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EL MÚSIC ESTABLERT A BCN CANTA EN CATALÀ, CASTELLÀ, NAPOLITÀ I ITALIÀ 

Amb Alessio Arena hem topat. Un 
premiat escriptor napolità i inspi-
rat músic autodidacte que canta en 
català i té una vida de culebró. El 
guanyador al Festival Musicultura 
del 2013, un dels més importants 
de cançó italiana d’autor del seu pa-
ís, presentarà demà a La 2 d’Apo-
lo Bestiari(o) familiar(e). «Un diari ín-
tim amb textures líriques d’un pop 
neobarroc», descriu, que abordarà 
acompanyat per violoncel, contra-
baix, guitarra, percussió, el piano 
de la seva aliada Clara Peya, i amb 
Hugo Arán com a artista convidat.
 Arena traça constants ponts en-

tre literatura i cançó. «En realitat no 
sóc cantant. No he estudiat mai. Ni 
músic. Quan toco em tremolen fins i 
tot les ungles dels peus. Però el meu 
instrument no és la veu. Ni la guitarra. 
¡Són les paraules! –exclama–. En les 
meves cançons hi ha paràgrafs i fra-
ses de les meves novel·les. Perquè 
quan vaig començar a escriure no en 
tenia prou. Necessitava deixar que 
fluís la tinta de les seves pàgines».
 La història del seu primer llibre, 
L’infanzia delle cose (2009), transcor-
re a Madrid. «És la història d’un violi-
nista obsessionat per conèixer el seu 
pare. Li diuen que és mort però ell el 
veu per tot arreu». Aquest últim de-
tall és important. La novel·la va gua-
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nyar el premi Giuseppe Giusti. Es va 
posar a escriure la segona –«per se-
guir reconstruint la meva identitat», 
diu–. I va ser llavors quan Arena va 
conèixer el seu progenitor, l’intèr-
pret de cançó popular italiana Gian-
ni Lamagna. «Em vaig criar a Nàpols 
amb la meva àvia. Vaig ser fill de mare 

soltera, que mai li va dir a ell que jo 
era el seu fill. Ara som carn i ungla. 
I és el productor de la segona part 
del meu disc».
 Arena ha acabat establert a 
Barcelona, on la seva mare va anar a 
viure amb la seva parella i ell passa-
va estades de nen. Una ciutat molt 
present en la seva música. El seu epé  
Autorretrato de una ciudad invisible és 
una crònica dels seus primers anys 
aquí, amb títols com El mar sobre 
Barcelona, així com un altre de dedi-
cat a l’escriptor i activista Jean Ge-
net i la seva època al Raval. Va ser la 
seva primera incursió en la música. 
Cantava en castellà. I va homenat-
jar el Serrat de Paraules d’amor. «Va 
ser tot molt intens. Vaig conèixer 
el meu pare, vaig sortir de l’armari 
i vaig començar a viure feliç amb la 
meva homosexualitat», recorda.
 Amb Bestiari(o) familiar(e) Arena 
desplega el seu talent com a vibrant 
cantautor. En català. En napolità i 
italià. Amb sensi-
bilitat. H

33 Vibrant 8 Arena, abans de gravar un acústic a EL PERIÓDICO.
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L’instrument 
de la paraula
El cantautor i escriptor italià Alessio Arena 
presentarà demà a La 2 ‘Bestiari(o) familiar(e)’

Vegeu l’acústic de ‘La 
maleta perdida de Daniel 
González’ amb el mòbil 
o a e-periodico.cat

L’artista va conèixer 
fa sis anys el seu 
pare, el músic de 
cançó popular 
Gianni Lamagna

L’alumne ‘voyeur’ de Mayorga
3La Muntaner acull ‘El chico de la última fila’, un brillant text del dramaturg madrileny
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U
n examen de matemàti-
ques quan treballava de 
professor en un institut 
madrileny li va inspirar a 

