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Rodrigo García i l'anticonsumisme a 'Jardinería humana'

Marta Porter

El director teatral Rodrigo García estrena avui al Teatre Lliure la seva particular 'Jardinería
humana', un espectacle en què insisteix i aprofundeix en un tema que, diu, el té obsessionat:
l'anticonsumisme.
"Totes les meves obres tenen un discurs polític molt radical, són gairebé teatre pamfletari en què
matxaco una societat que ens fa viure d'una manera ràpida, en què qüestiono la falsa idea de benestar i
de qualitat de vida. Tot això és empetitir la vida. Quan ja no es pot creure en els polítics i ja fa temps que
ningú creu en la religió, és el moment de creure en l'art", sentencia.

Per fer-nos arribar aquest missatge, el director argentí s'endinsa en el teatre més experimental, on el
cossos adquireixen més importància que la mateixa paraula. "Jo vinc de la literatura -diu-, però trobo
més lògic treballar amb el cos que amb les paraules".

Per García, Jardinería humana és el colofó de cinc peces que la companyia ha estrenat en els últims
cinc anys: Borges (1999), He comprado una pala en Ikea para cavar mi tumba (2001), La historia de
Ronald el payaso de MacDonald's (2002), Creo que no me habéis entendido bien (2002) i Agamennone
(2003). Per mi totes conformen una mateixa obra composta per peces en què he anat trobant el meu
propi llenguatge. Arribat a aquest punt, però, anuncia: "Vull parar de treballar i pensar en altres coses.
Estic en un moment de gran escepticisme. Deixo el teatre, em prenc un descans que potser durarà 40
anys".

Política cultural
Desenganyat, assegura que encara que ell ha tingut sort professionalment parlant, "la política cultural
d'aquest país [es refereix tant a Catalunya com a Espanya] és patètica des de fa molts anys, els polítics
i els responsables dels grans teatres s'han carregat molta gent que no pretén fer teatre comercial sinó
de compromís. La bona política teatral seria aquella que contracta els creadors experimentals", rebla.

Rodrigo García diu que no té res més per dir
Cristina Calderer
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