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“El teatre ha de desafiar
l’espectador, sacsejar-lo”

Avui es presenta a la Sala Ovidi
Montllor de l’Institut del Teatre El
chico de la última fila, un text que el
cineasta François Ozon ha adaptat al
film En la casa. Les obres de Mayorga
s’han traduït a més de 20 llengües.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. “Hi ha una classe mit-
jana moral, els valors de la qual són
dominants i apareixen en la petite-
sa dels personatges, que s’autoenga-
nyen, que viuen en la incomunica-
ció i que són cínics”, explica el dra-
maturg Juan Mayorga (Madrid,
1965), sobre el rerefons d’El chico de
la última fila l’obra que avui la com-
panyia d’UNIR Teatro representa a
la Sala Ovidi Montllor de l’Institut
del Teatre en una funció única.

El muntatge es va estrenar ahir
després de la classe magistral que
Mayorga va impartir als estudiants
de l’Institut del Teatre. L’acció neix
dins les aules d’una escola, però en
el fons hi bateguen les petites mi-
sèries “d’una classe mitjana moral
que viu com una catàstrofe que s’es-
patlli la nevera, o que es preocupa
sobre on estiuejar i què pensaran els
altres sobre on estiuejaran”, subrat-
lla el dramaturg.

“Com un bon cirurgià, Mayorga
aplica el bisturí a les relacions que
comencen dins les aules”, diu Igna-
cio Amestoy, dramaturg i director
d’UNIR Teatro (Universitat Inter-
nacional de la Rioja). El text aborda

la relació entre un mestre lletrafe-
rit i un alumne enigmàtic que de-
mostra, sense ser-ne conscient, un
talent revelador per a l’escriptura.
“És amistosa però a la vegada carre-
gada de conflicte. Es podria dir que
és una història de formació, però
amb les tensions dels nostres dies”,
va subratllar Mayorga. La compa-
nyia de la UNIR tornarà a Barcelo-
na del 13 al 24 de març, aquesta ve-
gada al Barts, amb l’obra de Shakes-
peare Enric VIII. Aquesta compa-
nyia és l’única espanyola que ha
trepitjat l’escenari de The Globe, el
teatre que va fundar l’autor de
Hamlet, i que va participar en
l’Olimpíada Cultural de Londres.

L’art del conflicte
El muntatge d’El chico de la última
fila –adaptat al cinema per François
Ozon amb el títol d’En la casa– és
modest pel que fa als materials, pe-
rò no ho és en l’ambició. Mayorga
busca sotragar la consciència de
l’espectador. “Per mi el teatre és
l’art del conflicte, però el més im-
portant no és el que es produeix da-
munt l’escenari, sinó el que es dó-
na entre l’escenari i el pati de buta-
ques. Si el teatre confirma l’especta-
dor en els seus prejudicis, idees i
valors, la sensibilitat i la memòria,
es tracta l’espectador com un con-
sumidor. La manera de respectar-lo
és desafiar-lo, sacsejar-lo”, assegu-
ra Mayorga. Actualment té vius tres
muntatges a Madrid, la mateixa El

chico de la última fila; Si supiera
cantar me salvaría. El crítico,
amb Juanjo Puigcorbé i Pere
Ponce, i La lengua en pedazos, so-
bre Santa Teresa de Jesús, que
l’ha fet debutar com a director.

Les seves obres s’han traduït a
més de 20 llengües en més de 35
països. Recentment obres seves
s’han pogut veure a Romania,
Croàcia, Itàlia i Corea del Sud.
“És una sorpresa, perquè sempre
faig el mateix. Crec que un ha
d’escriure coses que li interessin
a un mateix perquè puguin inte-
ressar als altres”, conclou.e

Mayorga a l’Ateneu Barcelonès durant la
presentació d’El chico de la última fila. RUTH MARIGOT

Juan Mayorga presenta a l’Institut
del Teatre l’obra ‘El chico de la última fila’

El festival Sónar deixa el CCCB i el Macba
XAVIER CERVANTES

BARCELONA. El Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB) deixarà de ser la seu de les
activitats diürnes del Sónar, segons
va avançar ahir el diari El País. Fonts
del festival i del CCCB consultades
per l’ARA no van voler ni confirmar
ni desmentir la informació. Els de-
talls se sabran avui durant la roda de
premsa de presentació de la vinte-
na edició del Sónar Festival Interna-
cional de Música Avançada i New
Media Art, que se celebrarà del 13 al
15 de juny. Abandonar el CCCB
comporta també deixar les altres
seus diürnes al Raval: el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (Mac-
ba) i la Capella dels Àngels.

