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Naix a Puertollano (Ciudad Real, 1945).
Llicenciada en Filosofia i Lletres, Especialitat
en Història i, més tard, Filologia Clàssica, per
la Universitat Complutense de Madrid en
1968. Des de 1982, és Catedràtica de Grec de
l'I.E.S. San Isidro de Madrid. En 1979 inicia la
seua dedicació a la traducció, estudi i
investigació del teatre clàssic grec. En 1985
crea el grup de teatre Thíasos amb els alumnes
de l'Institut, que comença en 1990 la seua
marxa professional. Des de llavors, comparteix
l'ensenyament del grec clàssic amb la
investigació, traducció i producció de teatre
grec. Ha portat a escena els seus muntatges per
infinitat de teatres i nombrosos llocs
arqueològics d'Espanya, Itàlia i Grècia -
Atenes, Tebes, Delfos, Tessalònica entre altres-
. Entre les seues produccions destaquen
Núvols, Ocells, Prometeu, Bacants, Cavallers i
Agamèmnon i són especialment rellevants les
seues actuacions en el Festival de Teatre
Clàssic de Mèrida amb els muntatges de
Cavallers i Ocells (2000). Ha rebut nombrosos
premis nacionals i internacionals, com el de la
Comunitat Econòmica Europea a Delfos. Les
seues Bacants van suposar un abans i un
després en la representació del drama antic.

Thíasos va ser companyia convidada en la
celebració de la capitalitat europea de la cultura de
Salònica i la seua directora, sòcia fundadora i
membre de la Junta Directiva de l'Institut de Teatre
Greco-Llatí de Segóbriga (Conca) fins al 2002 i
membre de la Junta Directiva de la Secció a
Espanya de la Societé dones Amis de Nikos
Kazantzakis des de 1998. Ha impartit cursos en
escoles de formació superior i universitats, entre
elles, la Universitat d'Alacant.
A partir d'un coneixement i respecte escrupolós pel
text, García Rodero va obrir una nova via
d'investigació i aprofundiment en les possibilitats
escenogràfiques, musicals i poètiques no sols de la
llengua grega, sinó també dels aspectes rituals,
iconogràfics, mítics i simbòlics de la posada en
escena de la tragèdia i la comèdia antigues.
“Les obres, a part d'entendre-les, cal gaudir-les”.
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