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El Temporada Alta obre el cicle iberoamericà amb tres obres dels mexicans
Lagartijas Tiradas al Sol que disseccionen críticament el seu país

Mèxicobert encanal
JUSTO BARRANCO

Barcelona

S
ous de misèria, narcotrà-
ficiviolència,aliancesen-
tre polítics i narcotrafi-
cants,assassinatdeperio-
distes, marginació dels

indígenes... El panorama de la seva
terra que la companyia Lagartijas
Tiradas al Sol retrata a les seves
obresteatralsnoésprecisamentper
llançarlescampanesalvol,però, tot
i així, reconeix Gabino Rodríguez,
“en el fonshi haun cert optimisme,
moltes coses han canviat per bé al
país els últims 50 anys, i ho demos-
tra el fet d’haver pogut fer aquest
projecte sense problemes”. El país
és Mèxic, el Mèxic actual. I el pro-
jecte de Lagartijas –que ha aconse-
guit una gran projecció internacio-
nal elsúltimsanysambel seu teatre
documental– és disseccionar-lo a
l’escenari. Però no ambunamirada
genèrica des de la gegantina capital
delpaís,sinódescendintacadascun
dels seus 32 estats.D’un enun. I, de
fet, des d’avui i fins diumenge arri-
ben al Festival Temporada Alta de
Girona –obren el cicle Connexió
Iberoamèrica–ambelstresprimers
fruits del projecte: els muntatges
Tijuana,SantiagoAmoukalli iVera-
cruz, nos estamos desforestando o
cómo extrañar Xalapa, que es veu-
rana la salaLaPlaneta.
El projecte parteix de La demo-

craciaenMéxico,nomd’unllibrede
Pablo González Casanova del 1965
en què s’analitzava la situació del
país. Es tracta d’una investigació
que volen “actualitzar des del ter-
renyartístic”permostrarladiversi-
tatdelpaís.Demoment, aquestanit
obriranfocambTijuana, enquèGa-
binoRodríguez – cap visible deLa-
gartijas, juntament amb Luisa Par-
do– explica com va assumir durant
sismesoslaidentitatdeltreballador

d’unamaquiladorad’aquesta ciutat
de Baixa Califòrnia fronterera amb
els Estats Units. La identitat d’un
homequesobreviuambelsalarimí-
nim: 3,5 euros al dia. Rodríguez in-
tenta mostrar què significa viure
amb aquests diners: “Obliga la gent
aviure forade la llei ambunaltre ti-
pus d’activitats, perquè no arriba a
les necessitats més elementals, hi
ha dificultats per parlar del quedes
de la classe mitjana considerem la
vida”.Veracruz, queesveuràdemà,
“ésunareflexió sobrequèvapassar
en aquell Estat perquè es convertís
en l’infern que és en termes de lli-
bertat d’expressió, ambnombrosos
periodistes assassinats”. La respos-
ta?Elnarcotràfic i la censurapolíti-
ca. “Hi ha molta col·lusió entre
narcotraficants i polítics. Ara el go-
vernador serà expulsat del PRI,
peròmés permala gestió econòmi-
caquepelsperiodistesmorts”,asse-
nyalaRodríguez.
Finalment, a Santiago Amoukalli

mostraran diumenge una comuni-
tat indígenadePueblaqueparlanà-

huatl, marginats per l’Estat i afec-
tats per les conseqüències del nar-
cotràfic, que imposa les seves
condicions a les poblacions petites
ambgoverns febles.
PerRodríguez,desqueGonzález

Casanova va escriure el llibre, fa
mig segle, “hi hahagutuncanvi per
moltes lluites estudiantils, obreres,
sindicalsipermitjansdecomunica-
ció que es van poder obrir, però hi
hamoltescosespercanviar,queen-
cara estanmoltmalament”. I apun-
ta que actualment, “després del
desastre del sexenni de Felipe Cal-
derón amb la guerra contra el nar-
cotràfic, la tornada del PRI va ser

viscuda com una desil·lusió de tor-
nar al mal conegut. El sexenni de
PeñaNietovacomençarambrefor-
mesestructurals, hihaviaunacerta
esperança que el país es mogués,
però molts esdeveniments van to-
carlasocietat,ambels43estudiants
assassinats i amb una espècie de
normalització de la violència”. “El
país sembla més tranquil perquè el
temano surt tant als diaris, però no
s’ha arreglat el problemade fonsde
laviolènciaqueesprodueixpel trà-
ficdedrogues capalsEstatsUnits, i
tambéperunacol·lusióentrel’Estat
i els narcotraficants”, conclou Ro-
dríguez.!

Lacompanyiadeteatre
documentalabordala
pobresa, lamarginació
indígenai l’aliançaentre
política inarcotràfic
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Escena del muntatge Santiago Amoukalli, que es veurà a Girona


