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S
i es fes un rànquing de frases 
tòpiques d’actors, habitual-
ment pronunciades en el 
marc d’entrevistes també 
tòpiques, aquesta disputa-

ria el quadre d’honor: “M’encanta ser 
actor perquè em permet viure la vida 
d’altres persones”. Atribuïu la declara-
ció a qui més us vingui de gust, a l’in-
tèrpret que us enamora o al que no po-
dríeu suportar ni intoxicats de Lexa-
tin. Ser un altre, vet aquí la clau de l’ofi-
ci. Deuen ser minoria els que no han 
parlat mai en aquests termes. Però és 
realment possible ser un altre? N’hi ha 
que no ho tenen tan clar, ni després 
d’haver portat l’intent a l’extrem. Ga-
bino Rodríguez ha assajat una respos-
ta en format artístic a aquest interro-
gant. Es titula Tijuana, i és una de les 
32(!) obres que han d’acabar formant 
part del projecte La democracia en 
México, de la companyia Lagartijas Ti-
radas al Sol. La podreu veure aquests 
dies al festival Temporada Alta, junta-
ment amb les altres dues peces ja aca-
bades del projecte: Veracruz i Santia-
go Amoukalli. 

Durant sis mesos de l’any 2015, Ga-
bino Rodríguez va enviar la seva iden-
titat a un forat negre i se’n va inventar 
una altra. Concretament, la de Santia-
go Ramírez. El talentós i incòmode au-
tor, director i actor, fundador i ànima 
de Lagartijas Tiradas al Sol juntament 
amb Luisa Pardo, va abandonar casa se-
va i es va traslladar a viure a l’estat de 
Tijuana, un lloc fronterer amb una in-
dústria activa d’empreses de baix cost 
(maquiles) i, per tant, pol d’atracció de 
gran quantitat de mà d’obra forana. Ga-
bino-Santiago va aconseguir una feina 
en una fàbrica d’embalatge de roba. No 
només volia saber què significa ser un 
altre, sinó també com és possible viu-
re amb el salari mínim al seu país, com 
fan cada dia 50 milions dels seus com-
patriotes. A escena explica tots els de-
talls d’aquesta aventura. I mira de res-
pondre a la pregunta de si, efectiva-
ment, és possible inventar-se una iden-
titat nova i viure amb ella o, al contrari, 
qualsevol intent de suplantació porta 
implícit el fracàs. 

Tijuana està ple d’interro-
gants. Gabino Rodríguez, se-
parat ja per sempre de San-
tiago Ramírez tret de les es-
tones de funció, n’exposa al-
gunes: “Quin tipus d’acord 
estableix una societat per deter-
minar el salari mínim, quan és 
evident que amb aquests diners 
no es pot viure? Quina classe d’aspi-
ració és tenir un salari mínim? Tot ai-
xò obliga gent a viure fora de la llei”, 
opina Gabino. El seu monòleg recolza 

en un treball videogràfic i d’àudio en 
què es recrea tota la documentació de 
l’autor-intèrpret per fer aquest treball. 
“El més difícil per a mi va ser fer front a 
alguns prejudicis, em va servir per co-
neixe’m més a mi mateix i canviar algu-
nes coses”, diu. 

La democracia en México és, tot ell, 
una mostra més del compromís social 
i polític de Lagartijas Tiradas al Sol. 
Pren el títol d’un llibre capital en la his-
tòria de Mèxic, publicat fa mig segle per 
un dels grans pensadors del país, Pablo 
González Casanova. La companyia el 
revisita amb un projecte que parlarà de 
la realitat de cada un dels 32 estats me-
xicans, que donen títol als diferents es-
pectacles. A Girona es veuran també 
Veracruz, nos estamos deforestando o 
cómo extrañar Xalapa, un viatge de 
Luisa Pardo al lloc d’origen de la seva 
família paterna que adopta la forma 
d’una conferència performàtica, i San-
tiago Amoukalli, en què Pardo i Rodrí-
guez comparteixen l’experiència de la 
seva estada en una comunitat situada al 
sud-oest de Mèxic on gairebé no es par-
la espanyol. 

Odis i simpaties  
Lagartijas Tiradas al Sol és, diuen els 
seus impulsors, una companyia que 
desperta tantes simpaties com odis. 
Atès que utilitzen la realitat com a ma-
terial creatiu, basculant entre la bio-
grafia i el teatre documental, no han re-
butjat mai parlar de la violència en to-
tes les seves formes, de narcotràfic, 
d’immigració, de lluita clandestina, 
dels seus pares, de què significa pertà-
nyer a un país on per a molts la vida hu-
mana no té gaire valor. No esperen aju-
des de l’Estat, ni pel contingut de les se-
ves obres ni per la forma, que busca la 
renovació i potencia la permeabilitat 
entre llenguatges. Una manera de fer 
teatre que ha trobat una sortida habi-
tual fora del seu país (els dies previs a la 
seva presentació a Girona hauran actu-
at al festival TNT de Terrassa, a Madrid 
i a Sarajevo, i després viatjaran a Bil-
bao). “Proporcionalment no actuem 
gaire fora de Mèxic, però en termes 
qualitatius aquestes gires són essenci-
als per a nosaltres. És la cinquena vega-
da que venim al Temporada Alta, i ac-
tuem sovint a França, Bèlgica, Alema-
nya. Les condicions d’exhibició que te-
nim a Europa garanteixen la viabilitat 
de Lagartijas a Mèxic”, diu Gabino. I els 
permeten la independència necessària 
per poder oficiar, si els cal, de llangar-
daixos carregats de verí contra el con-
formisme. BELÉN GINART

Verí de 
llangardaix

Lagartijas Tiradas al Sol es capbussa en la realitat del seu país, 
Mèxic, per rastrejar-hi les petjades de la democràcia. Un projecte 

escènic amb 32 obres: una per cada estat mexicà

TEMPORADA ALTA: CICLE LAGARTIJAS TIRADAS AL 
SOL.‘TIJUANA’ , ‘VERACRUZ’, ‘SANTIAGO AMOUKALLI’. 

11-12 D’OCTUBRE. LA PLANETA (GIRONA)

FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
‘CADÀVER EXQUISIT’

La suma de forces va anar més o menys així: el músic David 
Carabén va escriure un poema a partir de la idea de festa popular, 
CaboSanRoque hi va posar música i Mercè Sampietro el va recitar. 
Amb la gravació sonora, i la col·laboració d’un grup de ballarins 
amateurs i els Gegants de Manresa, el coreògraf Toni Mira n’ha fet 
un espectacle que s’estrena dins la Fira Mediterrània de Manresa.  

Fins al 8 d’octubre
GRAN TEATRE DEL LICEU 
‘MACBETH’

En blanc i negre i amb tocs surrealistes. Així és com el director 
d’escena Christof Loy veu el destí tràgic de Macbeth, empès per 
l’ambició de la seva dona. Aquest muntatge de l’òpera de Verdi, 
amb direcció musical de Giampaolo Bisanti, obre nou curs al Liceu i 
hi tanca l’any Shakespeare, amb dos repartiments encapçalats per 
Ludovic Tézier, Martina Serafin, Luca Salsi i Tatiana Serjan.

Del 7 al 23 d’octubre

TEMPORADA ALTA
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