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què hem perdut la capacitat de sor-
prendre’ns”. 

Aquesta obra és la primera gran cre-
ació que Rodrigo García estrena d’en-
çà que, fa dos anys i mig, va assumir la 
direcció del Centre Dramàtic Nacional 
de Montpeller. García, guardonat el 

2009 amb el premi 
Europa de teatre, i 
que a Espanya no 
aconseguia sortir de la 
precarietat de l’esce-
na més alternativa, va 
trobar a França el re-

coneixement i el suport necessari per 
a la seva feina. Agafar les regnes 
d’aquest centre estatal ha sigut la cire-
reta, tot i que amb el càrrec ha assumit 
també més d’un disgust perquè ha can-
viat de cap a peus l’orientació de l’equi-
pament. “El primer any va ser durís-
sim. Un dels abonats em va retornar el 
programa per correu, amb una nota en 
què deia que era una merda. I això que 

hi havia Jan Lauwers, Jan Fabre, 
Alain Platel...”, diu. Ara ha acon-

seguit atraure nous pú-
blics, un fet que li provo-
ca sentiments ambiva-
lents. “Em sap greu que 
l’anterior hagi marxat”, 

admet. Però sempre ha sa-
but que és impossible com-

plaure tothom. BELÉN GINART

T
enia molt mala llet, el Gallo 
Claudio. Era un autèntic 
sàdic. La seva especialitat 
era la violència sense mo-
tiu, i s’hi entregava amb 

delectació. Aquest animal mancat de 
tot sentit de la justícia protagonitzava 
uns dibuixos animats que van acom-
panyar la infantesa del dramaturg, di-
rector i inventor de performances es-
cèniques Rodrigo García (Buenos Ai-
res, 1964). Fill d’immigrants espa-
nyols que un dia van tornar a casa, 
García rescata aquells dibuixos (ho ha 
fet altres vegades) en el seu últim es-
pectacle, 4, que obre la nova edició del 
festival Terrassa Noves Tendències 
(TNT). 

El teatre de Rodrigo García és el 
d’un franctirador amb fixació per la 
societat occidental benestant i encan-
tada d’haver-se conegut.Haberos que-
dado en casa, capullos; Compré una pa-
la en Ikea para cavar mi tumba; La his-
toria de Ronald, el payaso del 
Mcdnald’s i Daisy són algunes de les 
desenes d’obres que ha escrit. O més 
aviat cosit, perquè al seu teatre hi so-
vintegen les escenes relligades, amb 
una vocació poètica que no té res a 
veure amb la placidesa i la bellesa es-
tàndard. No hi ha cap interès per la 
convencionalitat, i sí molt desig de re-
moure, fer pensar i incomodar, inter-
calant elements diversos per sumar 
capes de lectura, de la música a la pro-
jecció, segons el gust del teatre més in-
conformista. 

Avesat a la censura  
El pare de García era carnisser, i ell va 
treballar al negoci familiar. A l’Argen-
tina vivien en un barri molt pobre, on 
els animals ocupaven un lloc molt 
concret. “No hi havia animals de com-
panyia, els animals servien per a algu-
na cosa. Les gallines ponien ous, les 
vaques donaven llet i del porc 
se’n feien salsitxes”. Per ai-
xò, quan utilitza animals 
als seus espectacles, ho 
fa amb una voluntat 
expressiva, no sempre 
ben entesa. Està relati-
vament avesat a la cen-
sura, i s’ha vist obligat 
més d’un cop a modificar 
una obra per evitar multes i 
problemes administratius, es-
pecialment amb Accidens, en què 
l’actor principal mata un llamàntol en 
escena i després el cuina i se’l menja.  

A 4, a més de projeccions de velles 
escenes d’El Gallo Claudio, hi ha qua-
tre galls vius passejant-se per l’esce-
nari amb vambes. “Està plantejat com 
una crítica a la moda, però potser no 

ESCENES◆ ◆

Rodrigo García mira de cara la violència i la 
infància a ‘4’, l’obra amb què obre el festival 
TNT de Terrassa. Paraula, música i dibuixos 

animats per remoure espectadors amb 
consciència

tothom ho interpreta així”, reconeix 
García. L’espectacle es va estrenar fa 
un any i encara no ha topat amb cap de 
les associacions animalistes que solen 
mirar amb lupa les seves peces. “Els 
animals són recurrents en la meva fei-
na i m’he guanyat una fama per això, 
fins i tot una persecució, fins al punt 
que hi ha gent que en els meus espec-
tacles hi veu coses inexistents”, la-
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menta. És gent, diu, que té una idea 
preformada, que ha pres partit abans 
de veure l’espectacle. “I no es donen 
cap oportunitat a ells mateixos”. 

 Un cop més, García defuig la line-
alitat en la narrativa de 4, però hi ha 
abocat dos temes principals, la violèn-
cia i la infantesa, re-
presentada per dues 
nenes que passen de la 
innocència inicial a la 
sensualitat accentua-
da dels concursos de 
bellesa, en una clara 
referència “a la manipulació de la in-
fància”. També hi ha molta música, 
molt vídeo, i la presència de quatre ac-
tors habituals en els espectacles de 
Rodrigo García: Juan Navarro, Juan 
Loriente, Gonzalo Cunill i Núria Llo-
ansi. “Ens coneixem molt, són els 
companys de camí, amb qui compar-
tim les ganes de fer les mateixes coses, 
un determinat tipus de teatre. Però ai-
xò també té la seva part negativa, per-

El gall i la 
mala llet 

‘4’, DE RODRIGO GARCÍA  
FESTIVAL TNT - TEATRE PRINCIPAL 

 (TERRASSA). 29 DE SETEMBRE

TEATRE LLIURE DE GRÀCIA (BARCELONA)
‘L’INFRAMÓN’

¿Fins on arriben els límits de la moral? ¿Hem de ser castigats per 
les males accions que no fereixen ningú? Dues preguntes que estan 
al darrere d’aquest inquietant espectacle estrenat al Grec que té, 
entre els atractius gens menors, un repartiment encapçalat pel 
gran Andreu Benito. Un món virtual on tot és permès, on cadascú 
és l’únic jutge de la seva pròpia consciència. 

Fins al 16 d’octubre
SALA BECKETT (BARCELONA)
‘KILÒMETRES’

La lluita contra l’oblit va portar l’actriu Meritxell Yanes a demanar a 
la dramaturga Marilia Samper que escrivís una història íntima: la 
peripècia de l’àvia de la intèrpret, morta l’any passat, que és a la 
vegada un recorregut per la història d’uns personatges universals. 
Un encreuament de camins en què quatre trames s’entrellacen per 
contenir tota la bateria d’emocions que caben en una sola vida. 

Del 29 de setembre al 16 d’octubre

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART


