
 

La Sala Beckett estrena  

El chico de la última fila de Juan 

Mayorga, amb posada en escena 

d'Andrés Lima 
 

 

 

El chico de la última fila descriu l'estranya relació entre un 

alumne i el seu professor de literatura, un vincle intens i perillós 

 

Juan Mayorga retrata el naixement d'un jove escriptor en un text 

guanyador d'un premi MAX 

 

Andrés Lima dirigeix David Bagés, Guillem Barbosa, Arnau 

Comas, Míriam Iscla, Sergi López i Anna Ycobalzeta en la nova 

producció de la Sala Beckett 

  
L'espectacle es podrà veure del 23 de gener al 3 de març a la Sala 

de baix i forma part del cicle Res no és mentida 

  

https://www.salabeckett.cat/espectacle/chico-ultima-fila/


 

Barcelona, 23 de gener de 2019. La Sala Beckett estrena producció pròpia: El 

chico de la última fila de Juan Mayorga. Una proposta del director escènic 

Andrés Lima que compta amb David Bagés, Guillem Barbosa, Arnau Comas, 

Míriam Iscla, Sergi López i Anna Ycobalzeta al repartiment. L'espectacle es 

podrà veure del 23 de gener al 3 de març a la Sala de baix. 

 

Juan Mayorga és un dels autors més importants del teatre espanyol 

contemporani (Premio Nacional de Teatro 2007, guanyador de cinc premis 

MAX i membre de la Real Academia Española). D’ell, a la Beckett ja s’hi han vist 

obres com Cartas de amor a Stalin i Animales nocturnos. Ara, en el context del 

cicle Res no és mentida, dedicat a la relació que tenen avui els joves amb la 

ficció, torna amb El chico de la última fila, on aprofita la seva experiència com a 

docent per retratar la relació entre un professor de literatura i un alumne 

prodigi, de qui presenciarem el seu naixement com a escriptor. El text va ser 

guardonat amb un premi MAX i va inspirar el cineasta François Ozon per la 

pel·lícula Dans la maison.  

Sinopsi 

Un professor de literatura d’un institut es desespera corregint les redaccions 

dels seus alumnes fins que arriba a la d’aquell noi silenciós que sempre seu a 

l’última fila. L’impuls i l’afilada capacitat d’observació que transmet el text li 

despertaran contradiccions, somnis i velles frustracions. Des d’aquest moment, 

entre l’alumne i el seu professor sorgirà un vincle tan intens com perillós. Una 

estranya relació que acabarà en una espiral perversa de fascinació, erotisme i 

expectatives irrefrenables. 

En paraules de Juan Mayorga: “El chico de la última fila es una obra sobre 

maestros y discípulos; sobre padres e hijos; sobre personas que ya han visto 

demasiado y personas que están aprendiendo a mirar. Una obra sobre el placer 

de asomarse a las vidas ajenas y sobre los riesgos de confundir vida y literatura. 

Una obra sobre los que eligen la última fila: aquella desde la que se ve todas las 

demás.” 
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Informació pràctica 

 

El chico de la última fila 

de Juan Mayorga 

amb direcció d'Andrés Lima 

Del 23/01 al 03/03/2019 

Estrena: 23/01/2019 

De dimecres a dissabte, 20h. Diumenge, 18h 

Sala de baix 

De 10€ a 20€ 
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