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Descobreix-ho al mòbil

EL PROFESSOR

D’AQUESTA HISTÒRIA ÉS

UN PERSONATGE DECEBUT

QUE DESCOBREIX EL

POTENCIAL D’UN DELS

SEUS ALUMNES I

RECUPERA LA IL·LUSIÓ

A veure: si ets un profe de
“mates” com cal, fas un exa-
men i tens un alumne que,
en lloc de contestar les nu-
mèriques preguntes que li
has plantejat, et comença a
explicar per escrit les seves
aptituds esportives i el que
va sentir el dia que la seva
foto va sortir al diariMar-
ca, el més fàcil és que et po-
sis com una moto i li regalis

RAMON OLIVER

JUAN MAYORGA ENS PORTA DE TORNADA A

L’ESCOLA PER DONAR-NOS UNA LLIÇÓ

GUANYADORA DEL PREMI MAX

Ja no en queden,
d’alumnes així

EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA

DE JUAN MAYORGA. DIR.: VÍCTOR VELASCO. CIA. LA FILA DE AL LADO. INT.:
MIGUEL LAGO , ÓSCAR NIETO, OLAIA PAZOS, CARLOS MORLA, SERGI MARZÁ,
NATALIA BRACELI. FINS AL 20/4. SALA MUNTANER. MUNTANER, 4. METRO:
UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 934 515 752. PREU: 20€; DC. I DJ., 18€.
HORARI: DE DC. A DS., 20.30H; DG., 18.30H.

Una reflexió deMayorga sobre l’educació i el seumaltractament.

al noi un suspens com una
casa. Però, si resulta que en-
cara que ensenyis matemà-
tiques la teva veritable vo-
cació és transformar-te en
autor teatral, i resulta que
en lloc de números et trobes
una redacció molt ben es-
crita per part d’un alumne
que sembla tenir idees prò-
pies, és possible que encara
que (per ètica professional)
no aprovis el noi, quedis ben
fascinat pel que ha fet amb

tanta gosadia. I això
va ser precisament el que
li va passar a Juan Mayor-
ga en aquella època llu-

nyana en què es dedicava
a fer classes de matemàti-
ques abans de convertir-se
en dramaturg d’èxit inter-
nacional. Tant va ser així
que, anys més tard, Mayor-

ga va transformar el record
d’aquella singular experièn-
cia educativa en l’obra amb
què es va emportar el 2008
el Max al millor autor. La
mateixa que, i prenent-se
amb el text moltíssimes lli-
bertats, el director François
Ozon va transformar alho-
ra en l’esplèndida pel·lícula
A la casa: si encara no l’heu
vist, ara és el moment.
Si les mates sempre se us

han entravessat, podeu es-
tar tranquils: a l’argument
que Mayorga es va inven-
tar a partir d’aquella ex-
periència autobiogràfica
no hi surten gens. El profe
d’aquesta història, en què
Mayorga va voler reflectir
també les seves inquietuds
sobre l’educació i la mane-
ra com la maltractem, és
un lletraferit que impar-
teix classes de llengua. En
altres temps, ho feia amb la
il·lusió de qui creia enca-
ra que des de l’aula podia
contagiar la mateixa passió
pel llenguatge que ell havia
sentit sempre. Quants de-
cebedors alumnes que pas-
sen de tot han desfilat des
de llavors per la seva classe!
Per això mateix, trobar-te
de cop i volta davant d’un
alumne silenciós que és un
diamant en brut ple de ta-
lent literari pot ser quelcom
que et canviï la vida. I no
sabeu fins a quin punt.


