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P
ara ja hi veu la sortida. Però Josep Maria Pou (Mollet 
del Vallès, 1944) ha passat unes setmanes immers en una 
paradoxa: inquiet perquè no es podia moure. Un pas en 
fals i l’esglaó trampós d’un teatre, el seu hàbitat natural 
(tot i que ha triomfat també a la televisió i el cinema), li 
van provocar una lesió al peu que l’ha obligat a fer repòs. 
A ell, que es declara hiperactiu. Però el prolífic actor té 
una sort immensa: “No m’he avorrit mai. No sé què vol 
dir, això”. I, a més, en aquesta casa seva de l’Eixample 
barceloní on s’està acabant de recuperar, ho té tot a mà 
per gaudir del que més li agrada. Sobretot els llibres. N’hi 
ha milers que tempten la seva voracitat lectora des de 
qualsevol racó: a les prestatgeries infinites del mejador, 
en forma de torres a les zones de pas, forrant les parets 
del despatx, fent-se seu l’espai del que havia de ser l’ha-
bitació de convidats. 

Però les presències tangibles de la casa parlen també de 
les altres (moltes) aficions del seu propietari. Hi ha exèr-
cits de CDs de música i cinema. Una munió de vinils dins 
d’un armari, ara amb la porta barrada per les potes de la 
llitera on cada dia es posa en mans d’un fisioterapeuta 
per accelerar la seva recuperació. I hi ha veritables famí-
lies tecnològiques: un, dos, tres, quatre ordinadors; i tots 
els models d’iPads i iPods que han aparegut al mercat. 
Casa seva confirma el que els seus seguidors més fidels 
(molts, també) ja saben: la curiositat i la inquietud cul-
tural de Pou estan a l’altura de la seva corpulència física. 

A la família Pou, especialment per via paterna, hi havia 
una gran afició pel teatre i per la lectura. Els quatre ger-

mans la van palpar al llarg de tota la infantesa i el Josep 
Maria en va heretar la part més intangible i també la més 
tangible. La seva biblioteca incorpora els volums que ja 
descansaven al vell domicili familiar de Mollet. De la 
casa on va passar la seva infantesa se’n va endur altres 
records, com una joguina molt especial, un teatret cen-
tenari de paper i fotografies com la dels quatre nens que, 
des de la paret de la sala, evoquen temps en blanc i negre.

 
Aquests sou els quatre germans Pou?
J.M.P. Sí. Aquesta foto m’entusiasma. Es va fer el mateix 
dia que vaig debutar com a escolà, quan tenia set o pot-
ser vuit anys. Durant un temps vaig ser escolà de la par-
ròquia de Mollet de Vallès. Quan començava la missa, jo 
sortia amb aquell botafumeiro davant del capellà i per a 
mi era com una manera de fer teatre. 
Ja t’agradava actuar, ser centre d’atenció.
J.M.P. Suposo que sí. Racionalitzant-ho ara, fer d’escolà 
era per a mi una manera de participar en una cerimònia, 
una manera de fer, en definitiva, teatre. Quan ets escolà,  
físicament ets en un lloc elevat, amb el públic a baix, i 
estàs participant d’una representació, que en definitiva 
és el que fa l’actor de teatre cada vespre. Fins i tot en els 
muntatges més despullats, fins i tot quan les circums-
tàncies no són gens cerimonioses, en el moment en què 
comença una representació tant l’actor com l’especta-
dor són conscients que són oficiants d’un ritual. 
I tu personalment com et prepares per a aquest ritual?
J.M.P. Quan vaig començar al teatre, l’any 1968, jo veia 
que els actors, principalment els que feien papers impor-
tants, arribaven al teatre dues hores abans de començar 
la funció. S’estaven al camerino, ocupats en tasques com 
llegir el diari. El que feien en realitat era passar per un 
espai que podríem denominar terra de ningú i que els 
permetia anar deixant enrere tot allò que portaven de 
la seva vida del carrer i anar-se impregnant una mica de 
l’ambient, del silenci, de la història del personatge que 
havien d’interpretar. 
I aquesta és l’estratègia que tu apliques?
J.M.P. Sí. Jo necessito ser al teatre dues hores abans 
de la funció. Em quedo al meu camerino llegint, escol-
tant música. Potser m’assec una estona sol a l’escenari, 
perquè en aquells moments veure un pati de butaques 

