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Rodrigo García porta el seu teatre extrem al Lliure 

• El creador estrena aquesta nit 'Jardinería humana', una visceral crítica del consumisme

JORDI SUBIRANA

Incòmode, antisistema, crític, extrem, radical, visceral... Són alguns dels adjectius que acompanyen els
muntatges de la companyia La Carnicería i del seu director, Rodrigo García. El creador ha fet de
l'anticonsumisme la seva filosofia de vida i, per tant, és un tema que no falta a les seves obres. És el
cas de Jardinería humana, que es representa al Teatre Lliure des d'aquesta nit fins al 10 d'octubre.

García, que defineix el seu treball com a "experimental i pamfletari", entén el teatre com un vehicle
per atacar un món que detesta. "La meva intenció és qüestionar un model de vida que ven una
falsa idea de benestar i qualitat".

El poder del diner, la compra desmesurada i una cultura més aviat superficial són algunes de les
crítiques que apareixen a Jardinería humana. I com en altres de les seves propostes, l'artista construeix
l'espectacle a partir de diverses accions que no guarden relació entre si i en què prima el llenguatge del
cos, ple de violència i sexe, i l'humor negre. En un dels moments, a una parella li resulta impossible fer
l'amor perquè no aconsegueix deixar les bosses del súper. En un altre quadro, una dona diu que s'ha
passat els seus últims aniversaris a quatre grapes, amb una muntanya de copes a l'esquena. I en un
tercer, un home que somia ser més dolç, opta per ruixar el seu cos amb sucre amb l'esperança que algú
es decideixi a provar-lo.

REPARTIMENT ESPANYOL
Jardinería humana, ple d'escenes dures, explícites i surrealistes, és una coproducció de diversos teatres
i festivals francesos (entre ells el Théâtre National de Bretagne-Rennes, on la peça es va estrenar l'any
2002), però tot el repartiment és espanyol. Els actors són Idurre Azkue, Nico Baixas, Teo Baró, Sonia
Gómez, Núria Lloansi i Angélica Riquelme.

Sol ser habitual que els controvertits muntatges de García tinguin més èxit a l'estranger que a Espanya.
La raó no és cap altra que l'existència d'una programació reticent a oferir peces contestatàries amb
imatges molt explícites.

El creador, que titlla sense embuts la política cultural espanyola de "patètica", considera que els atacs
que rep el seu grup només els poden fer titelles o hipòcrites. "Allò que són moments de llibertat
creativa s'etiqueten com una cosa obscena i totalitària". "Ens permetem ser botxins de l'Àfrica i
Llatinoamèrica però no tolerem una escena en què dos actors s'aixafen menjar entre les natges".

García, que passa una etapa de "cert escepticisme", es planteja deixar de dirigir un temps, "perquè la
meva vida és més que produir obres de teatre". El director assegura que l'aturada no és el final de
La Carnicería sinó un punt i seguit.
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Una imatge d'un assaig de Jardinería humana.
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