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“CAMARGATE”	és	la	recreació	teatral	basat	en	la	famosa	conversa	en	el	restaurant	
La	 Camarga	 de	 la	 líder	 del	 PPC	 Alicia	 Sanchez	 Camacho	 i	 Victoria	 Alvarez	 (ex-
amant	de	Jordi	Pujol	fill)	enregistrada	per	Método	3.	
	
A	 partir	 de	 la	 gravació	 real	 de	 la	 conversa	 d’aquests	 personatges	 construïm	una	
“ficció	 teatral	 real”	 que	 va	 més	 enllà.	 Teatralizarem	 altres	 documents	 reals	 que	
mostren,	gairebé	d'una	manera	esperpèntica	 i	còmica,	com	funciona	la	corrupció,	
la	nostra	política	i	els	seus	passadissos.	
	
	
"La	 construcció	de	 l'autèntica	 llibertat	política...	 és	 la	més	 completa	de	
totes	les	obres	d'art".		
																																																			Friedrich	Von	Shiller	(dramaturg	alemany,	any	1795)	
	
	
I	amb	aquest	projecte	volem	contribuir	a	 la	transparència,	a	 la	 llibertat	 i	a	que	el	
teatre	 torni	 a	 connectar	 amb	 el	 públic	 i	 la	 societat	 en	 la	 que	 viu.	 L’art	 i	 més	
concretament	 el	 teatre	 pot	 tenir	 sentit	 arribant	 allà	 on	 el	 periodisme	 no	 pot	
arribar.	
	
L’	obra	“CAMARGATE”	es	desenvolupa	a	la	perfecció	entre	la	rigurositat	del	teatre	
documental	i	la	comèdia	més	esbojarrada.	
	
	
«La	política	és	l'art	de	buscar	problemes,	trobar-los,	fer	un	diagnòstic	
fals	i	aplicar	després	els	remeis	equivocats».			
																																																																																																																																					Groucho	Marx	
	
	
La	temporada	de	l'obra	a	Barcelona	ha	estat	un	èxit	exhaurint	entrades	a	totes	les	
funcions.	
	
La	 direcció	 i	 la	 dramatúrgia	 es	 a	 càrrec	 de	 Jorge-Yamam	 Serrano	 (La	 Rueda-
TeatrodeCERCA.	Nominat	i	finalista	Millor	espectacle	Revelació	dels	actuals	Premis	
Max,	guanyador	del	Premi	Moritz-FiraTàrrega	Millor	espectacle	2012…)	
	
	
	
	El	“Camargate”;	el	teatre	de	la	política.	
	
Fa	temps	supe	de	la	grabación	la	gravació	de	“La	Camarga”	i	vaig	adonar-me	de	la	
increïble	 teatralitat	 tant	 dels	 personatges	 com	 de	 la	 història.	 El	 to	 de	 la	 proposta	
seria	pròxim	al	teatre	documental	de	tradició	anglesa,	ja	que	de	comèdia	de	per	si,	en	
té	molta.	Aquesta	informació	ha	d’arribar	al	públic.	Amb	aquesta	proposta	el	teatre	
es	fa	necessari.	
																																																																																																																					Jorge-Yamam	Serrano	
	



Alguns	detalls	més…	
	

·	“Teatre	documental	viu”	que	s’anirà	actualitzant.		
	Documentació,	investigació	i	conclusions	actualitzades.	Com	l’obra	s’alimenta	
de	la	realitat	política	i	social	del	nostre	país	fem	una	intensa	captació	de	notícies,	
documents,	 informació	 real	 sobre	 el	 tema	 que	 ens	 ocupa	 i	 anirem	 afegint	 i	
actualitzant	l’obra.		La	pròxima	versió	en	gira	serà	CAMARGATE	1.1	

	
	
·	Una	disposició	de	l’espectacle	i	públic	diferent.	
	
“CAMARGATE”	és	una	arriscada	proposta	teatral	que	respira	aprop	del	públic	amb	
intensitat.	Tindrem	dues	versións	de	l’obra	segons	el	seu	format:	
	
-		Versió	principal,		per	teatres.	
L'obra	original,	amb	tot	el	suport	audiovisual,	pensada	per	ser	efectiva	en	teatres	
mitjans	i	grans.	
	
	
-		Versió	en	espais	no	convencionals	“site	specífic”;	en	un	restaurant.	
Tenim	 una	 amplia	 experiència	 en	 portar	 el	 teatre	 de	 “proximitat”	 i	 a	 llocs	 real.	
Creiem	que	fer	un	obra	en	un	restaurant	te	en	aquest	projecte	molt	sentit	i	un	gran	
joc.	
	
	

·	Una	potent	part	audiovisual.		
L’obra	 tindrà	 una	 cura	 especial	 en	 la	 part	 audiovisual	 tant	 en	 la	 utilització	 de	
projeccions	per	crear	ambients,	per	facilitar	el	correcte	seguiment	de	la	informació		
visualitzant	 documents	 i	 notícies	 reals	 durant	 l’obra	 i	 la	 creació	 de	 material	
promocional.		
La	 productora	 La	 Rueda	 Films	 es	 co-productora	 del	 projecte	 i	 es	 farà	 un	
documental	i	seguiment	sobre	aquest	particular	procés	de	creació.	La	Rueda	films	
ha	fet	molts	treballs	audiovisuals	per	teatre	com	per	exemple	pel	Teatre	Nacional	
de	Catalunya	amb	l’obra	“No	parlis	amb	estranys”	d’	Helena	Tornero.		
	
																																																															.	

	
	L'obra	 ”Maria	 Estuardo”	 de	 Shiller,	 la	 pel·lícula	 “Il	 Divo”	 de	 Sorrentino,	 la	 sèrie	
“House	of	cards”	i	la	mateixa	realitat	són	les	obres	influents	en	aquest	projecte.	
	
	
	
Projecte	Verkami	CAMARGATE:		http://www.verkami.com/locale/ca/projects/10986	
Spot	Verkami	CAMARGATE:	https://vimeo.com/117725234	



CAMARGATE	forma	part	de	«	EL	CICLÓ	»	primer	cicle	de	companyies	independents	
de	Barcelona,		al	Teatre	Tantarantana.	
	

EQUIP	ARTÍSTIC	
	
Cia	La	Rueda	
Direcció	i	Dramatúrgia:	Jorge-Yamam	Serrano.	
Ajudant	de	direcció	i	dramatúrgia:	Nico	Aguerre.	

Antonia	Sanchís	Cemacha:	Cristina	Gàmiz	

Bibi	Alves:	Anna	Sabaté	

Espia,	cambrer,	Jordi	PF,	propietari	restaurant,xofer:	Pep	Durán.	