per Belén Ginart

EL SEU DEBUT COM 
A ESCOLANET

Aquesta fotografia en 
blanc i negre és una de 

les predilectes de l’actor 
Josep Maria Pou. Retrata 

els quatre germans Pou 
i va ser feta el mateix 

dia que debutava com a 
escolanet de la parròquia 

de Mollet del Vallès. Per 
a l’actor, que llavors tenia 
set o vuit anys, fer d’esco-

là era una manera de fer 
teatre: se situava en un 

lloc elevat, amb el públic 
expectant a baix, i parti-
cipava en una cerimònia 
o representació. En defi-
nitiva, oficiava un ritual. 
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mensions molt superiors al retrat dels quatre germans 
que hem vist al menjador. A la fotografia del despatx hi 
surten Josep Maria Pou i una cabra. El record és igual-
ment important. La cabra, d’Edward Albee, va ser una 
gran fita en la seva biografia. Va ser l’obra amb què es va 
estrenar com a director (i com a productor, a més de ser-
ne el protagonista), el desllorigador d’una faceta en què 
ja acumula una dotzena de muntatges que es compten 
per èxits. Fa sis anys, es va fer càrrec de la direcció ar-
tística del Teatre Goya; també en l’ofici de programador 
l’està acompanyant la fortuna. 

Com aconsegueixes que tot el que estrenes  
funcioni? És olfacte, experiència?
J.M.P. Jo crec que és una mica d’olfacte, ja diuen que el 
diable en sap més per vell que per diable. Jo porto des 
dels 16 o 17 anys veient teatre, mamant teatre. Primer,  
com a espectador i, des dels 21 anys, també fent-lo, al 
costat de gent com José Luis Alonso, amb qui vaig treba-
llar deu anys seguits, o Adolfo Marsillach, amb qui tam-
bé vaig actuar sovint, i al costat d’altra gent molt impor-
tant de qui he après molt. 
També és ben coneguda la teva afició a viatjar per veure 
teatre, especialment a Londres i Nova York. 
J.M.P. Sí, he viatjat molt. Amb 17 anys ja vaig fer el meu 
primer viatge a Londres per veure teatre. Aleshores això 
era una cosa bastant insòlita. Però a mi m’atreia molt, 
volia veure Shakespeare fet pels anglesos. Gran part dels 
diners que he guanyat amb la meva feina me’ls he gas-
tat també en el meu ofici, anant pel món a veure teatre. 
Sobretot al que per a mi són els dos pols de referència, 
Londres i Nova York.

buit em relaxa. Necessito respirar el teatre per anar-hi 
entrant, i quan el regidor dóna l’avís que sortim al cap 
de mitja hora em començo a vestir. Però ja fa una hora 
i mitja que estic respirant el personatge i la funció. Això 
està canviant molt. Avui veig molts joves que arriben al 
teatre mitja hora abans de l’inici de la representació, i 
tenen els mecanismes suficients per sortir a fer la funció 
al cap de mitja hora. Cadascú té les seves tècniques, i la 
manera de viure l’ofici ha canviat molt. 

D’aquí uns mesos, el 19 de novembre, Josep Maria Pou 
farà 70 anys. I és també al llindar de les noces d’or com a 
actor. A la seva agenda atapeïda, no hi ha prevista cap ce-
lebració. Pou no és home d’ostentacions públiques. Tant 
és així que els nombrosos guardons que ha anat rebent 
al llarg de la seva carrera tenen reservat un lloc discret a 
casa seva. No els guarda a la sala on rep les visites, sinó al 
despatx, l’espai on es reclou a treballar amb l’ordinador, 
amb tasques com la de seguir el dia a dia de la crítica te-
atral internacional per saber què passa d’important als 
principals escenaris del món. Aquí també els ulls se’n 
van cap a una fotografia que domina tota l’estança, de di-



