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El mestre Pou obre el curs del
nou Goya amb ‘Els nois d’història’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l president de la Generalitat,
José Montilla, oficiarà aques-
ta nit la inauguració del re-
format Teatre Goya, en

presència de l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, el president del Parla-
ment de Catalunya, Ernest Benach, i
el conseller de Cultura, Joan Manuel
Tresserras, entre altres autoritats.
Després de l’acte d’obertura, la fla-
mant nova sala –un espai grisenc,
modern i funcional amb 520 buta-
ques– alçarà el teló amb Els nois
d’història, d’Alan Bennett, l’obra que
ha estat elegida pel director artístic
del teatre, Josep Maria Pou, per ini-
ciar una programació que «pretén
arribar als més amplis sectors de
públic amb propostes de la màxima
qualitat».

«Representarem peces d’una gran
actualitat i rescatarem grans obres
dels anys 40, 50 o 60», va anunciar
Pou. Després de dos anys de refor-
mes i un pressupost de 3,7 milions
d’euros, el Teatre Goya s’afegeix a les
altres tres sales que el grup Focus
gestiona a la ciutat (Romea, La Vi-
llarroel i Condal).

DILEMES DE L’ENSENYAMENT / El nois
d’història (The History boys) és, segons
Josep Maria Pou, un text «intel.li-
gentíssim» que aborda el debat so-
bre l’educació de manera «poètica,
crítica i buscant la reflexió». Hi ha
també «una part fosca, àcida, de vi-
d r e s t r e n c a t s q u e f a n m a l a
l’estómac», amb accions i actituds
(lligades a l’homosexualitat) que, se-
gons el director, poden «molestar un
cert tipus d’espectadors».

La trama transcorre en un col.legi
anglès on vuit alumnes es preparen
per als exàmens d’accés a Oxford i
Cambridge. Dos professors amb me-
todologies antagòniques (Pou i Jordi
Andújar) irrompen en la seva forma-
ció i donen peu a una dialèctica so-
bre el valor i el sentit de l’educació.
«És una obra que aconsegueix que la
gent surti amb les butxaques plenes
de preguntes», addueix Pou, que va
destacar la «força aclaparadora» de
la jove generació d’actors que inter-
preten els estudiants (Nao Albet i Ja-
vier Beltrán, entre altres). Comple-
ten el repartiment Maifè Gil i Josep
Minguell. H

El director artístic de la sala protagonitza l’obra
d’Alan Bennett sobre els mètodes educatius

Montilla inaugura avui la reformada, moderna
i funcional instal.lació, que té 520 butaques

La recuperació d’un teatre històric
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És l’impulsor del
renovat teatre. Afronta
el projecte amb molta
il.lusió i sense por

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

–¿Hi ha espai per a un projecte
teatral en temps de crisi?
–N’hi ha. És el millor moment
per reobrir el Goya. Les arts
escèniques viuen una onada ex-
pansiva. I, a més, tornem al lloc

d’origen del nostre primer gran èxit,
als 90, el musical Estan tocant la nos-
tra cançó.

–Malgrat el romanticisme de l’em-
presa sona a temeritat.
–És un orgull haver recuperat un es-
pai que havia viscut un procés de
deteriorament que el posava en pe-
rill de desaparició. Hem posat el nos-
tre granet de sorra tornant a Barce-
lona un espai amb molta història. I
no hi ha por, sinó il.lusió. I con-
fiança en el projecte artístic de Josep
Maria Pou.

–Aspiren a ser referència en el tea-
tre contemporani.
–El projecte del Goya tanca el ven-
tall de línies de Focus, amb un teatre
que centrarà la seva atenció en tex-
tos actuals que permetin lluir-se als
millors intèrprets. Per això hi ha al
capdavant del projecte un actor di-
rector de la talla de Pou, que ja ha
demostrat el camí a seguir amb
obres com Celobert, La cabra... o Su se-
guro servidor, Orson Welles.

–¿Quin paper tenen els altres es-
pais de la casa?

«Ara és el millor moment
teatral per reobrir la sala»

Daniel Martínez President de Focus

«Hem posat el
nostre granet
de sorra tornant
a Barcelona un
espai amb història»

AMANT DE L’ESCENA 3 VA NÉIXER FA 60 ANYS A SÒRIA3 VA MUNTAR EL SEU PRIMER GRUP ALS 20 ANYS 3 AVUI GESTIONA QUATRE SALES

VÍDEO DEL NOU GOYA A
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–El Romea seguirà, amb Calixto Biei-
to, com a aparador de bons direc-
tors. La Sala Villarroel, amb Javier
Daulte, representa una línia pròpia
de l’autor director. I el Condal conti-
nuarà com a teatre de comèdia.