Sempre segons El País, el Sónar
de Dia ocuparà uns pavellons de la
Fira de Barcelona a Montjuïc, en
unes dates que ahir encara no teni-
en assignada cap activitat. Tampoc
el calendari del CCCB inclou cap ac-
tivitat relacionada amb el Sónar del
13 al 15 de juny. D’aquesta manera,
la Fira es convertirà en la seu de tot

el Sónar: de dia a Montjuïc i de nit al
recinte firal Gran Via 2, a l’Hospi-
talet de Llobregat.

El CCCB, que dirigeix Marçal
Sintes des del gener del 2012 en
substitució de Josep Ramoneda, ha
estat lligat al Sónar des de la prime-
ra edició, l’any 1994. Al llarg
d’aquest temps, la ubicació del fes-
tival al centre de la ciutat ha sigut
motiu de diferents debats. El 2004
un grup de veïns del Raval van adre-

çar una carta a l’Ajuntament en
què demanaven que el Sónar de
Dia es traslladés a una zona
menys poblada de la ciutat on la
contaminació acústica tingués
menys impacte. Un altre aspecte
conflictiu, però des del punt de
vista dels espectadors, va ser la
circulació entre els diferents es-
cenaris del CCCB i el Macba, so-
bretot l’accés al Hall. El Sónar de
Dia, que el 2012 va convocar més
de 33.000 persones en tres jor-
nades, fa temps que havia arribat
al límit d’assistència, i el CCCB
no permet un creixement per so-
bre d’aquesta xifra.

El CCCB és l’únic espai que ha
acollit totes les edicions del Sónar
des del 1994, dedicat exclusiva-
ment a l’oferta diürna. La progra-
mació nocturna ha tingut dife-
rents seus, des de l’Apolo fins al
recinte firal Gran Via 2, passant
per una carpa a Montjuïc darre-
re del Poble Espanyol i el Pavelló
de la Mar Bella. En tots els casos
el canvi d’ubicació va ser per po-
der-hi encabir més gent.e

Una imatge de la carpa de la plaça dels Àngels
durant el Sónar de Dia del 2012. JORDI PIZARRO
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Fidelitat
El CCCB és
l’únic espai
que ha acollit
el Sónar des
del 1994

Crític
Mayorga
veu el teatre
com una arma
que apunta
al públic

Presentat en la competició ofici-
al, el film va obtenir els aplaudi-
ments que se li van negar a Layla
Fourie, un conte moral sud-africà
amb tints melodramàtics sobre una
dona que atropella un home de nit
i intenta amagar l’incident. L’atzar
del destí vol que el personatge acabi
vivint amb la família de l’atropellat,
i es capbussi en una espiral de cul-
pa i mentides, particularment iròni-
ca perquè és l’encarregada del de-
tector de mentides d’un casino.
L’obvietat de la moral i les forçades
giragonses del guió, sumades a un
seguit de decisions incomprensi-
bles dels personatges, fan del film de
Pia Marais un dels més fallits
d’aquesta Berlinale.e

CÉLINE I JESSE
Julie Delpy i Ethan Hawke

interpreten per tercera vegada
la Céline i el Jesse a Before

midnight, presentada ahir a la
Berlinale. HANNIBAL HANSCHKE / EFE

ller i el pare generós i permissiu, in-
capaç de posar límits en cap àmbit
de la vida. “La nostra pel·lícula no és
sobre el món del porno –afirma
Winterbottom–. Per això ens hem
centrat en les tres relacions que va
tenir amb dones molt fortes”.

Sèries en pantalla gran
No passa cada dia que una sèrie de
televisió es projecti en pantalla gran
en un festival de primera classe. Top
of the lake, que ahir va presentar fo-
ra de competició l’australiana Jane
Campion, és un tèrbol drama policí-
ac de 350 minuts (sis episodis) am-
bientat en una zona rural del sud de
Nova Zelanda. Amb Elisabeth Moss
(Mad men) i Holly Hunter, la sòli-
da factura de Top of the lake posa en
evidència que els festivals de cine-
ma cada vegada paren més atenció
al que es cou a la televisió.e


