Imatge promocional de l'espectacle.
Divendres 29 de març
Teatre

"El chico de la última fila"
Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia
A El chico de la última fila, els exercicis de redacció d’un jove alumne de literatura esdevenen una mena de xarxa
de realitat-ficció de la qual ni el seu propi professor no podrà escapar; ni ell ni la seva dona que, poc a poc, queda
atrapada per la força de la fascinació, l’aparent perillositat i l’expectativa d’aquells textos. Un poder que
ultrapassa l’aula per ficar-se a casa del professor, en la seva intimitat, al seu cap i al seu cor i també al dels
lectors i espectadors.
“És difícil parlar d’El chico... sense parlar de misteri. Perquè misterioses són moltes de les coses que succeeixen
en aquesta obra. I en misteri han de quedar. Ara entenc la utilització d’aquesta paraula en la religió, allò que no
es pot saber, allò que no s’ha de saber... com en la màgia. El chico, Claudio, és el nostre mag, el bruixot que
conjura, el provocador que qüestiona, l’escriptor que ficciona, el xaman que embriaga, l’artista (...).” (Andrés Lima
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Espectacle en castellà
Compra d’entrades i abonaments:

Horari | 21:00
Preu | 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada a través www.auditoricastellar.cat. 10
€/entrada a partir de 10 entrades.
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Organitza | Ajuntament
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