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“Els millors moments de la lectura són aquells

en què et trobes amb alguna cosa  –un pensa-

ment, una sensació, una manera de veure les

coses– que fins aleshores et pensaves que era

íntimament personal, que només era teva. I ara

ho trobes plasmat per algú altre, una persona

que ni tan sols coneixes, o que fa temps que és

morta, fins i tot. I és com si hagués sortit una

mà i hagués agafat la teva”. 



Alan Bennett (Leeds, 1934) és autor de
molts textos  teatrals d’èxit. Habeas Corpus,
Forty Years On, Kafka’s Dick o The Madness
of George III en són només alguns. També
ha escrit guions de cinema com el de Prick
Up Your Ears (basat en la vida de Joe Orton)
i de sèries  televisives de referència com
Talking Heads, que l’han convertit en un
dels dramaturgs britànics més populars.
També ha destacat en la seva faceta d’actor
i, especialment, en els últims anys, ha
publicat novel·la. En el transcurs de la seva
trajectòria ha acaparat guardons i elogis de
la crítica i la seva obra s’ha traduït a diver-
sos idiomes. L’últim títol de Bennett editat a
casa nostra és Una lectora poc corrent, una
ficció sobre l’afició lectora de la reina
d’Anglaterra. 

El Teatre Goya enceta la nova etapa amb l’estrena
per primer cop a Catalunya d’un text teatral d’Alan
Bennett, autor de referència al Regne Unit. El títol
elegit és Els Nois d’Història (The History Boys), tota
una declaració d’intencions de la línia artística que
el seu director artístic, Josep Maria Pou, hi pensa
desplegar. 

Tot comença en una petita escola pública masculi-
na situada a la regió industrial del nord
d’Anglaterra. Trastocats pel sexe, els esports i el
caos, tal com suposa créixer als anys 80, els nois
es veuen ajudats, i en ocasions destorbats, pels dos
professors diametralment oposats en els seus
mètodes. Irwin és un recent llicenciat d’Oxford,
jove i emprenedor, que el director ha contractat
perquè posi els alumnes en forma i puguin afrontar
els exàmens, tot intentant que adquireixin aquesta
“alguna cosa més” que es requereix per entrar en
aquestes institucions tan elitistes. Hector,
l’inconformista professor de literatura de tota la
vida, se salta totes les regles intentant ajudar els
alumnes a fer emergir la seva saviesa. Mentre els
dos  es disputen la lleialtat, les ments i, fins i tot,
els cors dels nois, imparteixen lliçons fonamentals
alhora que posen al descobert els seus defectes. 

Els nois d’història és un dels millors textos de
Bennett, una comèdia immensament divertida
sobre el valor i el sentit de l’educació que permet a
l’autor qüestionar si l’educació s’entén com un
camí cap a l’èxit o com un camí cap al coneixement
i la maduresa vital. Un text amb diàlegs brillants
que esdevé un recordatori de com pot arribar a
entretenir i estimular el teatre. Es va estrenar el
2004 al Teatre Nacional de Londres sota la direcció
de Nicholas Hytner i va causar sensació només
posar-se en escena. Després de l’èxit d’una gira
mundial, va fer una temporada triomfal a
Broadway i ha acaparat diversos guardons, com
tres Olivier i sis Tony. Abans que l’obra arribés als
Estats Units, i a causa de l’entusiasme produït,
Alan Bennett i Hytner van pensar a portar
l’argument a la gran pantalla. Aprofitant
l’entusiasme i la bona crítica del públic van realit-
zar la pel·lícula en menys d’un any. 

L’autor



Els nois d’història és una obra insòlita 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
saber. I ho fa de manera emotiva, intel·ligent i divertida, presentant
dalt de l’escenari un grup de nois que volen menjar-se el món, i un
grup de mestres, –massa tips alguns, amb massa gana d’altres–, arriscant-
se junts en el llarg viatge del coneixement. 

Algú va dir: “Som aquí per ajudar els joves a saber”.  Tant de bo que
en acabar les funcions de Els nois d’història, sortim del teatre una
mica més joves i una mica més savis.