Cap	de	producció	:	Cristina	Ferrer.	

Producció	exe:	Carmen	Flores	

Caracterizació:	Toni	Santos	

Vesturari:	Eugenia	Gusmerini.	

Audiovisuals:	La	Rueda	Films.	

Producció:	TeatrodeCERCA,		El	cicló	-Teatre	Tantarantana.	

	

	

	

	
-Spot	CAMARGATE			https://www.youtube.com/watch?v=XK8Pq8Wsfsk	
	
-Spot	Verkami	CAMARGATE:	https://vimeo.com/117725234	
	
-CAMARGATE	clip	TeleNotícies	Tv3	http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-
migdia/camargate-al-tantarantana/video/5483738/	
	
-	Programa	30	minuts	Tv3	Camargate	http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1961/El-dinar-de-La-Camarga	
	
-Conexió	Directe	BTV		http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/37972/	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
http://sdmedia.playser.cadenaser.com/2014/11/5/cadenaser_hoyporhoy_20141105_110000_120000.mp3	
	
Min	35	:40	seg	
	
	

	
	

http://cadenaser.com/programa/2015/03/11/hoy_por_hoy/1426072026_646637.html	
	
	
	
	
	
En	aquests	moments	la	gravació	íntegra	de	La	Camarga	està	en	mans	de	David	Fernández	però	ha	
renescut	l’interès	per	saber	exactament	què	es	va	dir	en	aquesta	conversa.	És	per	això	que	avui	ens	
hem	posat	en	contacte	amb	JORGE	YAMAM-SERRANO,	director	i	dramaturg	d’una	obra,	Camargate,	
que	s’estrenarà	el	dia	11	de	Març	al	teatre	Tantarantana	de	Barcelona	i	que	reprodueix	la	famosa	
conversa.	 Aquest	 dramamaturg	 ha	 tingut	 accés	 a	 la	 primera	 gravació	 de	 La	 Camarga	 i	 també	 a	
fragments	de	la	versió	íntegra.	
	
http://www.rac1.org/versio/blog/la-conversa-de-la-camarga-al-descobert/	
	
	
	

	
	
http://www.catradio.cat/audio/831925/Jorge-Yaman-Serrano-Vaig-somiar-he-de-fer-La-Camarga	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

La	recreació	teatral	basada	en	la	conversa	entre	la	 líder	del	PP	Alicia	Sánchez	Camacho	i	
Victoria	 Álvarez,	 ex-amant	 de	 Jordi	 Pujol	 Ferrussola,	 enregistrada	 per	 l’agència	 de	
detectius	Método	 3	 és	 un	 èxit	 de	 públic.	 Entre	 els	 espectadors	 de	 l'obra	 fins	 i	 tot	 hi	 ha	
hagut	assessors	polítics	i	detectius.	
	
http://cadenaser.com/emisora/2015/03/25/radio_barcelona/1427300928_077815.html	
	
	



	
	

	
Crítica.	Teresa	Bruna.	Recomana	
	
Si	sentiu	curiositat	per	la	conversa	a	la	Camarga	entre	l'Alícia	Sánchez	Camacho	i	la	
Victória	Álvarez,	ara	que	torna	a	estar	de	moda	després	que	JPF	li	donés	una	còpia	
al	 David	 Fernández,	 no	 us	 perdeu	 el	 Camargate	 de	 Jorge-Yamam	 Serrano.	 És	 la	
manera	més	fàcil,	completa,	fidel,	 	ben	envoltada	i	divertida	(ja	sabem	que	el	més	
còmic	al	teatre	sol	ser	una	tragèdia),	que	podeu	trobar.	Si	sou	dels	que	com	jo,	fins	
ara	 ho	 havíeu	 intentat	 per	 Internet	 i	 ho	 havíeu	 deixat	 als	 30	minuts	per	 la	mala	
qualitat	del	so,	al	Tantarantana	se	sent	perfectament.	És	 tota	una	peça	de	 teatre-
document!	
	
Dic	 això	 perquè	 a	 la	 presentació,	 aquest	 actor,	 dramaturg	 i	 director	 a	 qui	 vam	
conèixer	 en	 aquella	meravella	que	va	 ser	Que	 te	 vaya	bonito	 ens	 va	dir	que,	 per	
cobrir-se,	 res	 del	 que	 es	 diu	 al	 teatre	 està	 tret	 de	 la	 gravació	 sinó	 de	 notes	
aparegudes	als	diaris.	Renoi,	quin	treball	de	xinos	s'ha	marcat!	Quan	vaig	arribar	a	
casa	vaig	tornar	a	posar	la	gravació	i	us	he	de	dir	que	comença	pràcticament	igual,	
mengen	 el	mateix...	 és	 d'una	 fidelitat	 absoluta!	 Ja	 no	 cal	 que	us	 tortureu	més	 les	
orelles.	Hi	ha	una	reducció,	això	si,	 ja	que	la	durada	no	és	la	mateixa.	Però	només	
treu	 la	palla.	Amb	 tot,	 l'espectacle	 -dura	70	minuts-	 se'm	va	 fer	 curt.	És	un	plaer	
assistir	de	voyeur	a	la	conversa,	com	un	flureru	amb	potes,	asseguda	còmodament	
a	una	butaca.	La	dramatització	es	recolza	amb	una	pantalla,	escenes	en	off	i	un	bon	
entorn,	 on	 també	 hi	 ha	 públic.	 (Si	 us	 fa	 gràcia,	 crec	 que	 s'han	 de	 comprar	 les	
entrades	per	Verkami.	Toca	pernil	i	vi!)	
	
