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L'evangeli sincrètic de La Candelaria

Juan Carlos Olivares

'Nayra', creació col·lectiva del Teatre La Candelaria. Direcció: Santiago García. Escenografia: Teatre La Candelaria.
Música: Hernando Forero. Intèrprets: César Badillo, Fanny Baena, Alexandra Escobar, Libardo Flórez, Hernando
Forero, Francisco Martínez, Shirley Martínez, Fernando Mendoza, Fernando Peñuela, Fabio Velasco, Rafael Giraldo,
Carmiña Martínez, Adelaida Otárola, Nohora González, Nohora Ayala. Barcelona, Mercat de les Flors.

Nayra significa memòria en la llengua aimara. La memòria, un pòsit individual i col·lectiu. L'espectacle
que porta el colombià Teatre La Candelaria es basa en la rica amalgama que ha condicionat les més
profundes expressions culturals de Centreamèrica i Sud-amèrica. La violenta energia alliberada per
l'encaixament de les arrels oriündes i les importades d'Europa i Àfrica va enriquir les manifestacions
populars de la seva religiositat. Sobre aquest sincretisme reposa la iconogràfica posada en escena del
muntatge: en els límits d'un espai central en penombra i cobert de fullaraca s'alcen petits altars
consagrats a la diversitat metafísica i deambulen personatges que ofereixen o demanen la salvació.
Espectres escapats d'un quadre d'un pupil americà del Bosco. A partir de la renúncia d'un cos
argumental -opció que mostra certa debilitat en el seu abrupte i anticlimàtic no-final-, el muntatge se
sustenta en una estètica de violència barroca, una posada en escena que remet al món d'Arturo
Ripstein i el seu El evangelio de las maravillas. És l'univers eclèctic i exhibicionista dels heretges i els
il·luminats en la seva desmesurada professió de fe.

Però Santiago García, director del col·lectiu, també considera que la memòria és present i futur, que el
pòsit és un procés infinit i que aquesta fira dels desemparats, dels miraclers, de sants i santons, és
l'espai idoni per sumar altres llenguatges de la cultura contemporània, com el nihilisme instintiu del
punk, les referències -amb la núvia polsosa i l'home golem- al teatre de Kantor, o el vocabulari de la
ciència o la psicoanàlisi. No hi ha paradoxes. Tots venen el seu fragment de veritat, de resposta a la
incògnita; tot s'acumula en un infinit procés de sedimentació que La Candelaria ha transformat en un
retaule -una tremenda quarta paret- sense principi ni fi.
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