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JUSTO BARRANCO
Terrassa

El festival TNT (Terrassa Noves
Tendències) obre avui amb un dels
grans noms del teatre actual, el po
lèmic Rodrigo García (Buenos Ai
res, 1964).El fundadordeLaCarni
cería Teatro, establert a Espanya
desdelsvuitanta,idesdefadosanys
i mig director del Centre Dramàtic
Nacional de Montpeller, ha creat
obres provocadores i crítiques amb
la societatdeconsumambtítols tan
lluïts comCompré una pala en Ikea
para cavar mi tumba i Arrojad mis
cenizas sobre Mickey. García ha
causat enrenou entre animalistes,
integristes catòlics i feministes. El
seuAccidens.Matar para comer, on
havia de cuinar en directe un lla
màntol al Teatre Lliure, va ser sus
pèsperlaGeneralitatperquèvulne
rava la llei de protecció dels ani
mals. Al Principal de Terrassa hi
presenta4.

Dequètracta,4?
Cadaobraésunarespostaal’anteri
or. Daisy tenia molta literatura, jo
tenia necessitat d’escriure molt, i
tant de text condicionava la posada
en escena. Ara volia tenir més lli
bertat escènica i canviar l’escriptu
ra.He intentat ferunaobraméspo
ètica, onírica. Hi ha moments més
narratius, comunmonòleg sobre la
infantesa, tema recurrent en lame
vaobra,quelifaunactoraunadeles
nenes.Lesduesnenesdenouanysa
l’obrasorgeixendeveurea laporta
dad’unarevistatipusVogueunane
namaquilladaivestidacomunado
na per anar a una festa. Em va im
pressionar. Als EUA hi ha
concursos de nenes com si fossin
miss. Les imatges eren aterridores,
les converteixen en femmes fatales,
i vaig pensar a posarho en escena.
Estanguapíssimes, i hi ha tants dis
cursos dins d’això, la sensualitat, la
sexualitat, que és una bomba. No
faigcrítica, jahoveuràcadascú.

Perquè l’interèsper la infante
saen lessevesobres?
Lamevainfantesavaserdesagrada
ble. No en tinc records bonics. Res
de traumàtic, coses que correspo
nen a la meva classe social, baixa,
una família argentina amb pocs re
cursoseconòmicsivivintenunbar

ri terrible, pràcticament barraquis
ta. Una Argentina on que un nen
treballéseranormal.Jotreballavaa
12 anys a la carnisseria dels meus
pares.Perellseraelmésnormalque
unnentinguésunganivetenorme, i
noelspreocupavasiestallavaundit
o no perquè tenia com a missió es
quarterar una vaca enorme. Tot i
que també penso que allò de què
sempreparlenlesmevesobresésde
l’amor o l’absència de l’amor, fins a
quinpuntpodemestimar.

En canvi, la seva obra sembla
molt política, un atac a un cert ti
pusdesocietat.
En 25 anys he passat per un munt
d’etapes. Al principi hi podia haver
una iraexplícita relacionadaambla
classe social d’on vinc, el tipus de
benestaronm’instal∙loaEuropa iel
meu propi benestar personal, per
què guanyo diners com qualsevol,
tinccotxeiviscenunasocietatmas
sa protegida. En canvi, avui potser

faig un teatre més íntim d’una per
sona que viu en aquesta societat i
s’adonade lescosesquepassen.

Diu que vivim en una societat
massa protegida. Com interpreta
l’ascens dels populismes avui a
Europa?
La societat en què emmoc és plena
de certeses gairebé absolutes. Està
molt clarquèés el correcte, quèens
fabé,iemsemblahorribleperquèjo
no tinc cap certesa, estic tota l’esto
naqüestionantmelescosesicanvi
ant d’opinió. Una societat amb les
coses tan clares redueix el pensa
ment, al final no és individual sinó
col∙lectiu.Unasocietatmoltpocpe
rillosa on a sobre la gent considera
que no, que hi ha molt de perill, i a
les urnes acostumen a guanyar els
que posaran més policia al carrer.
Unavida tan extremadament segu
ra és avorrida. I trista. A més, s’in
tenta prolongar amb el tipus d’ali
mentació i amb l’obsessió per l’es

port.Aconseguiremviure 110anys i
seràunaprolongaciód’unavidave
ritablementavorrida.