Certament,	 la	 `conversa	 és	 coneguda,	 però	 no	 la	 banalitzem:	 és	 història	 i	 és	 la	
nostra	història.	Una	dona	vol	denunciar	el	seu	amant	-que	ara	ja	sabem	que	és	un	
crack,	per	bé	o	per	mal,	però	un	crack-	 ,	 irritada	perquè	 l'ha	deixat.	Però	 la	 seva	
taula	de	joc	és	a	l'Alta	Política.	El	seu	amant	no	és	qualsevol	ni	ella	tampoc.	I	encara	
menys	la	persona	a	qui	ho	explica.	Surten	informacions	amb	noms	i	cognoms	que	
potser	 ja	 sabíem...	 o	 no,	 contactes,	 trampetes,	 corrupteles...	 molts	 draps	 bruts,	
molts.	 I	 les	 conseqüències,	 no	 cal	 que	 us	 les	 recordi,	 que	 cadascú	 en	 tregui	 les	
seves.	 	L'únic	 perill	 és	 que	 les	 actrius,	 Cristina	 Gàmiz	 i	 Anna	 Sabaté,	 estan	 tan	
ficades	als	personatges	i	la	dramatització	és	tan	hiperrealista,	que	podríem	arribar	
a	 empatitzar	 -per	 uns	minuts,	 eh!-	 amb	 elles,	 sobretot	 amb	 la	 desgraciada	 de	 la	
Bibi.	 Jo	 en	 cap	moment	 vaig	 pensar	 que	 les	 caricaturitzaven,	 deuen	 ser	 així,	 tal	
qual.	 De	 fet,	 parlen	 igual	 que	 a	 la	 gravació.	Però	 alerta:	 són	 dues	 dones	 que	
existeixen	i	del	PP.	Cal	disseccionar	la	part	humana	de	la	política	i	reflexionar	sobre	
com	 s'expressen	 en	 la	 intimitat	 els	 que	 són	 dalt,	 com	 es	 relacionen	 amb	 altres	
partits,	com	poden	estar	a	un	cert	nivellet	i	com	poden	baixar	al	d'una	telebasura.	I	
sobretot	no	oblidem	que	són	els	que	estan	al	poder	perquè	hi	ha	algú	que	els	vota.	
	
	
	
	
	
	



																																																																																							Roger Simeon.	
	

Camargate o quan la realitat supera la ficció	
	
Des	de	fa	un	bon	temps	que	es	reclama	que	el	nou	teatre	català	(sigui	el	que	sigui)	
ha	 de	 ser	 més	 crític,	 més	 compromès,	 més	 polític.	 La	 fórmula	 Flyhard	 ha	 estat	
criticada	 per	 la	 seva	 temporalitat,	 és	 a	 dir,	 per	 la	 seva	 caducitat	 immediata.	 Les	
obres	més	comercials	han	estat	menystingudes	per	la	seva	superficialitat,	és	a	dir,	
per	la	seva	manca	de	crítica	amb	el	món	que	ens	està	tocant	viure.	
	
Sembla	 que	 les	 paraules	 de	 Brecht	 ressonin	més	 que	mai	 en	 les	 veus	 d’aquests	
crítics	quan	afirmava	al	Petit	Òrganon	per	al	Teatre:	“Necessitem	un	teatre	que	no	
solament	faciliti	les	sensacions,	les	visions	i	els	impulsos	que	permet	el	camp	de	les	
relacions	 humanes	 en	 el	 moment	 històric	 corresponent,	 on	 es	 produeixin	 les	
corresponents	accions,	sinó	un	teatre	que	utilitzi	i	provoqui	idees	i	sentiments	que	
juguin	un	paper	en	la	transformació	d’aquest	mateix	camp.”	Sembla	que	aquestes	
veus	 crítiques,	 críptiques,	 hagin	 vingut	 per	 salvar	 el	 teatre	 català	 (sigui	 el	 que	
sigui)	de	l’estultícia	que	l’envolta.	Llàstima	que	s’equivoquin.	No	és	certa	la	pretesa	
caducitat	 de	 la	 fórmula	 Flyhard,	 no	 és	 certa	 la	 manca	 de	 qualitat	 del	 teatre	
comercial	(com	a	mínim	de	cert	teatre	comercial	català),	no	és	veritat	que	el	nou	
teatre	català	doni	l’esquena	a	la	realitat	contemporània.	Potser	el	que	passa	és	que	
no	es	vol	veure	més	enllà.	
Potser,	 només	 potser,	 la	 irrupció	 del	 teatre/documental	 proposada	 per	 en	 Jordi	
Casanovas	 (irònicament,	 l’artífex	 de	 la	 fórmula	 Flyhard)	 amb	 Ruz/Bárcenas	 i	
continuada	 per	 en	 Jorge-Yamam	 Serrano	 amb	 Camargate	 hauria	 de	 fer	
replantejar	 la	visió	 fatalista	de	molts	crítics.	Potser	passar	una	estona	asseguts	al	
restaurant	 La	 Camarga	 de	 la	 mà	 del	 Teatro	 de	 Cerca	 i	 observar	 estupefactes	 la	
conversa	real	entre	l’Alícia	Sánchez	Camacho	i	la	Victoria	Álvarez,	l’ex-amant	d’en	
Jordi	Pujol	fill,	hauria	de	fer	caure	la	vena	dels	ulls	de	tots	aquells	que	han	matat	el	
nou	 teatre	 català	 (sigui	 el	 que	 sigui)	 abans	 fins	 i	 tot	 que	 hagi	 nascut.	 Perquè	
asseguts	al	teatre	Tantarantana	observant	com	dues	senyores	de	mitjana	edat	amb	
poder	 polític	 real	 discuteixen	 sobre	 els	 temes	més	 banals	 i	 aberrants	 combinats	
amb	els	escàndols	fiscals	més	esfereïdors	i	escandalosos	ningú	pot	dubtar	del	valor	
crític,	compromès	i	polític	d’aquesta	obra.	Ningú	pot	dubtar	que	a	més	ho	fan	amb	
gràcia,	 de	 manera	 divertida	 i	 amena	 perquè	 la	 nostra	 repulsa	 vers	 allò	 tan	
indignant	que	estem	veient	quedi	amorosida	per	la	comèdia	i	el	cinisme	pur	que	la	
Cristina	Gàmiz	(fent	d’Antònia	S.	Cemacha,	segurament	per	motius	legals)	i	l’Anna	
Sabaté	(fent	de	Bibi	Alves)	destil·len	en	cada	gest,	en	cada	entonació	volgudament	
pp-ritzada,	és	a	dir,	exagerada	i	carregada	de	mala	folla.	
	
Ningú	pot	negar	que	és	inevitable	sortir	del	teatre	preguntant-se	en	quina	mena	de	
país	de	pandereta	 vivim	en	 el	 qual	 coses	 com	aquestes	 (i	moltes	d’altres	que	no	
tarden	a	venir-nos	al	cap)	estan	passant	i	no	passa	res;	o	sí	que	passa,	que	l’Alícia	
Sánchez	Camacho	rep	una	compensació	de	80.000	euros	per	danys	morals.	I	ningú	
pot	negar	que	la	mateixa	sensació	de	desconcert	li	sobrevingué	sortint	de	veure	El	
principi	d’Arquímedes,	d’en	Josep	Maria	Miró,	per	posar	només	un	exemple.	
	
