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L’agost de 2020, José y sus Hermanas se’n van
anar juntes, com una família, com la companyia
que són, a Marina d’Or Ciudad de Vacaciones.
Era l’última part d’un viatge que van començar
mesos abans per fer aquesta peça sobre
el turisme. Algunes de les imatges que es
projecten o despleguen en aquesta obra, i
algunes de les que heu vist a internet abans de
venir al teatre, són d’aquelles vacances.
Anar-se’n de vacances en un viatge programat,
i en concret a aquest complex, és ficar-se
de ple en una versió estereotipada de la
imatge del turisme, que és a Espanya una font
d’ingressos ingent. Durant la peça, passegem
per la història de les vacances de les últimes
dècades –hi ressona aquell viatge d’estudiants
que es va convertir en un llibre imprescindible,
Learning from Las Vegas, de Denise Scott
Brown i Robert Venturi– per entendre com
ha derivat en una seqüència de desencerts
i catàstrofes ecològiques i especulatives.
José y sus Hermanas viatgen, fan turisme pel
nostre imaginari col·lectiu dels quinze dies de
vacances, amb la frescor d’una antropòloga
diletant, amb la mirada oberta i autocrítica. El
seu viatge, en canvi, deriva en una proposta
teatral amable i afilada que vol travessar també
algunes de les contradiccions amb què hem
crescut, vivint en un país i en ciutats turístiques.
Les càmeres, els mòbils, les pantalles
i la producció d’imatges i de relats són
inseparables de les nostres vacances.
L’escapada a la platja, a l’hotelet, els vols,
les selfies, els vídeos, els likes, les narratives
de l’scrolldown… En aquestes vacances
particulars s’assenyalen dues teatralitats,
es llancen dues preguntes: en primer lloc, a
què estem disposades per tenir les nostres
vacances de quinze dies? I en segon lloc,
com ens expliquem les vacances les unes
a les altres? Quanta ficció hi ha en allò que
compartim, en qui ens convertim quan
estem de viatge?
Una creació teatral de textos amb arestes,
cínics i curiosos. Un treball actual, sense
prejudicis de forma, en el qual brilla el treball
virtuós, frenètic i simultani de les actrius.
Explore el jardín de los Cárpatos és una tarda
fent zàping a l’apartament de la platja, entre
l’hora de dinar i l’hora de tornar a baixar
a la piscina. Un plató, multipantalla, en
rigorós directe.
Ignacio de Antonio Antón
@joseysushermanas
#ExploreElJardín
#ElLliureDelFutur
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