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TEATRE LLIURE

‘Jardinería humana’ manté l’ortodòxia d’un espectacle de Rodrigo García

T E A T R E

‘Jardinería humana’

El misticisme de
la protesta

Juan Carlos Olivares

‘Jardinería humana’. Text, escenografia i direcció:

Rodrigo García. Música: DJ Honk i DJ Léto. Intèrprets:

Idurre Azkue, Nico Baixas, Teo Baró, Sonia Gómez,
Núria Lloansi, Angelica Riquelme. Teatre Lliure, 7

d’octubre.

Els col·laboradors de Rodrigo García es desprenen d’objectes
en una taula. En una altra taula hi deixen la seva empremta
personal: un pèl púbic, un moc, una escopinada, el fum d’una
pipada, les molècules d’una aixella, la densitat acumulada de les
natges. Llavors ella s’enfila damunt la taula. Abans que passi res,
ho saps. S’instal·la el previsible en un espectacle que busca
electrocutar el pensament còmode.

Mentre cau el rajolí d’orina entre les seves cames, la buscada
tensió acumulada fins llavors a Jardinería humana es desfà en un
estat d’inevitable déjà-vu. Rodrigo García va complir amb el guió,
amb l’ortodòxia d’un espectacle de Rodrigo García. La imatge
anticipada de l’orina situa el seu espectacle en la convenció de
l’escatologia. Una mica d’humitat en el moment més esperat, i
fi del respecte per un creador que intenta acorralar el públic en
les seves contradiccions, assenyalar-li el carreró sense sortida del
seu ànim burgès ofès.

En una posició d’igualtat entre el director, els seus executants i
l’espectador, la visió d’un muntatge com aquest canvia substanci-
alment. Descoberts els seus mecanismes, s’ha de relegar a un segon

pla l’obvietat de les seves
imatges i missatges i diluci-
dar si hi ha alguna cosa més
que una successió d’arque-
tips de la provocació. I hi ha
alguna cosa més que el pue-
ril calbot a l’espectador em-
botornat. Primer, una sor-
prenent lectura mística de la
protesta. La radicalitat de
Rodrigo García està impreg-
nada de transcendència, a
vegades expressada amb la
candidesa del fulgor juvenil i
altres vegades amb una
enorme sofisticació icono-
clasta, com la globalització
social de la composició de La
Pietà de Miquel Àngel, una
imatge traslladada al carrer
amb efectes espectaculars.

Aquesta pietat mutant i
transhumant també forma
part d’un subtil fil poètic que
podria seguir-se fins a Bau-
delaire. Hi ha més lírica i es-
tètica en el seu teatre del que
potser li agradaria reconèi-
xer a Rodrigo García, una
íntima aspiració a crear una
obra d’art, a ser sublim, dife-
rent i incomprès, reconeixi-
ble en l’eròtica dels maleïts.

P O P

Julieta Venegas

Sí però no
David Broc

Julieta Venegas.

Barcelona, Sala

Bikini, 9 d’octubre.

Sí, el seu tercer disc, ha
confirmat Julieta Venegas
com una cantautora pop
amb més perspicàcia co-
mercial de la que apunta-
ven els seus primers àl-
bums. Fent gala d’un ro-
manticisme ensucrat i
simplista, la vocalista
mexicana ha ampliat els
registres del seu discurs i
ha convertit el seu so,
abans de tarannà una mi-
ca més intimista, en una
autopista franca i lliure
per l’expansió popular. I
era inevitable que aques-
ta circumstància afectés,
d’una manera o una altra,
el seu directe, que es
mostra tan obert, eufòric
i vitalista com les cançons
del discret Sí.

Tot el que envolta la
proposta de Venegas sem-
bla perdre’s en un cúmul
de bones intencions, in-
genuïtat expressiva i dol-
çor amb data de caduci-
tat.