	



																					http://www.recomana.cat/CRITIQUES/1652/Camargate		
	

	
	
"Sobta	 comprovar	 la	 comicitat	 de	 la	 situació,	 d’unes	 rèpliques	 i	 contrarèpliques	
que	 molts	 dramaturgs	 i	 guionistes	 voldrien	 haver	 signat.	 És	 pura	 paròdia,	 un	
esperpent	 que	 ens	 fa	 riure,	 alhora	 que	 ens	 fa	 reflexionar	 (un	 cop	 més)	 sobre	
l’escassa	 altura	 moral	 dels	 nostres	 polítics"	 "	 Un	 bon	 exemple	 de	 teatre	
documental"		Carme	Tierz.	
	
	“Camargate;	 El	 esperpento	 de	 la	 (mala)	 política,	 es	 un	 ejercicio	 de	 teatro	
documental	 necesario	 y	 valiente.”	 “Quirúrgico	 trabajo	 de	 dramaturgia	 y	 de	
aproximación	 de	 personajes.“	 “El	 mérito	 de	 Camargate	 radica	 también	 en	 el	
entregado	trabajo	de	sus	 intérpretes	Cristina	Gamiz	y	Anna	Sabaté.”	 	 	 Jose	Carlos	
Sorribas	El	Periodico.	
	
"Sens	 dubte,	 deixar	 que	 la	 comicitat	 grotesca	 però	 alhora	 també	 patètica	 	 i	
alarmant	de	 tot	plegat,	 sorgeixi	 	del	document	enregistrat,	 resulta	 tot	un	encert."		
Ramon	Oliver.	
	
Somnis	de	Teatre	
http://somnisdeteatre.blogspot.com.es/2015/04/camargate.html	
	



	



	
	
	

	
	



	



	



                                                   Mireia Izard 
 
 
En	l'era	d'internet	tot	va	molt	ràpid.	Els	rumors,	o	les	imatges	que	passen	del	mòbil	
a	l'ordinador	amb	una	velocitatcruel.	Les	paròdies	i	els	memes	sentencien	qui	fica	
la	pota.	Ara	bé,	no	estem	acostumats	que	el	teatre	reculli	amb	celeritat	els	episodis	
esperpèntics	de	l'època	que	ens	ha	tocat	viure.	Però	el	director	i	dramaturg	Jorge-
Yamam	Serrano	canvia	la	tendència.	
Quan	es	va	 fer	pública	 la	 conversa	a	La	Camarga	entre	Alícia	Sánchez	Camacho	 i	
l'examant	 de	 Jordi	 Pujol	 fill,	 Victòria	Álvarez,	 va	 prémer	 l'accelerador.	 En	 aquest	
vodevil	real	hi	va	veure	el	material	necessari	per	bastir	una	comèdia	esbojarrada	
sobre	 les	 clavegueres	 del	 poder.	 Mig	 vestit	 de	 periodista,	 mig	 d'artista,	 Jorge-
Yamam	proposa	una	 recreació	de	 la	 trobada	entre	 les	dues	dones	 (aquí,	Cristina	
Gámiz	i	Anna	Sabaté)	on	els	documents	d'aquells	dies	es	barregen	amb	la	ficció	a	
través	d'audiovisuals.	Amb	Camargate	 l'autor	diu	que	vol	contribuir	a	 la	 llibertat	
de	 la	 societat	 i	 a	 donar	 un	 paper	més	 combatiu	 al	 teatre.	 Li	 agafem	 la	 paraula	 i	
farem	política	des	de	la	platea	amb	un	somriure	als	llavis.	
	
	
	

Ocupar els teatres. Ser els protagonistes. 
 NATIVA.cat  per Mireia Mora  
 
CAMARGATE 
 
Fa uns quants anys que treballo en el sector teatral. I ja m’he acostumat al fet 
que una gran part del meu entorn (i quan dic entorn em refereixo òbviament a 
la gent que conec i que és un públic potencial, no als qui ens hi dediquem) s’hi 
senti aliena, estrangera. No cal dir que això em preocupa, és clar, però 
l’engranatge del dia a dia fa que t’hi acostumis. 
 
L’interès per accedir a la producció de les sales teatrals de la ciutat és més 
aviat escàs i sovint participar de la performance que suposa desplaçar-te fins al 
teatre, assistir a l’obra i, finalment, posar-te a aplaudir, esdevé una mena d’acte 
distanciat, per no dir exòtic. 
El teatre, excepte en comptades ocasions, s’ha convertit en un ecosistema 
estanc, amb un circuit propi, amb un públic propi (malauradament finit i definit), 
molt poc permeable a allò que succeeix més enllà dels seus vestíbuls. 
Hem viscut produint i reproduint una vegada i una altra els grans textos de la 
dramatúrgia universal -imprescindibles i meravellosos-, però que veuen 
escapçada la seva missió si no contribueixen a despertar inquietuds, si no 
afavoreixen l’aproximació a les noves expressions contemporànies. 
 
Tanmateix, quan parlem d’assaltar la institució mai no parlem d’assaltar-la 
des de l’esfera cultural, perquè la sabem venuda 
 
Paral·lelament, però, hem alimentat micro-atmosferes que parlaven d’aquells 
detalls petits que tant agraden als Manel i als Mishima. Teatre pop que explica 
retalls de realitat: uns més interessants, d’altres summament avorrits, però, en 



qualsevol cas, majoritàriament desconnectats de la construcció de la ciutat i de 
la realitat del món actual. Parlem de la duresa de les condicions a les quals ens 
evoca el capitalisme, que condiciona implacablement totes les manifestacions 
culturals. 
 
Però la impermeabilitat també té un final. És a punt de complir-se el quart 
aniversari del 15M. D’ocupar l’espai públic com la meva generació mai no havia 
experimentat. De reinventar el cos de valors socials i polítics que guiés la 
nostra praxis. De sentir la urgència de recuperar aquelles institucions que ens 
són pròpies però que ens han estat injustament sostretes. Tanmateix, quan 
parlem d’assaltar la institució mai no parlem d’assaltar-la des de l’esfera 
cultural, perquè la sabem venuda. 
Però dèiem que tot té un final i ara comencem a dibuixar horitzons. 
El passat dijous 12 de març va estrenar-se al Teatre Tantarantana l’espectacle 
Camargate, que posa en escena la conversa mantinguda entre Sánchez 
Camacho i Maria Victòria Àlvarez a la Camarga. 
 
L’espectacle és auster. El seu esquelet se sosté en el compromís amb la veritat 
i en la construcció sòlida d’uns personatges que són demencials, precisament, 
perquè no són una caricatura d’ells mateixos. 
El relat no és una invenció. És una transcripció (literal) d’allò que succeeix en 
els restaurants. Dels passadissos del Parlament. Dels viatges a Andorra dels 
Pujol. Dels vincles entre els poderosos, gastin les sigles partidistes que gastin. 
Dels salts de llit dels uns amb els altres, per a la qual cosa «l’idioma no és tan 
important». 
I sorgeix el misteri. Quan el teatre recupera la seva funció natural: fer-nos 
pensar, enrabiar-nos, riure. Denunciar veritats amb un format impecable. Ni tan 
sols no cal inventar-se res. Les paraules reals són les que ens mostren la 
perversitat del relat, directe i autèntic. 
 