Josep Maria Pou



Teatre

2008 Su seguro servidor, Orson Welles, 
de Richard France
2005-2007 La cabra o Qui és Sylvia?, d’Edward Albee
2004 El rei Lear, de William Shakesperare
2004-2003 Celobert, de David Hare; Bartleby, l’escrivent,
de Henry Melville; Estrellas bajo las estrella
1998 Arte, de Yasmina Reza
1997 La Gavina, d’Anton Txèjov
1996 Àngels a Amèrica: el mil·leni s’acosta, 
de Tony Kushner
1994 La corona d’espines, de Josep Maria de Sagarra
1993 Espectros, de Henrik Ibsen; Golfos de Roma, 
de Stephen Sondheim; El Cazador de leones, de Javier
Tomeo
1991 La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón; 
El Gallitigre, de Javier Tomeo; Desig, de Josep Ma. Benet
i Jornet
1989 Amado monstruo, de Javier Tomeo
1988 Lorenzaccio, d’Alfredo de Musset
1987 Es així, si us ho sembla, de Luigi Pirandello
1985 La Locandiera, de Carlo Goldoni; Anselmo B, de
Francisco Melgares; 
1984 Al derecho y al revés, de Michael Fryan; El duo de la
africana, d’Echegaray i Fernández Caballero; Las muje-
res sabias, de Molière
1983 El barón; de Moratín; Casa de muñecas, de Henrik
Ibsen
1982 El sombrero de copa, de Vital Aza; Coronada y el
toro, de Francisco Nieva
1981 El galán fantasma, de Calderón de la Barca
1978 El médico a palos, de Molière; Las Bacantes
d’Eurípides; Las galas del difunto y la hija del capitán, de
Valle-Inclán
1976 La carroza de plomo candente, de Francisco Nieva;
Galileo Galilei, de Bertolt Brecht
1973 Canta, gallo acorralado, de Sean O’Casey; La
Ciudad en la que reina un niño, de Henry de Montherlant;
Las tres hermanas, d’Anton Txèjov
1972 Los caciques, de Carlos Arniches; Misericordia, de
Benito Pérez Galdós
1971 Dulcinea, de Gastón Baty; Antígona, de Sófocles; El
circulo de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht
1970 Romance de lobos, de Valle-Inclán
1969 Los fantastikos, de Tom Jones i Harvey Schmidt
1968 Marat Sade, de Peter Weis.

Premis

Premi Nacional de Teatre 2006 per La Cabra o
¿Qui és Sylvia?; premi Max al Millor Director
d’Escena; premi Max a la Millor Adaptació
Teatral; premi Max al Millor Espectacle; premi
Internacional Terenci Moix per l’Esdeveniment
Teatral de l’Any; premi Unión de Actores Millor
Actor Protagonista; premi Teatre BCN al Millor
Director per La Cabra o Qui és Sylvia?; premi
Butaca al Millor Actor; premi Chivas Telón
Millor Director Revelació; premi Barcelona de
Cinema 2005 Millor Actor, per Sevigné; premi
Butaca 2005 Millor Actor de Cinema; premi
Ercilla 2005 Millor Actor per El rey Lear;
Fotogramas de Plata 2004 al Millor Actor, per
El rei Lear; premi Els millors del 2004; premi
Nacional de Teatre 2004 de Catalunya, per les
seves interpretacions a Celobert i Bartleby
l’escrivent; premi Teatre BCN 2004 al Millor
Actor, per Celobert; premi Arc 2004 per Millor
Espectacle; premi Els millors del 2003; Medalla
de la Ciutat de Mollet del Vallès 2003; premi
Gran Canale del Festival Internacional de
Televisió de Venècia, per Carles, princep de
Viana; premi Micròfon de Plata, de la
Asociación Profesional Española de
Informadores de Prensa, Radio y Televisión
2002 , per la sèrie Policías; premi Assaig
General 2001 al Millor Actor de Teatre, per
Arte; premi al Millor Actor del Festival de Cine
de Bordeus, per la pel·lícula Amic/ Amat; premi
de Teatre El espectador 2002 - Millor Actor per
Arte; premi Butaca al Millor Actor
Protagonista, per Amic/Amat, i finalista del
premi Mayte 1999 de Teatre, per Arte; premi de
la Crítica Teatral de Barcelona 1997 al Millor
Actor per Àngels a Amèrica; premi de la Crítica
Teatral de Barcelona 1995 al Millor Actor, per
La corona d’espines; premi de la Crítica Teatral
de Barcelona 1991 al Millor Actor, per Desig i El
gallitigre; premi de la Crítica Teatral de
Barcelona 1990 al Millor Actor, per Amado
monstruo; premi Sant Jordi de cinematografia
1988 al Millor Actor, per El complot dels
anells.Des de setembre de 2006 és Director
artístic del Teatre Goya a Barcelona. 