Les seves cançons d’a-
mor i desamor tenen la
virtut del cos a cos, de la
immediatesa, però no s’a-
guanten pel seu propi pes
emocional i creatiu: pín-
doles de pop llatí d’autor
que se’n van amb la ma-
teixa rapidesa amb què
arriben. No perduren,
potser perquè, en realitat,
tenen més de producte
pop de ràpid consum que
no pas de cançó d’autor
pròpiament dita.

A l’escenari, Venegas
potencia el factor més
hedonista i viu de la seva
proposta, oferint un con-
cert variable i entretingut
però en cap cas emocio-
nant ni memorable. No-
més la recuperació, ja cap
al final, dels seus hits Se-
renata i Triste fan pensar
en la possibilitat de veure
fusta realment sòlida en
la seva capacitat compo-
sitiva. Més enllà del factor
exòtic, i de l’estranyesa
que ens suposa veure un
producte mexicà d’aques-
tes característiques (ben
cuidat, amb producció
notable i sensibilitat di-
ferent), el cert és que el
directe de Julieta Venegas
només evidencia el que ja
apuntava aquest nou ál-
bum: en el terreny del
terrorífic pop llatí, les se-
ves cançons despunten
amb arguments; fora d’a-
quest, però, només poden
aspirar a un discret segon
pla.

T E A T R E

‘Leservedijeangenet... Genet Show’

Genet: classe
oberta
Juan Carlos Olivares

‘Leservedijeangenet... Genet Show’. Projecte

dramàtic: Andreu Morte i Lali Canosa. Direcció:

Andreu Morte. Escenografia, il·luminació i vestuari:

Lali Canosa. Intèrprets: Pino Censi, Corrado Russo,
Sebastiano Colla, Salvatore Palombini, Valerio
Bonanni, Sandro Stefanini, Carla Cassola. Mercat de

les Flors, 7 d’octubre.

La majoria dels espectacles haurien de tenir una raó per
mostrar-se davant del públic, un cert caràcter d’ofrena. Quan
s’assisteix a un muntatge com leservedijeangenet... Genet Show es
té la sensació que aquest possible principi no s’acompleix.
L’envolupant posada en escena d’Andreu Morte (un espai re-
duït, delimitat per quatre pantalles i centrat per una llarga
taula) és insuficient per contrarestar la sensació d’assistir a
una sessió de treball d’un grup d’actors reunits per estrenar
en un futur Les criades de Genet. És presenciar les primeres

passes d’un workshop d’interpretació i dramatúrgia, on és le-
gítim deixar anar en cascada obvietats per anar garbellant i
ajustant la definitiva lectura dramàtica del muntatge. Con-
templar com Morte i els seus actors analitzen, comprenen i
elaboren el discurs implícit de Genet, com es construeix un
cos argumental transversal amb altres textos de l’autor i
s’enfronten a la veu de Sartre, està bé per començar.

Al principi és Genet i la seva homosexualitat. Arribats a
aquest consens, s’ha de fer teatre. Però aquest segon pas no es
dóna mai en aquest muntatge. En la seva primera i última
fase, el joc de miralls que proposa Morte (sis homes i una dona
que interpreten Claire i Solange en una multiplicació d’in-
terpretacions i suplantaments creuats) es percep només com
un interessant exercici acadèmic. Com a classe oberta, amb
presència de públic, encara es podria entendre la funció. Com
a espectacle teatral, la fredor s’ensenyoreix de l’ànim de l’es-
pectador.

Disseccionar Genet a aquestes altures i plantejar com a
proposta dramàtica que Les criades és un “drama imaginari de
l’homosexualitat” –com se cita a Sartre– és oferir al públic
l’accés a una conferència universitària sobre la llei de la
gravetat. És possible que insistir sobre el que és obvi sigui
necessari per alliberar els intèrprets del pes analític de la
seva actuació. Es justifica com a procés d’assimilació i d’a-
lliberament dins de la construcció dels personatges i la
dramatúrgia.

Només queda agrair-li a Morte que hagi obert el seu taller
i les seves classes magistrals al públic i ens deixi observar que
ha reunit un excel·lent grup d’alumnes, entregats amb ho-
nestedat al discurs acadèmic del seu professor.