I sorgeix el misteri. Quan el teatre recupera la seva funció natural: 
fer-nos pensar, enrabiar-nos, riure 
 
El passat mes de desembre, el Teatre Lliure programava Ruz-Bárcenas de 
Jordi Casanovas. L’espectacle dirigit per Alberto San Juan és una dramatúrgia 
a partir de la declaració de Bárcenas a l’Audiència Nacional en relació amb el 
cas del finançament irregular del Partit Popular. 
Tots dos casos em semblen un exemple d’aplicació pràctica en el sector teatral 
d’aquest cos de nous valors socials i polítics dels quals parlàvem més amunt. 
Aquest no és l’únic llenguatge que ens pot ser útil a l’hora de vehicular 
resistències des de la cultura, però resulta molt efectiu. 
Ens vam sacsejar i vam sacsejar el món, la ciutat, per no tornar mai més al 
punt inicial. I també volem sacsejar el teatre. Volem aplicar aquesta nova 
dimensió a la proposta cultural. Volem els escenaris i les platees plenes de 
persones que desitgin desvetllar realitats. 
 
Ocupar els teatres. Ser protagonistes. 	
	



	

CV	Jorge-Yamam	Serrano.	
 
www.jorge-yamam.com	
Inicia	els	seus	estudis	combinant	Art	Dramàtic	i	Audiovisuals	a	Barcelona.	
Ha	actuat	amb	La	Cubana,	 amb 	 Se rg i 	Be lbe l 	 a l 	 Teatre	Nacional	 de	Catalunya,	 Juan	
Mayorga...	 	 S’integra	 a	 “La	 Invenció”	 de	 Josep	 Pere	 Peyro,	 amb	 varies	 obres	 en	 gira	
internacional.	“Les	portes	del	cel”	(Europa-Àfrica.	Premi	al	muntatge	més	innovador)	és	
una	 experiència	 escènica	 sobre	 la	 immigració	 que	 succeeix	 dins	 d'un	 contenidor	 de	
mercaderies.	Protagonitza	també	“El	cel	massa	baix”	i	“Al	sud	del	Sud”.	
En	aquest	interès	per	investigar	el	llenguatge	escènic	i	apropar	l'experiència	al	públic	es	
troben	 a	 les	 obres	 de	 la	 companyia	 TeatrodeCERCA	 	 de	 la	 qual	 és	 integrant	 estable.	
Companyia	 coneguda	 per	 representar	 obres	 d'hiperrealisme	 “domèstic”	 als	 salons	 de	
cases	o	altres	escenaris	reals.	Protagonitza	l'obra	recentment	nominada	als	Max,	“Fando	
y	Lis”,	gestant	personalment	aquest	projecte	des	de	l'inici.	En	cinema	destaca	al	papers	
principals	de	la	pel·lícula	“REC”,	dirigida	per	Jaume	Balagueró	i	Paco	Plaza,	amb	gran	èxit	
a	 tot	 el	món,	 on	 també	 trobem	 la	 recerca	 de	 format	 no	 convencional	 i	 l’apropament	 a	
l'acció.	 I	 a	 la	 pel.lícula	 	 “Diario	 	 de	 una	 ninfómana”	 	 en	 el	 paper	 de	 tetraplègic.	 Per	
estrenar,	 la	 pel·lícula	 “Orson	 West”	 amb	 un	 dels	 papers	 principals	 i	 l'últim	 és	 la	
intervenció	a	la	coproducció	internacional	“Train	Station”	com	a	protagonista	espanyol.	
	
L'àmbit	multidisciplinar	 li	 porta	 també	 a	 la	 creació,	 com	 per	 exemple	 la	 peça	 teatral	 a	
aparadors	 comercials	 “CTRL-ME”.	 Ha	 dirigit	 i	 escrit	 accions	 i	 presentacions	 per	 a	
publicitat	 i	màrqueting	 de	 grans	marques.	 Ha	 dirigit,	 escrit	 i	 protagonitzat	 l’obra	 “Que	
vaya	bonito”	seleccionada	en	el	Laboratori	de	Creació	de	Tàrrega	i	guanyadora	del	Premi	
MORITZ	 FIRATÀRREGA	 2012,	 Espectacle	 ALCOVER	 2013/14	 i	 nominada	 finalista	 al	
premi	Max	Millor	espectacle	Revelació	2014	entre	altres	reconeixements.	Per	encàrrec	ha	
escrit	 i	 dirigir	 la	 co-producció	 “El	 Lloc”	 també	 becada	 a	 FiraTàrrega	 que	 ara	 farà	
temporada	a	la	sala	Flyhard	de	Barcelona.	
	
	
	
CV	Nico	Aguerre	

www.laruedafilms.com 
Autodidacta,	 des	 dels	 13	 anys	 ha	 realitzat	més	 d'una	 trentena	 de	 curtmetratges,	
migmetratges,	documentals	i	vídeo	creacions.		
Ha	guanyat	 en	 l'última	edició,	 el	premi	a	 la	millor	pel·lícula	en	el	Notodofilmfest	
amb	 “Iniciación	 a	 la	 fotografía”	 així	 com	 moltes	 més	 nominacions.	 Guanyador	
també	 en	 el	 Notodofilmfest	 del	 premi	 “NUEVO	 TALENTO	 2013”.	 Guanyador	 del	
premi	Creative	comons	BCN	2013	amb	“Una	bala	en	la	cabeza”.		
En	2012	s'alia	amb	Jorge-Yamam	Serrano	per	crear	"La	Rueda	Films",	productora	
amb	 la	 qual	 he	 realitzat	 els	 seus	 últims	 deu	 curtmetratges.	 En	 l'actualitat	 està	
rodant	una	sèrie	online	 “Cual	para	 tal”,	 en	 fase	de	posproducció	el	 llargmetratge	
documental	“Cabriante”	i	en	preparació	el	primer	llargmetratge	de	ficció	basat	en	
la	reconeguda	obra	de	teatre	"Que	vaya	bonito".	
Amb	La	Rueda	Films	han	realitzat	la	part	audiovisual	de	varies	obres	de	teatre	com	
por	 exemple	 “No	 parlis	 amb	 estranys”	 d’Helena	 Tornero	 pel	 Teatre	 Nacional	 de	
Catalunya,	per	FiraTàrrega,	pel	Teatro	Lara	de	Madrid…	entre	d’altres.	
	