UNA CASA ENVAÏDA PER LLIBRES, CDs I VINILS
La casa de Josep Maria Pou reuneix milers de llibres que 
estan disseminats per les prestatgeries del menjador, en 
forma de torres i recobrint les parets del seu despatx i de 
l’habitació de convidats. Molts d’aquests volums provenen 
del domicili familiar dels Pou a Mollet de Vallès. Pel seu 
domicili també hi campen un munt de CDs de música i de 
cinema, així com legions de vinils i tots els últims avenços 
tecnològics en forma de tauletes o reproductors de MP3. 
Al despatx hi guarda els nombrosos guardons que ha anat 
rebent al llarg de la seva carrera, així com una enorme foto-
grafia d’ell amb una cabra. La imatge il·lustra una gran fita 
de la biografia de l’actor: la peça teatral ‘La cabra’ d’Edward 
Albee va ser l’obra en què, a més de fer de productor i de 
protagonista, es va estrenar el 2005 com a director. 
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Hi vas sovint?
J.M.P. M’hi escapo molt, tres o quatre cops a l’any, tot i 
que amb el temps ho he anat espaiant perquè tinc més 
obligacions. Sóc conscient que en els últims 25 anys 
Berlín s’ha convertit en un centre de creació important i 
que la majoria d’innovacions surten del teatre alemany. 
Però jo tinc una especial inclinació afectiva pel món 
anglosaxó, més enllà de l’ofici. M’identifico molt amb la 
història d’Anglaterra, amb la manera de ser dels angle-
sos. Arribo a Londres i em sento com a casa. I des dels 60 
estic veient el teatre que es fa a Londres. 
Què n’has après?
J.M.P. Estic segur que he après molt més teatre veient te-
atre que fent teatre, perquè mentre estàs assegut al pati 
de butaques, estàs més distanciat de tu mateix. Cada ve-
gada que vaig al teatre és com si anés a classe, i al mateix 
temps veig com incideix sobre l’espectador el que s’està 
fent sobre l’escenari. És una bona escola per aprendre el 
que funciona i el que no funciona. 

Aquest últim any has dirigit tres espectacles (entre els 
quals ‘El zoo de vidre’, en cartell al Goya) i has protago-
nitzat ‘Terra de ningú’, de Pinter, al Teatre Nacional  
de Catalunya. Quins plans tens per als pròxims mesos?
J.M.P. Quan estigui completament recuperat de la cama 
me n’aniré unes setmanes a Londres a veure teatre. 
Després, a finals de juliol i a l’agost seré a Santo Domingo, 
on protagonitzo una pel·lícula amb producció dominica-
na. I a la tornada començaré els assajos de l’obra que es-
trenaré al Goya: la dirigiré i també hi actuo. 
Quina obra és? 
J.M.P. Prendre partit, de Ronald Harwood. És una obra 
amb dos personatges centrals, que interpretarem el 
Joel Joan i jo. Gira al voltant dels interrogatoris a què 
els americans, en la seva línia de depuració de tot el 
que era nazi, van sotmetre al que va ser director de la 
Filharmònica de Berlín abans i durant la II Guerra 
Mundial, Wilhemlm Furtwängler, que no va dimitir mai 
i va estar fent concerts durant tota la guerra, alguns en 
honor a Hitler. Ell deia que no tenia cap pensament fi-
lonazi, i que la seva intenció era només consolar la gent. 
L’obra és una diatriba fantàstica sobre el compromís de 
l’art amb la política. 
Com a programador de teatre, quin és el teu motor  
a l’hora de confegir la graella d’una temporada?
J.M.P. El mateix que em guia a implicar-me com a actor 
en uns projectes i no ens altres, i ho dic sabent que sóc 
un privilegiat perquè sempre he pogut escollir entre 



diferents propostes de feina, entre diferents projectes.  
Jo no vull fer res que no li serveixi a l’espectador. La 
meva intenció sempre és que algú que va a veure alguna 
funció en què estic implicat, sigui o no com a actor, ha de 
sortir-ne enriquit, li ha d’haver passat alguna cosa. 
I com t’enriqueix a tu anar a veure teatre?
J.M.P. Per a mi anar al teatre és sentir-me viu. És com 
anar a classe d’humanitats, de filosofia. Més enllà que la 
funció m’hagi colpit, interessat o avorrit, surto amb la 
sensació que durant un temps he format part d’un col-
lectiu, i això em fa sentir reconfortat. 
El teatre té públic molt fidel, però també hi ha molta gent 
que diu que s’hi avorreix. 
J.M.P. Per a mi és com si m’hagués pres unes vitamines 
per enfrontar-me al dia a dia del món en què vivim. No 
entenc que hi hagi gent que en pugui prescindir. Però 
potser troben aquestes vitamines en un altre lloc. Per 
exemple, jo no he estat mai en un estadi de futbol, i això 
que m’agrada veure’l per la televisió.
Per què no hi has anat mai?
J.M.P. Per raons diverses. M’hi han convidat molts cops, 
però els horaris solen coincidir amb la meva feina al te-
atre. També és que les aglomeracions de gent m’aclapa-