Josep Maria Pou

Per a més informació: www.josepmariapou.com





Bye Bye Blackbird

The History Boys, de Alan Bennett, estrenada el 18 de mayo de 2004 en el National Theatre de Londres,
es una de las mejores obras de la escena británica en décadas: divertida, emotiva, compleja, inteligen-
tísima. 
La acción transcurre en los años 80, en una grammar school, donde los alumnos se preparan para dar
el salto a la universidad. El profesor Hector es un oso chestertoniano en cuya asignatura se aprende todo
aquello que, según la cúpula de la escuela, no sirve para nada. Lengua, literatura, teatro, cine y música
son los virus que este maestro atípico trata de contagiar a sus chicos: la educación entendida como una
red de vasos comunicantes.
Los alumnos, ocho chavales portentosos, convierten las clases en vertiginosas partidas de pinpón inte-
lectual, pero el mediocre director quiere resultados rápidos, y contrata a Irwin, un recién doctorado que
al parecer posee un método infalible para abrirles las puertas de Oxford y Cambridge. El conflicto está
servido. Mientras el viejo Hector se niega a reducir el Holocausto a una pregunta de temario que ha de
ser contestada de modo “sorprendente” para deslumbrar al tribunal, el sofista Irwin proclama que “en
un examen, la verdad histórica es tan irrelevante como la sed en una cata de vinos”. 
Celoso de la complicidad entre el oso y sus cachorros, Irwin tratará de seducirlos intelectualmente, y
poco a poco irán mudando las fidelidades: el primero en caer será Dakin, el favorito de Hector, el más
brillante, el más atractivo (y empeñado, a su vez, en conquistar al recién llegado). En toda college piece
que se precie no pueden faltar las pasiones triangulares, y Alan Bennett no reniega de esa tradición: el
tercero en discordia es Posner, fascinado por Dakin y, miméticamente, por Irwin; un personaje bombón
(con un gran momento: cuando, en plena clase, convierte Bewitched, bother’d and bewilder’d en su lla-
mada judía de amor) que, muy à la Forster, será el perfecto observador de las tensiones ideológicas y
amorosas del relato, viajando una y otra vez del futuro al pasado. 
Bennett juega con otros narradores laterales (Mrs. Lintott, la sabia e irónica profesora de historia, a la
que no se le escapa una) y siembra en el espectador anticipaciones enigmáticas, ecos de explosiones
que se revelarán a su debido tiempo. La primera vez que vemos a Irwin está misteriosamente anclado
en una silla de ruedas y se ha convertido en un asesor político de altos vuelos, encargado de hacer
comulgar a la ciudadanía con las más intragables ruedas de molino. Más tarde en la obra (pero cinco
años antes en el tiempo), un justiciero Posner le visitará en un plató televisivo para pedirle cuentas. 
Los personajes, arquetípicos a simple vista, van revelando poco a poco sus complejidades: Bennett es
demasiado sutil como para reducir a Irwin al rol de malo de la función o pintar a Hector como un santo
sin peana, y no digo más para no revelar el giro capital del argumento. Tampoco son azarosas las can-
ciones que salpican la obra, de La vie en rose a It’s a sin, o la culminante Bye bye Blackbird, que los
chicos de la clase de historia eligen para despedir a Hector. Es el momento más conmovedor de la
comedia: la aceptación del lado oscuro del personaje, el adiós a un pájaro raro en vías de extinción -
un maestro inolvidable, en lo bueno y en lo malo - y a una forma de enseñanza que quizás desaparez-
ca para siempre, a no ser que alguien se convierta en su heredero. Aunque Bennett sitúa The History
Boys en pleno thatcherismo, está cantando la elegía de una forma de aprender que ya no existe: la
suya, de los años cincuenta. Pero, por encima de cronologías, el eje del debate está hoy, por desgra-
cia, más vivo que nunca: la educación como estímulo del deseo de conocimiento frente a la cultura
como mero trampolín para puntuar y colocarse en sociedad. 
La diferencia capital, en definitiva, entre saber e información. 

Marcos Ordóñez
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