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Lacabramecànica
‘La cabra o Qui és Sylvia?’, protagonitzada i dirigida per Josep Maria Pou, s’acosta
a les 350 representacions i als 140.000 espectadors. Avui passa per Porta Ferrada

Andreu Gomila
BARCELONA

“En contra del que diuen
certs empresaris, el que vol
el públic és risc en el teatre.
Vol que el sacsegin”. Josep
Maria Pou no se sorprèn de
l’èxit aclaparador de La
cabra o Qui és Sylvia?, l’obra
d’Edward Albee que, des de
la seva estrena al Romea el
novembre del 2005, no ha
parat, primer arreu de Cata-
lunya i, més tard, per tot
l’Estat. Aquest dilluns passa-
rà en castellà per Sant Feliu
de Guíxols, en el marc del
festival de la Porta Ferrada, i
serà la funció número 346.
Els que la vagin a veure s’afe-

giran als 140.000 especta-
dors que ja n’han gaudit. La
peça del dramaturg nord-
americà, dirigida i protago-
nitzada per Pou, és segura-
ment el muntatge català de
més èxit dels últims anys.

Pouexplicaqueelpúblicel
sol esperar a la sortida per
dir-li com de trastornats els
ha deixat la història. I és que
La cabra o Qui és Sylvia? és
una peça que va al gra, que
posa en dubte els valors de la
societat occidental, sobretot
el de la tolerància. Tota l’obra
gira al voltant de Martin, el
protagonista, i un personat-
ge absent, una cabra, de qui
aquestarquitectealcimdela
seva carrera diu estar ena-

morat, i amb qui, fins i tot,
afirma haver fet l’amor. La
seva esposa Stevie, el fill Billy
i el seu millor amic Ross no
entendran mai aquest com-
portament. La solitud de
Martin, per què ha arribat a
tenir una relació amb una
cabra no els importarà.

“No és una història nor-
mal, ja que va de la comèdia
a la tragèdia. El públic se
sent incòmode: no té ni
temps d’avorrir-se ni d’aco-
modar-se”, afirma Pou, que
creu que l’èxit de la peça està
en el seu caràcter “revulsiu”.

El bolo de Sant Feliu de
Guíxols és el primer de la se-
gona part de la gira del mun-
tatge en castellà. Fins i tot

tornen a llocs, com Bilbao,
que ja l’han vist. Com tot,
tanmateix,LacabraoQuiés
Sylvia? també té data de ca-
ducitat: serà el 22 de desem-
bre. Pou assegura que l’obra
podria voltar encara un any
més, però el fet d’haver assu-
mit el repte de dirigir el Tea-
tre Goya, que obrirà les por-
tes cap a la primavera que
ve, l’obligarà a matar l’ani-
mal definitivament.

Estrena al Lliure
Que ningú es pensi que
l’actor s’ha dedicat exclusi-
vament a la peça d’Albee en
els últims dos anys. Ha rodat
dues pel·lícules, Miguel y Wi-
lliam, d’Inés Paris, ja estre-

nada, i Barcelona (Un ma-
pa),deVenturaPons,quear-
ribarà a les nostres pantalles
a l’octubre. També ha enre-
gistrat la sèrie de televisió
Quart, per a Antenta 3.

I a nivell teatral ha fet La
nit just abans dels boscos, de
Bernard-Marie Koltès i di-
recció d’Àlex Rigola, que es
va estrenar l’any passat al
festival Temporada Alta de
Girona i que d’aquí a unes
setmanes obrirà la tempora-
da del Teatre Lliure. Pou
complirà el vell somni de
pujar a l’escenari del Lliure,
cosa que no havia realitzat
fins ara. “He aturat la gira de
La cabra per complir un
desig personal”, afirma. ■

Teatre Goya
‘The History Boys’
obrirà el nou
escenari
Josep Maria Pou ja té el primer
títol del nou Teatre Goya, la reo-
bertura del qual està prevista
per al mes de març vinent. Serà

The History Boys, una obra del
dramaturg anglès Alan Ben-
nett, guanyadora de sis premis
Tony (els Oscar del teatre) l’any
passat. Com La cabra, és una
peça que va de la comèdia a la
tragèdia, i parla de l’educació,
el creixement de les persones,
l’homosexualitat, la pederàstia.

Ell mateix la dirigirà i protago-
nitzarà. Pou, de fet, té clar què
és el que oferirà: “Teatre con-
temporani de qualitat i actual, i
la revisió dels clàssics del segle
XX”. L’actor es refereix a Ten-
nessee Williams i Arthur Miller,
entre d’altres. D’actuals té al
cap Alan Ayckbourn, el mateix

Bennett, Albee, Jean Anouilhe,
etc. I no s’oblida dels autors
d’aquí. “Estem vivint un mo-
ment boníssim: els últims qua-
tre o cinc anys crec que han
estat fantàstics i hem de donar
les gràcies, sobretot, als tallers
de la Sala Beckett”, indica Pou.
El nou teatre del carrer Joa-

quim Costa tindrà unes 500 bu-
taques, amb amfiteatre. Pou ha
fet ampliar el vestíbul, ja que
vol explotar el Goya al 100%, i a
banda de les obres que es re-
presentin a la sala, pretén por-
tar-hi a terme lectures, presen-
tacions, etc. “Ha de ser un cen-
tre d’activitat”, afirma.

El nou Goya obrirà el març
que ve ■ M. ÀNGELS TORRES

Josep Maria Pou (Martin) i Álex García (Billy) durant el tercer i últim acte de ‘La cabra o Qui és Sylvia?’, una de les produccions catalanes de més èxit dels últims anys ■ DAVID RUANO

“El que vol el
públic és risc en
el teatre. Vol que
el sacsegin”,
afirma Pou