ren, em produeixen ganes de marxar corrent. Malgrat tot 
hi ha excepcions, com quan hi ha un concert de Leonard 
Cohen o de Tom Waits i no puc deixar d’anar-hi. 
A què atribueixes aquesta por a les masses?
J.M.P. Amb el temps he pensat que és que sóc un ésser 
molt independent. S’ha escrit que sóc molt solitari i no 
és cert. M’agrada molt estar sol, tancar la porta de casa i 
saber que durant unes hores determinades no hi entrarà 
ningú, però després obro la porta de casa, surto al carrer 
i sóc la persona més sociable del món. A més, el meu ofici 
fa que sempre estigui envoltat de gent.
Tens una dimensió pública que no s’adiu amb la solitud.
J.M.P. Doncs hi ha un fet relacionat amb el meu ofici que 
sempre m’ha cridat l’atenció. Els teatres de tot el món te-
nen un accés principal, ple de llums, per on entra el pú-
blic. Però els actors hi entrem per una porta molt petita, 
fosca, la porta del darrere. Al món anglosaxó en diuen 
stage door i sol estar en un carreró per on pràcticament 
no hi passa ningú. Això de separar la porta gran, per on 
entra tothom, de la porta petita, per on passes gairebé 
desapercebut, m’ha marcat molt tota la meva vida. Diu 
molt del meu ofici i em fa tocar de peus a terra. 
Però el públic, els teus admiradors, et fan volar, també?
J.M.P. Per descomptat. Noto molt l’estimació i el respec-
te de la gent cap a la meva feina, i vull creure que també 
cap a la meva persona. He estat sempre tan obsessio-
nat per la meva feina, per fer-la cada vegada millor, que 
mai he sigut gaire conscient de les seves conseqüències. 
Assajo una funció, gaudeixo fent-la, però se m’escapa si 
això em fa més famós o la gent m’estima més. Per això 
em sorprèn cada vegada que em donen un premi, o que la 
gent va al teatre corrents el dia de les meves estrenes. I el 
que més em sorprèn i m’emociona és la complicitat amb 
la gent. El que més m’agrada és anar pel carrer i trobar 
una persona que em reconeix i no em diu res, però em 
somriu, o potser m’agafa del braç i diu: “M’agrada molt la 
seva feina”. Per sort, això em passa cada dia.
¿A un hiperactiu ple de curiositat  
com ets tu no se li acaben mai les bateries?
J.M.P. Començo a pensar que potser no m’aniria mala-
ment prendre’m les coses amb més calma. Deixant de 
banda això del peu tinc molt bona salut, no m’han ope-
rat mai, no he estat al llit ni un sol dia per malaltia. Ara 
mateix estic emprenyat amb mi mateix perquè em sento 
disminuït, però d’aquí poc espero caminar normalment 
i tornar a la meva activitat. Però crec que ara és el mo-
ment de dedicar-me temps a mi, a la meva persona. 
Estàs dient que penses en la teva retirada?
J.M.P. Tot i que fins ara no n’havia sigut gaire conscient, 
jo he viscut aquest ofici una mica amb l’actitud del servi-
dor públic. No pensava en el meu lluïment, sinó a fer co-
ses que interessin al públic i no fer-li perdre el temps. I 
ara sóc conscient que m’he abandonat una mica, em toca 
preocupar-me de mi mateix.
Què trobes a faltar?
Sempre he hagut de lluitar per trobar temps per a mi. De 
cop i volta potser em ve de gust anar-me’n quatre mesos 
a viure el Budapest o la Viena del segle XIX, que és un 
món que m’apassiona. No ho he fet mai perquè sempre 
hi havia algun projecte pendent. 
I ara ja no hi vols renunciar?
Ara ja pesen més les ganes de dir: “No, ara agafo un apar-
tament i me’n vaig quatre mesos sol a Àustria i m’imbu-
eixo de la Viena del XIX com a mi m’agrada. I quan torni 
ja faré una funció de tres mesos i tornaré a marxar qua-
tre mesos més”. Tinc molts projectes, hi ha encara mol-
tes funcions que vull fer, però les vull fer amb molta cal-
ma. Sóc molt conscient que estic vivint un any d’inflexió. 
Vull començar a racionar una mica més la meva feina i 
retirar-me de manera gradual.