	

CV	Anna	Sabaté	

	
Llicenciada	en	Art	Dramàtic	per	 l’Institut	del	Teatre	de	Barcelona	 i	graduada	en	Tècnica	
Meisner	 amb	 Javier	 Galitó-Cava.	 Completa	 els	 seus	 estudis	 amb	 cursos	 i	 seminaris	 de	
dansa,	 veu	 i	 interpretació	 amb	 els	 docents	 i	 directors	 Phillipe	 Gaulier,	 Theatre	 de	 la	
Complicité,	 Giulia	 Varley,	 Ramon	 Oller,	 Boris	 Rotenstein,	 Franco	 di	 Francescoantonio,	
Magda	 Puyo,	 Marga	 Iñiguez,	 Enrique	 Vargas,	 Julian	 Boal,	 Lisa	 Akesson,	 Linda	 Wise,	
Coralina	Colom,	Mercè	Boronat,	Anatoli	Vassiliev,	Owen	Horsley,	Judi	Wilson,	Andrés	Lima,	
Carlos	Alfaro,	Dugald	Bruce-Lockhart	 i	Centre	Roy-Hart	Theatre.	Ha	 interpretat	obres	de	
Molière,	Oscar	Wilde,	Fassbinder,	Dario	Fo,	Jean	Cocteau,	Àngel	Guimerà,	Josep	Mª	Benet	i	
Jornet,	 Arthur	 Schnitzler,	 August	 Strindberg,	 Tranked	 Dorst,	 Gabriela	 Zapolska,	 Ernesto	
Caballero,	Michel	Azama,	Oriol	Grau,	Toni	Cabré,	Jordi	Faura	i	una	recopilació	de	textos	de	
Virgínia	Woolf,	així	com	obres	de	creació	i	investigació	teatral.		
Rep	el	premi	Premi	Especial	a	la	Interpretació	concedit	per	la	Generalitat	de	Catalunya	a	la	
Mostra	 Juvenil	 de	 Teatre	 pel	monòleg	 “La	mare	 passota”	 de	Dario	 Fo	 i	 Franca	Rame,	 el	
premi	“Els	Millors		1997”	a	la	millor	interpretació	femenina	atorgat	pel	públic	dels	Espais	
Escènics	de	Tarragona	per	“El	sexe	nostre	de	cada	dia”,	de	Dario	Fo,	i	el	Premi	Especial	a	la	
7ª	Mostra	de	Teatre	de	Barcelona	per	“In	Vitro”,	obra	de	creació	col·lectiva.		
	

	

CV	Cristina	Gàmiz	
	

Formada	al	Col.legi	del	Teatre,	a	l´estudi	de	la	Txiki	Berraondo	i	el	Manuel	Lillo,	també	amb	
la	 coreògrafa	Mercedes	 Boronat	 i	 Graduada	 en	 Tècnica	Meisner	 amb	 Javier	 Galitó-Cava	
entre	altres.		
Inicia	 la	 seva	 carrera	professional	 com	actriu	 al	 2002	 i	 des	 d´aleshores	ha	participat	 en	
muntatges	 teatrals	com	“Carwash”	de	Marc	Rossich,	 (Schauspiel	Staatstheater	Stuttgart	 i	
Teatre	 Romea)	 .	 “Stokölm”	 de	 Marc	 Martínez,	 (Teatre	 Borrás).	 “Jamais	 vu”	 de	 Andrea	
Segura	(	Sala	La	Planeta-Temporada	Alta).	“N&N”	de	Marc	Rosich	(Sala	Beckett).	“Un	fill,	
un	 llibre,	un	arbre”	de	 Jordi	Silva	(Teatre	Nacional	de	Catalunya).	 “Quan	arribi	 la	batalla	
pensa	 en	 mi”	 de	 Iñaki	 Garz	 (Teatre	 Tantarantana).	 “Party	 Line”	 de	 Marc	 Rossich	 (Sala	
Beckett).	“La	millor	nit	de	la	teva	vida”	de	Jordi	Silva	(Versus	Teatre-Projecte	T6).	“Alma”	
de	Marc	Rossich.(Convent	dels	Àngels-	Festival	Òpera	de	Butxaca).	“OBIT”	de	La	Fura	dels	
Baus-	 (Copenhaguen/Fools	 25.Barcelona/CCCB).	 “L´últim	 quadern	 de	 notes	 de	 William	
Shakespeare”	Antonio	Simon	(Festival	Shakespeare	Santa	Susanna).	“Backloot	sessions”	de	
Pep	Duran,	Ferran	Carvajal	 i	Txiki	Berraondo	(	Teatre	Lliure).	 “Ronda	de	mort	a	Sinera”	
Ricard	Salvat	(Teatre	Lliure)	“El	Puente”	Boris	Rotenstein	(	Sala	Muntaner).		
També	participa	en	pel.lícules	com	“Tres	días	con	 la	 familia”	y	 “Tots	volem	el	millor	per	
ella”	 de	 Mar	 Coll,	 “Sacramento”	 de	 Carlos	 Cañeque,	 “La	 otra	 cena”	 d´Albert	 Blanch,	
“Microfísica”	 de	 Joan	 Carles	 Martorell,	 “A	 pleno	 sol”	 d´Andrea	 Jaurrieta,	 “No	 quiero	 la	
noche”	 d´Elena	 Trapé,	 “Emotional	 awarkness”	 de	Marçal	 Forés	 entre	 altres.	 	 També	 ha	
dirigit	 “Maggie&Maggy”	 de	 Catherine	 Butterfield,	 “Mi	 padre	 una	 vida	 en	 torno”	 i	 ha	
participat	 en	 l´ajudantia	 de	 direcció	 de	 “Que	 vaya	 bonito”	 i	 “El	 Lloc”	 de	 Jorge-Yamam	
Serrano.			
	