–¿No tem que els qualifiquin d’aca-
paradors?
–No. Mai hem substituït ningú en
els teatres que gestionem. El Romea
el vam obtenir per concurs, el Con-
dal estava destinat a ser plató de TV i
la Villarroel va passar a les nostres
mans després de morir el que era
l’ànima de la sala, Adolf Bras.

–¿Què hi guanya el públic amb el
Goya?
–Un teatre nou, reformat sobre la
carcassa antiga. Un local amb capa-
citat mitjana que sorprendrà per la
seva disposició. És còmode i té bona
visibilitat i una acústica estupenda.
Un marc idoni perquè el públic i els
actors disfrutin de la mena d’obres
que es representaran. És un projecte
amb molt futur.

–¿També per al teatre català?
–Serà prioritari, com en totes les
nostres programacions en què abun-
den els muntatges en català de pro-
ducció pròpia, però sense que re-
nunciem a representar, sempre des
d’una òptica de qualitat, obres en
castellà i altres idiomes.

–En el sector treuen pit amb les xi-
fres, però el principal pol d’atracció
són els musicals.
–És un gran motor de l’augment de
públic, i de fet alguna de les noves
sales han nascut recolzades en el
gènere, però fixi’s que els teatres
amb bones obres de text i les sales al-
ternatives també han crescut. I han
sorgit nous escenaris com els dos del
Teatre Gaudí, el Raval, Coliseum i la
Nau Ivanov. I aviat comptarem amb
el Teatre Paral.lel i la reaparició d’El
Molino. Tal com he dit: el sector té
una bona salut i assumeix els riscos
necessaris per seguir despertant l’in-
terès dels espectadors.

–¿Quina és la clau de la demanda?
–La feina ben feta. Barcelona té una
cartellera àmplia, variada i amb l’ha-
bitual dosi de talent de la nostra es-
cena. El teatre és de les poques coses
que no són ni copiables ni afusella-
bles. És un fet únic que varia cada
any. No s’arriba tan fàcilment als
2.600.000 espectadors.

–¿Hi ha bona coexistència amb el
teatre públic?
–L’estructura del mapa teatral ca-
talà és, en general, modèlica. Hi ha
bona coordinació i convivència en-
tre l’àmbit públic i el privat i aquest
ambient de tranquil.litat que ara es
respira ha anat molt bé per a la bo-
na marxa de l’activitat, que crec que
influeix no només en els creadors
sinó també en el públic.

–¿El Goya apostarà pel teatre de-
nominat comercial?
–Aquesta és una etiqueta que no em
molesta. Per mi Shakespeare és co-
mercial. L’important és que les nos-
tres propostes siguin tan majo-
ritàries com sigui possible, fet que
no està renyit en absolut amb una
exigència de qualitat que garantei-
xen els responsables dels teatres. H

deesi

L’ànima
d’Oasis

ELOY

Carrasco

Noel Gallagher diu
que mai a la seva
vida ha enviat un
correu electrònic

N o he passat un any a l’es-
tudi més car d’Anglaterra
amb el productor més

car de Los Angeles i el grafista
més car de Londres per acabar re-
galant l’àlbum», va dir, renecs a
banda, Noel Gallagher quan li
van preguntar per la possibilitat
que el nou treball d’Oasis es di-
fongués gratis per internet, com
va fer Radiohead i després una
colla més. Però, segons sembla, al
final ha passat per l’adreçador.

El guitarrista de la banda de
Manchester, tantes vegades
pletòric en els seus grunyits,
s’està recuperant del trencament
de tres costelles –gentilesa del
bèstia que el va empènyer escena-
ri avall en un concert a Toronto–
i potser no té gaires ganes de dis-
cutir, però el cas és que les 11
cançons de Dig out your soul es po-
dien escoltar a Myspace des
d’ahir sense afluixar ni un euro (i
ahir a la nit la pàgina portava gai-
rebé 12 milions de visites). El disc
arribarà a les botigues de veritat
dilluns que ve.

Sembla com si els déus ci-
bernètics, que de ben segur que
ja existeixen, hagin volgut ven-
jar-se de Noel, un home fet a l’an-
tiga en aquestes qüestions. En
una entrevista que apareix en
el número d’octubre de la revista
britànica Q, confessa que no té or-
dinador i que mai ha enviat un
correu electrònic a ningú. I, per
descomptat, es nega amb fúria in-
tegrista a aprendre com es baixa
música. Admet que «el maleït or-
dinador» potser és «el millor in-
vent de tota la història de la hu-
manitat», però ell passa; que totes
les persones amb qui necessita co-
municar-se «estan a l’altra banda
del telèfon».