400 PESSETES
PER VEURE 
ELS BEATLES
Un dels objectes que 
Josep Maria Pou guar-
da amb més estima és 
una entrada del concert 
que els Beatles van fer 
a l’antiga plaça de toros 
Monumental de Barcelo-
na el 3 de juliol del 1965. 
Hi van assistir 25.000 
persones. A l’entrada es 
pot llegir que la localitat, 
amb seient de pista, va 
costar-li 400 pessetes.  

“Sóc molt  
conscient que 
estic vivint un 
any d’inflexió. 

Vull començar a 
racionar una mica 

més la meva  
feina i retirar-me  

de manera  
gradual”
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josep maria pou és un apassionat de Londres i Nova 
York. Les visita tres o quatre vegades a l’any sobretot per 
anar al teatre. L’actor obre per al Rar la seva agenda se-
creta d’adreces hoteleres en aquestes ciutats. I ens reve-
la un llistat d’indrets per pernoctar plens d’encant, his-
tòries personals i algun toc cinematogràfic. Acompanya 
les seves recomanacions amb notes personals que ens 
expliquen que el Cadogan és l’edifici d’on es van endur el 
genial Oscar Wilde emmanillat o que The Standard High 
Line és el modern hotel des d’on Michael Fassbender 
practicava sexe amb vistes al riu Hudson (The Standard 
High Line, Nova York). Un llistat que, més que a dormir, 
ens convida a somiar.

HOTEL CADOGAN “D’una de les seves habitacions 
es van endur detingut Oscar Wilde. Llegir les seves 
obres ara assegut a les estances d’aquest hotel és 
un acte d’homenatge i de desgreuge. Molt a prop 
del Royal Court Theatre, epicentre del teatre an-
glès més nou”. El Cadogan ocupa un senyorial edifici 
del 1887 situat al barri de Knightsbridge. S’hi serveix 
un dels afternoon teas amb més estil de la ciutat: scones, 
melmelades elaborades a la campanya anglesa, te i ac-
titud gentleman/lady a dojo. 75 Sloane Street. Londres. 
www.cadogan.com

HOTEL CLARIDGE’S “Quinta essència de l’estil bri-
tish al cor de Mayfair. Per sentir-se lord o sir tan 
bon punt traspasses el llindar. Un regal que cal 
fer-se de tant en tant”. Fundat l’any 1812 sota el nom 
Hotel Mivart’s, a l’Hotel Claridge’s hi han pernoctat 
tantes testes coronades que es diu popularment que és 
com una mena d’“ampliació del Palau de Buckingham”. 
Avui el Claridge’s continua fidel a la seva tradició règia 
però incorpora signes de modernitat: als fogons del res-
taurant de l’hotel, el Fera, hi treballa el cèlebre i avant-
guardista ecoxef Simon Rogan.49 Brook Street. Londres. 
www.claridges.co.uk

THE CAVENDISH “La meva segona casa a Londres.  
Situat a Jermyn Street, el carrer de les camiseri-
es i perfumeries més tradicionals, i a cinc minuts 
caminant de tots els teatres del West End”. La xef 
Rosa Lewis, la preferida del rei Enric VII (i diuen que 
també la seva amant), va ser una de les primeres propi-
etàries del Cavendish: el va adquirir a principis del segle 
XX i el va convertir en el referent hoteler d’estil i como-
ditat que encara és avui. 81 Jermyn Street. Londres. www.
thecavendish-london.co.uk

THE CONNAUGHT “Una immersió en l’Anglaterra 
del luxe, el confort i el bon gust. Un cop som dins, 
el món s’atura. I fins i tot parlem l’anglès amb més 
bon accent. Un luxe merescut; almenys, un cop a 
la vida”. Situat a Mayfair, un dels barris més elegants 
i distingits de Londres, els interiors de l’Hotel The 

La llista secreta  
de Josep Maria Pou

Quan visita Londres, 
Pou sol triar  

hotels plens d’història  
i amb inefable  

caràcter ‘british’