	
	



CV	LA	RUEDA			

	
Cia.	La	Rueda		(2012)	
www.cialarueda.com	
	
Nico	 Aguerre	 i	 Jorge-Yamam	 Serrano	 després	 de	 diversos	 treballs	 col·laborant	
junts	 formen	 la	 companyia	 LA	 RUEDA	 realitzant	 les	 seves	 particulars	 propostes	
teatrals.		
La	 linia	 de	 creació	 es	 caracteritza	 pel	 compromís,	 la	 innovació,	 la	 veritat	
interpretativa,	 l'honestedat,	el	reflex	humà	de	 la	vida	 i	 la	realitat	més	 immediata.	
Arriscant	en	els	formats	treballen	tant	en	espais	no	convencionals	“sites	especific“	
com	en	escenaris	teatrals.	
Jorge-Yamam	 Serrano	 treballa	 amb	 el	 col·lectiu	 TeatrodeCERCA	 en	 el	 qual	 entra	
produint	i	protagonitzant	“Fando	i	Lis”	nominada	als	premis	Max.		
LA	 RUEDA	 neix	 amb	 l'original	 “QUE	 VAYA	 BONITO”,	 primera	 obra	 que	 Serrano	
escriu,	dirigeix	 i	protagonitza	amb	el	 suport	de	Aguerre.	Després	de	gairebé	100	
representacions	 i	 reconeixements	 com	 el	 Premi	 Moritz-FiraTàrrega	 2012,	
nominats-finalistes	 en	 els	 premis	Max	 al	Millor	 Espectacle	 Revelació	 2014	 entre	
uns	 altres,	 encaren	 la	 seva	 segona	 obra;	 CAMARGATE	 una	 obra	 política	 amb	 un	
gran	impacte	en	el	públic	i	la	crítica.	
Actualment	col·labora	amb	la	companyia	mexicana	VACA	35	amb	l'obra	CUANDO	TODOS	
PENSABAN	QUE	HABIAMOS	DESAPARECIDO		de	gira	per	la	Villarroel	i	Teatro	Español.	
	
	
	
	
	
La	Rueda	Films		(2012)	
www.laruedafilms.com	
	
La	 Rueda	 Films	 és	 una	 jove	 productora	 creada	 per	Nico	 Aguerre	 i	 Jorge-Yamam	
Serrano	amb	un	esperit	jove	i	ambiciós.		
“Com	 a	 creadors	 estem	 disposats	 a	 arriscar-ho	 tot,	 a	 cuidar	 cada	 detall,	 a	 crear	
imatges	plenes	de	força,	a	ser	directes,	a	lliurar-nos	en	cos	i	ànima	a	cada	història,	a	
ser	eficaces,	a	no	oblidar-nos	de	 les	noves	tecnologies	ni	abusar	d'elles,	a	convertir-
nos	en	una	productora	competitiva,	oberta	i	valenta.”.	
Treballen	 en	 el	 camp	del	 documental,	 de	 la	 ficció,	 espots	 i	 en	 audiovisuals	 per	 a	
muntatges	teatrals	(“Que	vaya	bonito”	FiraTàrrega,	“No	parlis	amb	estranys”	TNC,	
“Paquito”	Teatre	Lara,	“Camargate”	El	cicló…)		
Premiada	 i	 nominada	 en	 multitud	 de	 festivals	 (Premi	 Millor	 pel·lícula	 al	
NotodoFilmfest	2013,	Premi	Creative	Comons	BCN	2013…)	
	
	
	
	
	
	
	
	



CV TeatrodeCERCA (Productora)	
	
TeatrodeCERCA		(2003)	
www.teatrodecerca.com	
El	 col.lectiu	 amb	 residència	 a	 Barcelona	 teatrodeCERCA	 li	 deu	 el	 nom	 als	 seus	 inicis,	
realitzant	 teatre	 proper	 i	 “domèstic”	 en	 els	 salons	 de	 cases	 particulars	 (més	 de	 350	
funcions).	Aquest	 format	mínim	 i	 senzill	permet	als	espectadores	gaudir	en	el	 seu	propi	
menjador,	de	cada	detall	i	matís	dramàtic	dels	personatges	amb	gran	veracitat	i	realisme	
en	la	interpretació	dels	actors.	Des	de	llavors	i	amb	el	mateix	esperit	han	representat	les	
seves	propostes	en	escenaris	teatrals.	
Va	aconseguir	la	seva	primera	nominació	en	els	premis	MAX	per	“Fando	i	Lis”	i	amb	“Que	
vaya	bonito”	de	Jorge-Yamam	Serrano,	ha	guanyat	el	premi	MORITZ	FIRATÀRREGA	2012	
entre	 altres	 reconeixements	 (actualment	 és	 una	 de	 les	 3	 obres	 nominades	 al	 millor	
Espectàcle	 Revelació	 dels	 Premis	 Max	 2014).	 Ha	 sigut	 seleccionada	 com	 a	 projecte	
exemple	 a	 l’exposició	 “Reinventant	 Barcelona”	 a	 la	 Sala	 Ciutat	 de	 l’Ajuntament	 de	
Barcelona,	per	iniciatives	que	innovin	i	tinguin	impacte	de	futur	a	la	ciutat.	
	
Produccions	
	
Muntatges	per	salons	i	sales	teatrals	de	petit	format:	
	
-Producció	“La	carcoma”.	Tarragona	2003.	Gira	estatal.	
-Producció	“La	ceniza“.	Tarragona	2004.	Gira	Catalunya.	
-Producció	“Atracar	un	banco	con	un	bote	de	laca”.	Tarragona	2011.	Gira	estatal.	
-Producció	“El	esperanza”.	Tarragona	2011.	Gira	estatal.	
-Producció	“Se	t’annodi,	se	ti	snodi:	la	libertad”.	Valencia	2013.	
	
Muntatge	altres	espais:	
	
-Producció	“Crtl	–	ME“.	Festival	Internacional	Gest.	Catalunya.	2011	
-Producció	“Que	vaya	bonito“.	FiraTàrrega.	Catalunya.	2012	
		*Temporada	La	Seca	–	Espai	Brossa,	Barcelona.	Abril	2013	
		*Gira	Nacional	
	
Muntatge	per	a	escenaris	teatrals:	
	
-Producció	de	“2Mas“.	Sala	Trono.	Tarragona	2005.	
		*Mostra	de	teatre	de	Barcelona.	Teatreneu	2006.	
	
-Producció	 de	 “Fando	 y	 Lis“.	 Estrenat	 a	 la	 “Mostra	 de	 teatre	 espanyol	 d'autors	
contemporanis	d'Alacant”	2008,	teatre	Arniches.	
		*Temporada	Teatre	Tantarantana	Barcelona.	Octubre	2009.	
		*Temporada	Teatre	Círculo	de	Bellas	Artes	de	Madrid.	Maig	2011.	
		*Convidats	al	Festival	"J'actes	et	Jactes"	Limoux,	França.	Juliol	2011.	
	