En l’àmbit familiar, Noel Ga-
llagher, un llibre obert en l’entre-
vista, afegeix que «mai» ha anat a
fer una cervesa amb el seu germà
petit, Liam, i que, al marge de les
obligacions del grup, només es
veuen en aniversaris i casa-
ments, «aquestes merdes». Encara
que costi de creure, la relació en-
tre el Caín i l’Abel del rock ha mi-
llorat, perquè l’any 2000, precisa-
ment a Barcelona, van tenir la
bronca més forta que es coneix.
Liam, llarg de llengua per la be-
guda, li va dir a Noel que potser
no era el pare del fill que la seva
dona esperava. Punys fora, i Noel
va plantar la gira allà mateix. Fa
pena que coses així hagin marcat
Oasis, un grup amb un repertori
sobrat. A veure què porten ara
que han desenterrat l’ànima. H

LLLEl Festival de Cine Fantàstic

DIEGO CALDERÓN

LA VIUDA DE
KUBRICK REP EL
PREMI D’HONOR

Sitges q «Com m’agradaria que
Stanley ho hagués pogut veure»,
va exclamar Christiane Kubrick,
viuda del visionari cineasta, que
ahir va assistir a la gala del
festival de Sitges acompanyada

de Jan Harlan, el seu gendre i
assistent del cèlebre director.
Tots dos van recollir el Gran
Premi Honorífic amb motiu del
40è aniversari de 2001: Una
odissea de l’espai.

Sitges obre amb una fallida
pel.lícula d’Alexandre Aja
b Kiefer Sutherland
sembla imitar a
‘Reflejos’ el seu
personatge de ‘24’

Alexandre Aja
(París, 1978) va
cancel.lar a últi-
ma hora la seva
assistència al Fes-
t i v a l d e C i n e

Fantàstic de Sitges, on tenia ahir
l’honor d’inaugurar el certamen
amb la projecció de Reflejos (Mir-
rors), feble i efectista versió d’Into
the mirror, del sud-coreà Kim
Sung-Ho, que fa cinc anys es va
programar fora de concurs en
aquest mateix certamen.

Una grip, amb febre alta, se-
gons va comunicar la distribuïdo-
ra Fox, va impedir al cineasta
francès volar a Barcelona. La roda
de premsa es va desconvocar, ja
que tampoc estava prevista la
presència de l’actor protagonista,
Kiefer Sutherland, que té una
enorme popularitat des de l’èxit
de la sèrie d’intriga política 24.

El mateix any que Sitges va
projectar Into the mirror, Aja va ob-
tenir el premi al millor director
amb Alta tensión, pel.lícula que el

va convertir en director de culte,
qualificació que es va accentuar el
2006 amb el remake de Los tiburones
tienen ojos.

Reflejos té un bon començament i
una premissa inquietant, però el
suspens perd el rumb. El personatge
de Sutherland és un home descon-
certat que s’enfronta a situacions
límit. És un clon de l’inspector que
interpreta a la sèrie 24. Les mateixes
cares, dobles jocs idèntics i gestos
exactes. Ara és un policia separat,
fàcilment irritable, pendent de rein-
serció, i que arrossega problemes

d’alcoholisme.
Dorm al sofà de l’apartament de

la seva germana quan entra a treba-
llar de vigilant nocturn en uns ma-
gatzems que van ser devastats pel
foc. Allà descobreix una història
atroç que el porta a intentar salvar
la seva dona i els seus dos fills d’una
força maligna que usa els miralls
per introduir-se a casa seva.

EL MIRALL / El més interessant
d’aquest relat sobrenatural és la
caràtula que reflecteix els gratacels
de Manhattan, la banda sonora de
Fernando Navarrete i les prometedo-
res primeres escenes. Davant l’absèn-
cia del director, les seves notes de ro-
datge són l’única informació. Reflejos
es va filmar gairebé tota a Bucarest,
tret dels exteriors, que tenen lloc
pels carrers de Nova York. La decisió
de rodar a Romania va estar deter-
minada pel tètric edifici de l’Acadè-
mia de Ciències, que va començar a
construir el dictador Nicolae Ceau-
sescu però que va quedar sense aca-
bar després de la seva mort el 1989.

Aja comenta que en el cine i en la
literatura, el mirall actua com un
mètode temerari per accedir a la ve-
ritat. Segons ell, moltes cultures els
han considerat ginys malèvols que
atrapen l’esperit dels éssers vius. «Els
miralls ens desafien de forma natu-
ral a mirar dins de nosaltres», afe-
geix Sutherland al dossier. H

CRISTINA SAVALL
SITGES

33 Kiefer Sutherland.