A PROVA  
DE TRACTORS
Als anys 40, l’irlandès Harry 
Ferguson, inventor del 
tractor modern, assegurava 
que la seva última creació, 
el tractor Ferguson T20, era 
capaç de circular per qual-
sevol terreny. Per demos-
trar-ho va acceptar el repte 
de conduir el vehicle i fer-lo 
baixar les senyorials escales 
del Claridge’s Hotel. Ho 
va aconseguir i l’anècdota 
constitueix un dels episodis 
més insòlits (i rurals) de la 
història de l’hotel. 
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LA CASA DE LILLIE LANGTRY
L’actriu nord-americana Lillie Langtry 
va revolucionar l’Anglaterra victoriana 
del segle XIX. Bella i enigmàtica, va ser 
amant del príncep de Gal·les. Residia 
en una habitació de l’Hotel Cadogan i 
era habitual veure-la costat de la llar de 
foc prenent el te. Una placa blava li ret 
homenatge avui al Cadogan.

Connaught han sigut objecte recentment d’una remo-
delació per adaptar-los a les noves tecnologies. Compta 
amb un servei de majordoms i amb l’spa Aman, un 
dels més deliciosos (i exclusius) del món. Carlos Place. 
Londres. www.the-connaught.co.uk

ONE ALDWYCH “El disseny més modern i rabiós. A 
vint passes de tots els teatres de la zona de Covent 
Garden. I el National Theatre a prop, tot travessant 
el pont de Waterloo”. Una opció diferent a Londres. 
Situat al costat del riu Tàmesi. Més que un hotel, el One 
Aldwych és tota una declaració d’intencions. Cadascuna 
de les seves 105 habitacions està decorada amb una obra 
d’art pertanyent a la col·lecció privada dels propietaris. I 
la seva piscina sense clor és un deliri tecnològic: hi pro-
jecten llums i compta amb sons subaquàtics. 1 Aldwych. 
Londres. www.onealdwych.com

Piscina amb sons  

subaquàtics de l’Hotel 

One Aldwych 

The Connaught
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A Nova York, Pou 
alterna les adreces 

hoteleres clàssiques 
amb alguna opció  

més moderna

THE ALGONQUIN “L’hotel més literari de Nova York, 
l’escenari de la famosa Round Table de Dorothy 
Parker i els seus col·legues. Petit, obscur, íntim, 
convida a parlar sempre en veu baixa. Aquí s’hi 
van allotjar Laurence Olivier, Vivien Leigh, John 
Gielgud, Noël Coward i la majoria dels actors angle-
sos quan actuaven a Broadway. En una de les seves 
cambres, es va escriure el musical My fair lady. És a 
tres minuts caminant de gairebé tots els teatres”. 
L’Algonquin va obrir les portes al Midtown de Nova York 
a principis del segle XX en un moment en què la ciutat, 
en ple creixement, començava a desafiar la preeminèn-
cia de les velles París i Londres. L’any 1927, Frank Case 
va comprar l’hotel i va afavorir-hi la creació de l’Algon-
quin Round Table. Aquesta taula rodona, coneguda tam-
bé com a cercle viciós, reunia cada dia el més granat de 
la intel·lectualitat novaiorquesa als salons de l’hotel.  59 
West 44th Street (entre la Cinquena i la Sexta Avinguda). 
Nova York. www.algonquinhotel.com

SOFITEL NEW YORK “A la mateixa vorera de l’Al- 
gonquin, tres portals més enllà, a l’indret més cèn-
tric de Manhattan, entre la Cinquena i la Sisena. 
Funcional, ampli, còmode, amb cert toc francès. 
D’aquí es van endur emmanillat Strauss-Kahn un 
matí de primavera”. El Sofitel és un petit reducte de 
luxe modern francès al cor de Manhattan. Té un total de 
30 plantes revestides de pedra calcària i vidre que ama-
guen habitacions generoses al costat del Rockefeller 
Center i Times Square. El seu restaurant, Gaby, amb de-
talls art déco, també és un homenatge a les arrels fran-
ceses de la cadena francesa: hi serveixen plats com les 
côtes d’agneau, la saucisse de canard i el Saint-Jacques. 
45 West 44th Street. Nova York. www.sofitel.com

