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Si anaves a Reus, podries visitar la meva tia àvia

Troba l’error 

Fantàstic bany d’optimisme 
dins d’un drama commovedor

entra en escena. Ens creiem que té 
quinze anys, tres mesos i tres dies i 
ens sedueix amb la seva composició 
del personatge. Ens sorprèn amb la 
seva resolució. Ens descol·loca quan 
afirma, una vegada i una altra, que 
no sap mentir. Ens il·lusiona amb el 
seu entusiasme per l’Univers. En 
 definitiva, crea l’empatia imprescin-
dible per arrossegar-nos darrere de 
la seva història, precisament tràgica 
pel fet que el personatge no sap què 
es l’empatia. Una de les virtuts del 
text, i de la magnífica posada en 
 escena de Julio Manrique, és l’es-
pontaneïtat del personatge, gràcies 
a una mirada optimista que mostra 
el drama sense dramatismes. I en 
aquest sentit, el primer acte és una 

meravella –en el segon caldria 
 reduir els decibels dels 

crits.  
La funció mostra 

el millor del di-
rector, amb un 

ritme cinema-
togràfic encer-
tat i solucions 
imaginatives, 
brillants, per 
desenvolupar 

l’itinerari físic i 
vital del perso-

natge, aprofitant 
l’esplèndida i mu-

tant escenografia de 
Lluc Castells. Acompa-

nyant Pol López, un notable 
Ivan Benet (el pare) i una indiscu-
tible Marta Marco (la professora de 
l’escola), així com cinc actors i ac-
trius que es multipliquen merave-
llosament interpretant secundaris i 
figurants. Una gran funció que des-
prèn un optimisme (clínicament 
trampós), tan necessari en els nos-
tres dies.e

L’ARA ofereix ‘Camí a l’escola’: 
l’odissea per aprendre

la Patagònia argentina, i el Sa-
muel es mou en cadira de rodes 
per l’Índia. El cineasta francès 
Pascal Plisson va seguir aquests 
nois en la seva odissea diària i va 
plasmar-la al documental Camí a 
l’escola, que ha sigut un èxit inter-
nacional i va rebre el premi Cèsar 
al millor documental el 2014.  

Herois quotidians  
Paral·lelament al llançament de 
la pel·lícula, la coguionista del 
film, Marie-Claire Javoy, ha pu-
blicat un llibre de títol homònim 
en què explica el periple de set 
nens per arribar a l’escola. Són 
petits herois quotidians que, des 
de diferents racons del món, llui-
ten per canviar el seu destí. Una 
lliçó per a Occident. Camí a l’es-
cola es podrà comprar amb l’ARA 
dissabte 18 i diumenge 19 per 15 
euros.e

El llibre es ven el cap de setmana que ve amb el diari

La Zahira, 22. El Jackson, 15. El 
Carlitos, 18. El Samuel, 4. Les xifres 
no són les seves edats: són els quilò-
metres que separen aquests quatre 
nens de l’escola. Tots ells dediquen 
d’1 a 4 hores a fer un feixuc trajecte 
amb la il·lusió i determinació de po-
der estudiar per garantir-se un fu-
tur millor. Malgrat la pobresa dels 
seus pares i la necessitat de treballar 
en les feines de casa per sobreviu-
re, malgrat les inclemències del 
temps i una geografia descoratja-
dora, aquests nens d’entre set i tret-
ze anys se la juguen cada dia per 
aprendre i tenir oportunitats.  

La Zahira creua les muntanyes de 
l’Alt Atles marroquí; el Jackson la in-
hòspita sabana keniana; en Carlos i 
la seva germana viatgen a cavall per 
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‘El curiós incident del gos a mitjanit’ 
TEATRE LLIURE (GRÀCIA) 99 D’ABRIL 

El Christopher pateix la 
síndrome d’Asperger en 
un grau no gaire elevat. 
L’escola, casa seva i el 
seu carrer són el seu 

únic univers. El Christopher és un 
heroi que supera les pròpies limita-
cions sortint del seu entorn, en una 
història de superació d’aquelles que 
arriva a l’ànima i commou. El relat 
de Mark Haddon, a partir del 
qual el britànic Simon 
Stpehens va fer 
l’adaptació teatral, 
conté una mirada 
profunda i molt 
ben documen-
tada sobre 
aquest tras-
torn, i és una 
reivindicació 
de les capaci-
tats dels autis-
tes i les possibi-
litats que tenen 
de superar les bar-
reres que els imposa 
la malaltia. Però també 
és un drama, perquè els 
damnificats són totes les persones 
que l’envolten. 

Teatralment, a més, és una histò-
ria complexa pels molts espais utilit-
zats i, òbviament, perquè requereix 
un actor que doni credibilitat a la 
narració. Pol López (a la foto) acon-
segueix una sensacional i genuïna 
creació des del primer moment que 
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Fenomen 
La pel·lícula 
és un èxit 
internacional  
i ha rebut un 
premi Cèsar
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