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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 substancialment. Descoberts els seus mecanismes, s'ha de relegar a un segon pla
l'obvietat de les seves imatges i missatges i dilucidar si hi ha alguna cosa més que una successió
d'arquetips de la provocació. I hi ha alguna cosa més que el pueril calbot a l'espectador embotornat.
Primer, una sorprenent lectura mística de la protesta. La radicalitat de Rodrigo García està impregnada
de transcendència, a vegades expressada amb la candidesa del fulgor juvenil i altres vegades amb una
enorme sofisticació iconoclasta, 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
Baudelaire. Hi ha més lírica i estètica en el seu teatre del que potser li agradaria reconèixer a Rodrigo
García, una íntima aspiració a crear una obra d'art, a ser sublim, diferent i incomprès, reconeixible en
l'eròtica dels maleïts.
Jardinería humana manté l´ortodòxia d´un espectacle de Rodrigo
García
Teatre Lliure
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