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Una reflexió sobre la immigració, a l'Auditori

«'Inmigración' denuncia que es posin barreres a l'home», comenta el creador de l'espectacle

Jaume Pi

Inmigración. Aquest és el títol de l'espectacle que avui estrena l'Auditori de Barcelona. Es tracta d'una
reflexió al voltant del recent fenomen vist amb una barreja de flamenc i músiques d'una i altra banda de
l'estret de Gibraltar, a més d'audiovisuals sobre la circulació de persones.

El flamenc és l'eix d'aquesta obra dividida en set actes on es fa un recorregut escènic per les diverses
etapes de la vida d'un immigrant, des que ha d'abandonar els seus orígens fins que hi torna exitós. Es
representaran també les dificultats del nouvingut a l'hora d'adaptar-se, assumptes espinosos com el de
la prostitució i es denunciarà el mutis de l'opinió pública davant d'aquestes realitats.

El creador d'aquest espectacle és l'antropòleg andalús Fernando González-Caballos, que ha definit el
muntatge com una denúncia "de les barreres que s'aixequen contra l'home en una època en què es
defensa el mercat lliure". González-Caballos ha explicat que el taller flamenc on es va iniciar la idea va
esdevenir "el lloc de trobada de les diverses expressions artístiques del Marroc i d'Andalusia que es
preocupen per la immigració".

L'espectacle, avui a les 21.00 h, estarà protagonitzat per la bailaora titular de la companyia de dansa,
Ángeles Gabaldón, amb set ballarins més. "Inmigración té un llenguatge bàsicament flamenc però ens
deixem influir per músiques d'altres cultures", assegura Gabaldón, que ha elogiat Barcelona com
"l'avantguarda de la dansa a Espanya".

A més de flamenc, hi haurà músiques del Marroc i de l'Índia, i una peça rock del grup andalús Pata
Negra. En l'espectacle hi col·labora l'Orquestra Chekara de Tetuan, al nord del Marroc, dirigida per Jallal
Chekara, que interpreta una de les composicions de cante.
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