

El rock dels lluitadors
3Ivan Morales porta al Lliure ‘Jo mai’, retrat d’uns joves desvalguts
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E
l bar Amparo, refugi d’uns 
joves desarrelats que tro-
ben en la música i els amics 
el seu salvavides, obre di-

mecres que ve (i fins al 2 de febrer) les 
portes al Teatre Lliure de Gràcia. En 
aquest espai simbòlic Ivan Morales 
desgrana la partitura vital de Jo mai, 
una peça que uneix el format de con-
cert de rock i l’esperit del gènere ne-
gre. «És un noir 2.0 decantat cap a la 
tragèdia», segons el defineix l’autor, 
que compta en el repartiment amb 
Marcel Borràs, Àlex Monner, Oriol 
Pla, Laura Cabello i el més veterà 
Xavier Sàez (integrant amb Morales 
i Anna Alarcón de la companyia Pri-
samata i coprotagonista del muntat-
ge Sé de un lugar, el hit que els va posar 
al mapa). 
 Parlem amb Borràs i Monner, 
dos talents que, tot i la seva joven-
tut, ja tenen un currículum de nota. 
«Som privilegiats, sí, perquè podem 
dedicar-nos al que ens agrada. Però 
aquest ofici també requereix mol-
tíssim sacrifici, moltes hores d’as-
sajos i dedicació. La gent de vegades 
no més veu l’embolcall, però hi hem 
invertit molt temps i esforç», expli-
ca Monner, el Lleó de Polseres verme-
lles i premiat actor de la pel·lícula Els 
nens salvatges. «Ser actor és una fei-
na que en un moment determinat 
t’exigeix molta intensitat, posar-te 
en una bombolla. Però tot compen-
sa. És el que ens agrada», intervé Bor-
ràs, la meitat d’aquest tàndem (amb 
Nao Albet) d’enfants terribles que ja ha 
deixat empremta creativa al Lliure 
(cicle Radicals) i el TNC (Atraco, paliza i 
muerte en Agbanäspach).
  
LA MÚSICA, SALVAVIDES / Aquell bar Am-
paro, de títol aclaridor, és un club de 
lluita i un centre d’acollida. Els per-
sonatges hi van a purgar errors i bus-
car afectes; camins per seguir avan-

çant. «Són uns lluitadors, són guer-
rers, no uns perdedors», sostenen els 
dos actors. Però aquests joves de Jo 
mai, que intenten sobreviure en un 
entorn hostil, poca cosa tenen a veu-
re amb la realitat en què ells es mo-
uen. «Nosaltres tenim l’afecte i el su-
port de la família, no estem desem-
parats. Però empatitzes amb ells, 
amb els seus defectes i virtuts, i sem-
pre hi ha coses amb les quals et pots 
identificar, encara que visquin situ-
acions molt extremes, que sí que 
existeixen per aquests mons de 
Déu», addueixen. «Troben en la mú-
sica la seva vàlvula d’escapament. 
Per a nosaltres és la interpretació», 
compara Borràs. «I l’anar de caça», 

deixa anar un bromista Monner.
 El format de concert (punk, reg-
gae, hip-hop, flamenc...) els ha obli-
gat a afinar les seves aptituds musi-
cals. Monner toca la guitarra, i Bor-
ràs la «xampurreja» i toca la bateria. 
«Hem après molt tocant junts per a 
l’obra», diuen. Han passat dos anys  
–amb una desena de bolos, inclòs el 
seu pas pel CCCB, en l’últim Grec– 
des dels primers assajos. Va ser a 
l’Adrià Antic, una nau de l’Antic Tea-
tre al desolat barri de la Pau. «Allà hi 
ha un bar, el Moncho, que té un cli-
ma familiar, d’acollida, com l’Am-
paro. Si un dia em veig sense un duro 
i hi passo, segur que el Moncho em 
dóna un bocata», diu Monner.  H

UN MUNTATGE EN FORMAT DE CONCERT DE LA COMPANYIA PRISAMATA 

33 Àlex Monner (a la guitarra) i Marcel Borràs (bateria), durant la presentació de l’obra al Lliure de Gràcia.
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«Aquests nois són 
guerrers, no uns 
perdedors», asseguren 
els actors Marcel 
Borràs i Àlex Monner