THE STANDARD “L’hotel més cool dels últims anys. 
Situat al Meatpacking District, porta d’entrada al 
West Village i al SoHo. Principi (o final, segons com 
es miri) del fantàstic High Line Park, un lloc per-
fecte per no parar de passejar. En una de les seves 
habitacions (enormes finestres sobre el Hudson) 
Michael Fassbender es divertia com podia a la 
pel·lícula Shame”. Amb un preu no apte per a totes les 
butxaques (les habitacions més barates costen al voltant 
dels 350 €), The Standard és l’hotel de moda de Nova 
York. El seu bar, el Boom, Boom, Boom, ubicat a l’àtic, 
és el nou racó on cal anar de la ciutat. 848 Washington 
Street. Nova York. www.standardhotels.com/high-line

NEW YORK PALACE. THE TOWERS. “Un luxe. De 
vici. A la Madison Avenue, tot just darrere de St. 
Patrick’s Cathedral. La façana principal i el seu 
pati d’entrada ja indiquen que has arribat a un cas-
tell de conte. Per sentir-se com un autèntic new 
yorker per uns dies (o per unes nits) i oblidar-se, 
fins i tot, d’anar al teatre”. Sumptuós fins a l’extrem, 
el Palace és un homenatge a totes aquelles grans for-
tunes que feien (fan) somiar aquells que arriben a la ciu-
tat amb la idea de prosperar. Ocupa l’antiga mansió de 
Henry Villard, un financer ferroviari de finals del segle 
XIX, i és un escenari habitual de la sèrie Gossip girl. 455, 
Madison Avenue. Nova York.  www.newyorkpalace.com

L’EFECTE STRAUSS-KAHN
El 2011 l’Hotel Sofitel de Nova York va 
omplir els titulars de mig món. El motiu? 
L’escàndol sexual en què es va veure 
implicat el llavors president del Fons 
Monetari Internacional (FMI), Domini-
que Strauss-Kahn, quan una treballadora 
de l’hotel el va acusar d’agressió sexual. 
L’acusació va enfonsar la carrera profes-
sional de Strauss-Kahn, que, el dia dels 
fets, s’allotjava en una luxosa suite de 
3.000 dòlars la nit. 

EL GAT MÉS FAMÓS  
DE MANHATTAN
Es diu Matilda i és la mascota de l’Ho-
tel The Algonquin. És també el gat més 
cèlebre de Nova York: cada any organitza 
una gran festa d’aniversari i fins i tot 
té un mail on podeu escriure-li. No és 
broma, el mail és matildaalgonquincat@
algonquinhotel.com i el gestiona el seu 
secretari personal. La Matilda pertany 
a una nissaga de gats que sempre han 
habitat els salons de l’hotel. 
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THE PLAZA “El mític The Plaza no és el que era. 
Però encara conserva bona part del seu encant. 
Per desgràcia, l’Oak Room ara està tancat, però 
seure a prendre una Caesar Salad i un Dry Martini 
al The Palm Court és endinsar-se en qualsevol de 
les moltes pel·lícules que s’han rodat aquí. I sentir 
que Central Park és gairebé un jardí privat. Per a 
mitòmans empedreïts”. The Plaza va obrir les portes 
per primer cop l’octubre del 1907. A partir de llavors i  
fins avui, ha tingut diferents propietaris, des de Conrad 
Hilton fins al mediàtic Donald Trump. A les seves suites, 
luxoses i detallistes, s’hi han allotjat els Beatles, Truman 
Capote, Peggy Lee o Liza Minnelli. 768 5th Avenue, Nova 
York. www.theplazany.com

L’HOTEL EXHIBICIONISTA
The Standard ofereix finestrals XXL so-
bre el riu Hudson. Alguns novaiorquesos 
asseguren que, a l’esplanada que hi ha 
davant de l’hotel, s’hi donen cita de nit 
un munt de voyeurs a l’espera de caçar 
escenes exhibicionistes.

EL PREFERIT  
DELS FITZGERALD
F. Scott Fitzgerald i la seva dona Zelda 
eren habituals del Plaza. Precisament 
en un dels passatges d’El gran Gatsby, 
l’obra més coneguda de Fitzgerald, els 
protagonistes tenen una tensa reunió 
en una de les suites d’aquest hotel. A 
la imatge de l’esquerra, un gravat dels 
anys 10 del segle XX que mostra la 
imponent presència del Plaza.

Una de les sumptuoses cambres de bany de l’Hotel New York Palace
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