Juan Mayorga El chico de la última fila, 
brillantíssima i lúcida obra que re-
cala, per fi, a Barcelona, a la Sala 
Muntaner, fins al 20 d’abril. Des-
prés d’una primera versió d’Helena 
Pimenta, Miguel Lago Casal va ele-
gir el 2010 el text per començar el 
periple de la seva companyia La Fila 
de al Lado, i Víctor Velasco en va fir-
mar la direcció. El muntatge va pas-
sar de puntetes fa un any per l’Insti-
tut del Teatre (un parell de funci-
ons) i s’instal·la ara sis setmanes 
avalat pel seu èxit. «Considerem el 
públic teatral català com el de ni-
vell més alt de l’estat. Premia el que 
és bo i critica el que és dolent, no es 
deixa portar per les modes», va de-
clarar ahir Lago, que qualifica la pe-
ça de Mayorga com una «obra mes-
tra meravellosa».  
 La història explora la relació en-
tre un decebut mestre de literatu-
ra, Germán, i el seu alumne més bri-
llant, Claudio, entre els quals s’es-
tableix un vincle «tan intens com 
perillós», en paraules del mateix 
autor. El plaer de mirar cap a les vi-
des alienes i l’acció moralment dis-
cutible que un alumne es posi a es-
campar en les seves redaccions els 
secrets de la vida d’un company són 
alguns dels temes que apareixen, a 
més de llançar una mirada crítica al 
sistema educatiu i abordar les carèn-

cies afectives, les relacions paterno-
filials, l’art contemporani i els riscos 
de confondre ficció i realitat.   

JOC IMAGINATIU / El muntatge de Velas-
co segueix un dels consells que dóna 
Germán al seu alumne: «Confia en el 
lector, ell completarà». El director 
confia en els espectadors, convidats 
a participar en un eficaç i imagina-
tiu joc escènic que els transporta es-
pacialment i temporalment per la 
trama. Sobre l’escenari, tot just una 
llarga taula de 6 metres, 20 cadires 

d’institut, un pupitre i vuit llums 
que, a l’encendre’s o apagar-se, do-
nen pas a les diferents escenes, que a 
més se solapen. 
 Tots els espais (des de la casa del 
professor fins a la de l’alumne es-
piat) s’imaginen al voltant o al da-
munt d’aquella taula. «Davant les 
carències, hem intentat que funcio-
nés la nuesa», sosté Lago. «Proposem 
un llenguatge superdirecte i natu-
ralista davant l’escenografia no re-
alista», afegeix l’actor, que encapça-
la en el paper del professor un repar-
timent en què figuren Óscar Nieto 
San José (Claudio), Olaia Pazos (do-
na del mestre), Sergi Marzá (Rafa),  
i Carlos Morla i Natalia Braceli (pa-
res de Rafa). Amb l’elenc sempre so-
bre l’escenari i en acció, Velasco va 
buscar portar el voyeurisme també a 
la platea. «L’espectador és lliure per-
què la seva atenció se centri en allò 
que considera més oportú, li oferim 
diferents punts de vista».  
 
DRAMATURG DE MODA / El chico de la últi-
ma fila és la quarta obra de  Mayorga 
que aterra aquesta temporada a la 
cartellera barcelonina. Abans van 
passar Himmelweg, El crítico i la seva 
versió del clàssic de Henrik Ibsen Un 
enemic del poble, que es va representar 
al Lliure sota la direcció de Miguel 
del Arco. I encara queden per arribar 
altres títols del dramaturg espanyol 
més llorejat de la seva generació i el 
més representat a l’estranger, com 
La lengua en pedazos, El arte de la entre-
vista o la més recent Hécuba, ja estre-
nades a la capital. H

ESTRENA A BCN D’UN MUNTATGE DE LA COMPANYIA LA FILA DE AL LADO

33 Olaia Pazos, Óscar Nieto San José i Miguel Lago Casal, a l’obra.

LA FILA DE AL LADO

les sales amb un repartiment en-
capçalat per Fabrice Luchini, Ernst 
Umhauer, Kristin Scott Thomas i 
Emmanuelle Seigner. Ozon, que va 
traslladar l’acció i els personatges 
al seu país, es va permetre la llicèn-
cia de canviar el final de l’obra ori-
ginal de Juan Mayorga, que sí que 
es respecta en la versió teatral.

33 El 2012 el cineasta francès 
François Ozon (actualment a la car-
tellera amb Joven y bonita) va adap-
tar al cine l’obra de Juan Mayorga 
amb el títol En la casa (Dans la mai-
son). La llorejada pel·lícula (va 
aconseguir la  Concha d’Or i el Pre-
mi del Jurat al millor guió a Sant 
Sebastià, entre altres) va triomfar a 

François Ozon va triomfar amb ‘En la casa’
PREMIADA ADAPTACIÓ AL CINE


