
Teatre i reflexió. Immigració i
educació. Sobre aquests dos eixos
Manresa tornarà a veure, tres anys
després, dos muntatges dirigits
per un dels actors -i cada cop
més, director– de més prestigi del
món escènic català, Josep Maria
Pou. Les dues cites seran el se-
tembre. La primera, La vida por de-
lante (dies  i ), i la segona,  Els
nois d’història ( i  de setem-
bre).   

Estrenada la setmana passada al
teatre Goya, La vida por delante
tindrà com a poderós reclam l’ac-
triu Concha Velasco, un dels noms
imprescindibles per entendre l’e-
volució del cinema, del teatre i de
la televisió espanyoles en les dar-
reres dècades. Del francès Ro-
main Gary, amb Concha Velasco
en el paper protagonista acom-
panyada de Carles Canut, Ruben

de Eguia i Jose L. Fernández, l’obra,
irònica i tendra,  incideix en la mar-
ginació i la immigració a través dels
ulls de Momo, un nen àrab que viu
a la pensió de la senyora Rosa, una
vella exprostituta jueva, supervi-
vent d’Auschwitz, que acull fills es-
garriats en un suburbi de París. Ro-
main Gary (-) va gua-
nyar el premi Goncourt el 
amb el pseudònim d’Emile Ajar i
la versió cinematogràfica de la

novel·la (Madame Rosa), prota-
gonitzada per Simone Signoret, va
aconseguir el  l’Oscar a la
millor pel·lícula de parla no an-
glesa.

I de la immigració a l’educació.
Els nois d’història és una obra in-
sòlita i estranya, que em té el cor
robat perquè parla de moltes de les
coses que més m’agraden (i pre-
ocupen, alhora): de l’educació, de
l’ensenyament, de la cultura, dels
llibres, de la lectura, dels poetes, de
la poesia, del cinema d’abans, de
la música popular, del teatre, del
plaer de jugar i de les ganes de sa-
ber». Josep Maria Pou explicava
així la seva fascinació per l’obra d’A-
lan Bennett. Si recapitulem, ara fa
tres anys, Josep Maria Pou  porta-
va al teatre Conservatori  de Man-
resa, en quatre funcions, La cabra
o qui és Sylvia?, un text d’Edward
Albee   –i l’obra revelació de la tem-

porada– amb el qual el prestigiós
actor encarava, per primer cop, el
repte de la direcció. El setembre
passat i com a director artístic del
nou teatre Goya de Barcelona,
Pou va aixecar el teló del remode-
lat equipament amb el text de
Bennett, que servirà, el setembre,
per obrir la programació de tardor
del teatre Kursaal de Manresa.

Els nois d’història,  amb la di-
recció musical del berguedà Ser-
gi Cuenca, dirigit i interpretat per
Josep M. Pou i  actors més, se si-
tua en una petita escola pública
masculina, en una regió industrial
d’Anglaterra. Obsessionats pel sexe
i els esports, els nois es veuen aju-
dats i destorbats per dos professors
diametralment oposats en els seus
plantejaments educatius.
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Concha Velasco actuarà a
Manresa el setembre amb
l’obra «La vida por delante»

Dirigit per Josep Maria Pou, el muntatge es va estrenar la setmana
passada al teatre Goya; al teatre Kursaal es veurà en dues funcions
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Josep Maria Pou i Concha Velasco en una imatge promocional de La vida por delante, estrenada la setmana passada a Barcelona
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L’actriu, en el paper d’una
exprostituta, actuarà al
Kursaal els dies 5 i 6 de
setembre

Els nois d’història servirà per
obrir, el 26 i el 27 de
setembre, la temporada
teatral de tardor

Cultures
TEATRE | MÚSICA |LLETRES |DANSA |TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | CINE | TELEVISIÓ

JOSEP MARIA POU DUES VEGADES Garantia de treball, rigor i prestigi, l’actor i director teatral tornarà a Manresa després de tres anys i
ho farà amb dos muntatges: La vida por delante, l’obra que Concha Velasco interpreta aquests dies al teatre Goya; i Els nois d’història, d’Alan
Bennett, amb direcció musical del berguedà Sergi Cuenca. En aquest darrer, Pou dirigeix, però també salta a l’escena
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Nascut a Mollet del Vallès el
1944, Josep Maria Pou és un

dels noms clau de l’escena catalana
de les darreres dècades. El 1967
se’n va anar a Madrid per estudiar en
la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Madrid, i un any més tard
va debutar amb l’històric Marat Sade
dirigit per Adolfo Marsillach. Amb un
bagatge d’una cinquantena d’obres,
Pou ha estat una cara habitual de les
sèries televisives de l’estat i ha re-
but guardons com el Premi Nacional
de Teatre, el 2004. 
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JOSEP MARIA POU
ACTOR I DIRECTOR

EL PROTAGONISTA

Nascuda a Valladolid el 29 de
novembre del 1939, Concha

Velasco (actriu, cantant i presenta-
dora de televisió) va estudiar dansa
clàssica i espanyola a Madrid, solfeig
al Conservatorio Nacional de Música
i art dramàtic entre els 10 i els 20
anys. Inicia la seva carrera en el cine-
ma als 15 anys amb La reina mora
(1954), i cinc anys més tard debuta
als escenaris amb la revista Ven y
ven al Eslava (1959). La seva reeixi-
da carrera, que ha reconduït en di-
verses ocasions, no s’atura.
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CONCHA VELASCO
ACTRIU

LA PROTAGONISTA

La vida por delante i Els nois d’història són definits per Valentí
Oviedo, gerent del teatre Kursaal de Manresa, com dos muntatges

de «qualitat» que situen l’equipament a «l’alçada de les seves expectati-
ves». Segons Oviedo, «el públic de Manresa i comarca respon a la progra-
mació i, per això, el teatre ha d’oferir propostes que artísticament siguin
bones i que, a més a més, la gent les esperi. Estem convençuts que
aquestes dues obres compleixen els dos requisits». És del mateix parer
Joan Morros, responsable d’El Galliner, l’entitat encarregada de la progra-
mació, que explica que Els nois d’història ja es volia programar aquest se-
mestre: «si la gent no omplís el teatre com ho fa, amb dues i tres sessions
per muntatge, difícilment podríem fer dues funcions de La vida por delan-
te. Pensem que, pel que hem programat i pel que vindrà, s’esvaeixen els
dubtes sobre si la crisi faria minvar la potència dels espectacles». 
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La qualitat no entén de crisi


