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Teatre

A COREA DEL NORD
A Anglaterra s’ha liat grossa arran 
de la decisió del Globe Theatre de 
portar Hamlet a Corea del Nord, 
dins el seu projecte de perpetrar, 
a partir del proper 23 d’abril, 
una gira mundial que durant dos 
anys els hauria de fer trepitjar 
tots els estats del planeta amb la 
història del príncep de Dinamarca. 
Amnistia Internacional i companyia 
els han criticat perquè consideren 
que aquest país és massa bèstia. 
Ni un mot sobre l’Aràbia Saudita... 

A CASTELLÓ
Amb polèmica o sense, projectes 
com aquest ens semblen d’un altre 

planeta. El teatre català, en format 
companyia, fa molts anys que no 
travessa els Pirineus. Fa només 
deu anys, el Lliure de Rigola i el 
Romea de Bieito van anar de Sant 
Petersburg a Cadis. Cal enginy i 
una proposta que impacti... ¿Però 
saben que el TNC no ha trepitjat 
mai el País Valencià?

A CASA
Perquè els d’aquí es moguin calen 
còmplices i voluntat. Fa tres anys 
a Focus van muntar el BIT... que 
va durar dos espectacles. Era 
una bona idea. Quan haguem 
recuperat el públic hauríem de 
tornar al món. Si no, no existirem. 

Brutus

Les gires
Per Andreu Gomila

Teatre

François Ozon va voler jugar una 
mica a Haneke quan va adaptar 
amb el títol A la casa el text de 
Juan Mayorga. Víctor Velasco ha 
preferit imaginar en el seu 
muntatge per a La Fila de al 
Lado que El chico de la última fila 
és una comèdia per a gent 
intel·ligent, com les de Yasima 
Reza. Menys sensació 
d’amenaça i més retrat crític 
social.

Un encert de Velasco és la 
disposició escènica: una 
enorme taula d’aulari d’institut 
que es converteix en espai únic 
de convivència per a tots els 
personatges d’aquesta història 
de professor de literatura 
frustrat i alumne avantatjat que 

escriu per explotar la seva vena 
de voyeur. Però resol sense 
encert la tensió subjacent en el 
text –tot transcorre en un to 
massa pla– i unes 
interpretacions que no tenen la 
necessària harmonia per fer 
creïbles els punts del conflicte. 
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU François Ozon va 
fer-ne una gran pel·li.

El chico de la última fila

Sala Muntaner. Fins al 20 d’abril