-Producció	de	“Sots	l'ombra	d'un	bell	arbre”	de	Helena	Tornero	(adaptació	sobre	l’obra	de	
Ramon	 Llull	 de	 “El	 llibre	 del	 gentil	 i	 els	 tres	 savis”	 	 co-producció	 Catalunya,	 Portugal	 i	
Galícia)	
	
	
	
	



	



Los Premios Max se rebelan 
El próximo lunes se darán a conocer los galardonados de los Premios Max 2014. 
Hablamos con los finalistas de las categorias Mejor autor revelación y Mejor 
espectáculo revelación 
 
SAIOA CAMARZANA | 23/05/2014                EL CULTURAL                             EL MUNDO 

 
 
Ha llegado ese acontecimiento del año en el que se entregan los Premios Max.El próximo lunes a las 21.00 el 
Teatro Circo Price se vestirá de cabaret para acoger la entrega de los XVII Premios Max a las Artes Escénicas 
organizados por la Fundación Sgae 
 
Son tres finalistas los que compiten por el galardón en cada categoría. Para todos ellos es un 
impulso a su trabajo y labor profesional. "Las dificultades que me he encontrado en el camino 
para vivir del teatro me han impulsado a no ser solo actriz y supone un reconocimiento a muchos 
años de trabajo duro", explica Carolina África (Verano en diciembre). Los valencianos Juli Disla y 
Jaume Pérez (La gente) opinan que dar a conocer su trabajo "más allá de nuestro ámbito es un 
esfuerzo añadido" y esperan que la nominación sirva para poder llegar a más espectadores. 
"Según se va aproximando la fecha van aflorando los nervios y la emoción", cuentan Lila, Ana y 
Mayte a cargo de The Funamviolistas. Por su parte, Jorge-Yamam Serrano, autor, director y actor 
de Que vaya bonito, cuenta a El Cultural que es una apuesta tan personal "que entraba en sus 
sueños estar en la lista de nominados" pero no en sus planes. Y Rocío Molina comenta que "la 
nominación supone un gran impulso". 

Que vaya bonito de Jorge-Yamam Serrano 
 

La realidad actual en estado puro. El momento en el que hay que coger las maletas y buscarse 
la vida fuera del país a sabiendas que se está haciendo daño a la familia. Esto es lo que 
cuenta Que vaya bonito. "No hablo de política sino de la parte emotiva, real y humana que 
estamos viviendo. Nació también como la metáfora de que para llegar a realizarte debes de dejar 
y alejarte de aquello que te lo impide y lanzarte a lo nuevo", explica Serrano. Se muestra una 
situación ficticia que es una fiesta de despedida que se le hace al personaje de David y el público 
son los amigos y familiares. "La gente entra en una fiesta de verdad y se plantea dónde está 
el escenario, los actores y cuándo empieza la obra... cuando en realidad la obra ya ha 
empezado y están dentro del escenario", cuenta Serrano. Él, es director, autor y actor de la 
obra, "es difícil pero el acierto fue rodearme de dos personas como Nico Aguerre y Cristina 
Gámiz", conluye. 

																			˜	
-		ENTREVISTA	a	Jorge-Yamam	Serrano.		TVE,		programa	“¡ATENCIÓN	OBRAS!”	
	
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-vaya-bonito-
teatro-terrazas-barcelona/2575211/		

	
	
-ENTREVISTES	a	Jorge-Yamam	Serrano	
	
http://www.jorge-yamam.com/links-entrevistas.html		
	



(reportatge	a	la	revista	de	tendències	YOROKOBU)	

Los	escaparates	humanos	de	CTRL-ME		
Escrit	per MARCUS	HURST	

 
Una	chica	y	un	chico	se	erigen	detrás	de	un	escaparate.	Al	otro	lado	del	cristal,	una	interfaz	
con	 caras	 de	 tristeza,	 enfado,	 felicidad	 y	 amor	 permite	 controlar	 las	 emociones	 de	 cada	
uno	de	 los	maniquíes	humanos.	Una	escena	que,	 según	 Jorge-Yamam	Serrano,	 creador	y	
protagonista	de	esta	iniciativa	junto	con	Laura	Barba,	no	dista	mucho	de	la	vida	real.	
	
“Las	 personas	 ofrecen	 una	 imagen	 de	 lo	 que	 esperas	 que	 quieren	 ver.	 Tú	 piensas	 que	
quieren	ver	tal	emoción	e,	inconscientemente,	vas	y	la	reproduces.	Estás	a	merced	del	otro	
sin	saberlo.	Todo	esto	es	un	sistema	de	control	que	nos	lleva	a	ser	mucho	menos	libres	de	
lo	que	pensamos”,	explica	
	

	
La	pieza,	 llamada	CTRL	ME,	 explora	 estos	mecanismos	de	 control	 y	 relaciones	humanas	
dejando	en	manos	del	espectador	el	papel	de	manipulador.	“Denunciamos	la	tendencia	a	
que	 todo	 esté	 en	 venta	 y	 que	 se	 utilice	 cualquier	 medio	 para	 conseguirlo.	 Incluso	 el	
anticapitalismo	 y	 el	 antimaterialismo.	 Banderas,	 en	 un	 anuncio	 de	 relojes,	 vende	 que	 lo	
importante	 no	 es	 lo	 que	 tengo,	 sino	 lo	 que	 soy.	 Levi’s	 utiliza	 conceptos	 cercanos	 a	 la	
espiritualidad.	 Pero	 tampoco	 queremos	 que	 la	 moralina	 sea	 directa.	 Preferimos	 que	 se	
vayan	descubriendo	cosas	a	medida	que	avanza”,	explica	el	actor.	
La	actuación,	estrenada	a	finales	de	septiembre	en	el	GEST	Festival	de	Esparraguera,	tiene	
un	duración	aproximada	de	30	minutos	y	está	acompañada	de	una	banda	sonora	inspirada	
en	los	sonidos	de	la	Game	Boy.	
Pero	la	vida	tampoco	puede	ser	descrita	de	manera	lineal	y	la	obra	lo	refleja.	A	medida	que	
avanza	 la	 performance,	 la	 situación	 degenera	 hasta	 llegar	 a	 su	 final.	 “Cada	 vez	 somos	
menos	exactos	con	nuestras	emociones.	Hay	un	punto	donde	nos	quitamos	los	cables	que	
nos	unen	al	control	del	espectador	y	nos	acercamos	al	cristal	para	conversar	con	la	gente	
pero	no	podemos.	Eso	es	cuando	cerramos	la	pieza”.	



ENTREVISTA	LA	VANGUARDIA	“JOVENES	EXTRAORDINARIOS:	NICO	AGUERRE”	
	
 

 
-Spot oficial “Que vaya bonito”          -Teaser “No parlis amb estranys”  TNC 
http://vimeo.com/61397561                https://www.youtube.com/watch?v=V8gFz_Adzas  
                            	
-Tots	els	treballs	audiovisuals	els	pots	trobar	a:	
http://www.laruedafilms.com			


