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Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

01. 
SECRET

Johann Le Guillerm és un dels reis 

del circ europeu, gràcies al seu 

enginy, la capacitat de treball i un 

espectacle màgic que t’encisa per 

la seva precisió i espectacularitat. 

 Mercat de les Flors. Cada dia 

de l’11 al 21 d’abril

02. 
LLIBERT

Gemma Brió i Norbert Martínez 

recuperen aquest espectacle 

colpidor i amb material sensible 

que va deixar bocabadat tothom 

qui el va veure a l’Almeria fa uns 

mesos.  Biblioteca de Catalunya 

Cada dia fins al 17 d’abril

03. 
EL CABALLERO DE OLMEDO

Lluís Pasqual firma una de les 

millors obres que ha dirigit en els 

últims temps: un Lope amb pell de 

Lorca.  Teatre Lliure: Montjuïc. 

De dimecres a diumenge

04. 
BARBABLAVA

La història de l’assassí de dones 

recollida per Perrault amb una 

nova mirada i molt ben realitzada. 

 Tantarantana. De dc. a dg.

05. 
L’ORFE DEL CLAN DELS...

Entre Derqui i Manrique 

construeixen el joc d’antònims 

més potent que hem vist mai en 

un escenari català.  

 Teatre Romea. De dt. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Jorge Arturo Vargas és un home 

de frontera, de la que separa 

Mèxic dels EUA, i la que uneix les 

diferents arts. I, per tant, les 

seves creacions teatrals amb la 

companyia Teatro Línea de la 

Sombra se situen sempre en el 

llindar, com Amarillo. Una 

frontera, la física, que no sempre 

ha estat territori de màfies, 

violència extrema i depravació. 

Ell mateix recorda una imatge de 

la infantesa, quan els Cadillacs 

dels immigrants 

tornaven a casa. “Era 

espectacular”, diu. La gent 

anava a Amarillo, Texas, a 

treballar en la indústria o la 

ramaderia, i la relació entre les 

dues bandes de la frontera era 

rica. En els últims deu anys, 

però, 4.000 persones han 

perdut la vida camí d’Amarillo, 

morts de set, assassinats...

El groc d’Amarillo fa 

referència, apunta Vargas, al 

somni americà, esclar, però 

també al color de l’or i al sol del 

desert. I és el destí del seu 

protagonista –“l’arquetip de 

l’immigrant”– al qual mai no 

arribarà. “En els llimbs entre la 

sortida i l’arribada és on 

construïm la història, de manera 

que l’immigrant esdevé una 

mena de fantasma, de qui no 

sabem si ha mort o ha arribat”, 

matisa el director. Això també li 

serveix per reconstruir “la vida 

de l’absent”, i girar la mirada cap 

als que no han marxat.

Per reconstruir aquesta 

fantasmagoria Vargas també ha 

viatjat a la frontera de les arts. 

Format en mim, diu que abans 

d’aixecar el text treballen en un 

laboratori d’objectes. A partir 

d’ells, “reinventem les relacions 

entre allò real i allò poètic”, fins 

al punt de considerar Amarillo 

“una instal·lació mòbil”. 

Per a Vargas, l’obra gira al 

voltant del que ell anomena kit 

de l’immigrant, tot el que porta 

amb ell per reeixir: una garrafa 

de quatre litres d’aigua, una 

motxilla, vambes noves, llimona, 

sal, pa i roba neta en una bossa 

de plàstic. També hi ha vídeo, 

documentals projectats sobre 

una paret. “No és teatre 

documental, sinó que intentem 

explicar com la situació ens ha 

travessat i com la retornem a 

escena”, explica. 

Amarillo serà al Teatre 

Nacional de dj. 10 a dg. 13.

Els llimbs del somni americà
Els mexicans Teatro Línea de La Sombra descriuen el recorregut 
dels immigrants que volen viure als EUA. Per Andreu Gomila

L’immigrant 
esdevé un 
fantasma: no 
sabem si ha 
mort o ha arribat
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