Davant d’aquest món que veu
vostè, quina creu que és la funció
del teatre?
El teatre téunavantatgemolt gran i
ésquenoserveixperares.Ensdóna
unagran llibertat.Ésminoritari, ar
ribaaunnombrereduïtdegent.Ca
daartistapot ferelque lidóna laga
na, però si bé un teatre polític pam
fletari triomfaria no oferiria a
l’espectador el més important, una
experiència estètica. Quan m’en
frontoaunaobradeteatreounaes
cultura necessito viure una experi
ènciaestèticaquecanviï lamevadi
mensió com a ésser humà. L’esforç
de l’artista ha d’estar focalitzat en
l’estil. De l’aspecte polític i ideolò
gic no te’n pots deslliurar, però

creurequel’artésferunatransposi
ció directa a l’escenari d’aquell dis
curs, aixòhoqüestiono.

Enlessevesobressemprehiha
animals.Perquè?
Puc utilitzarlos com la literatura
per crear poesia en escena. És veri
tat que la relació que jo pugui tenir
ambels animals ésmolt diferent de
ladelamajoriadelmeupúblic.Vinc
d’una carnisseria i me’n vaig anar a
viure a un poble d’Astúries on els
animals es crien per menjarse’ls o
per treballar. Són coses que avui
handegenerat.Defet,arahihallocs
onnopuc treballar perquè tinc ani
mals enescena.ABerlínhepresen
tat gairebé totes les meves obres. 4
no. Ni la Schaubühne ni el Hebbel
Theatre no han passat la censura
amb els veterinaris. Quan han vist
els galls a l’escenari ambvambesde
nennoenshanpermèsl’obra.Sivull
presentar una altra peça a Alema
nyanopucportaranimals, iaixòem
condicionacomaartista.

Comveuel quees fa als teatres
públicsaquí?
Estic desconnectat fa temps de la
realitat teatral espanyola. Nom’in
teressen lesprogramacions.!

MARC GINOT

El director de teatre Rodrigo García, que obre el festival TNT amb la seva obra 4

“Aconseguirem viure 110 anys i serà
la prolongació d’una vida avorrida”
Rodrigo García, director del Centre Dramàtic Nacional de Montpeller, obre el festival TNT amb ‘4’

LA INFANTESA COM A TEMA

“Treballavaamb12
anysalacarnisseria
delsparesesquarterant
vaquesenormes”

UNS GALLS AMB VAMBES

“HedutaBerlíngairebé
totes lesobres. ‘4’no;
nopassalacensura
delsveterinaris”

ENTREVISTA

U N F E S T I V A L E X P L O S I U

ElTNTobreambRodrigo
García,però finsdiumenge
presenta30espectaclesque
fandel festivalungran focus
pera lacreaciócontemporà
niaaCatalunya.Entred’al
tres,hihauràelsmexicans
LagartijasTiradasalSol,
ambVeracruz; el francès
PhilippeQuesne, ambL’ef-
fetdeSerge; l’Agrupación
SeñorSerrano, ambBirdie;
laSocietatDoctorAlonso,
ambAnarchy;Atresbandes,
ambAll in;MarcVillanueva,
ambSous laplage–ambun
periodista refugiat siriano
palestí enescena–, iElperi-
co tumba lapaloma, deMarc
Caellas, sobre lacocaïna iel
narcocapitalisme. LLEGIU L’ENTREVISTA COMPLETA

A RODRIGO GARCÍA A
www.lavanguardia.com
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