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Si els preguntem qui és Daniel 
Veronese, segur que saben que és 
argentí, que és un assidu del Teatre 
Lliure i que la temporada passada 
es va marcar un dels hits de l’any 
amb la posada en escena de Qui té 
por de Virginia Woolf? al Romea. Si 
són més teatrers, segur que han 
vist alguna de les extraordinàries 
versions de Txékhov o Ibsen dels 
últims temps, les quals, per cert, 
han canviat en certa manera la 
nostra manera de veure els 
clàssics. Però si els diem que 
Veronese també és dramaturg, 
potser van més perduts. Ara, 
gràcies a La Villarroel, podrem 
veure Teatro para pájaros, una 
peça escrita de cap a cap per ell 
sota l’encàrrec de la companyia 
sevillana Histrión Teatro.

La primera pregunta és òbvia. 
Hi ha més Ibsen o més Txékhov a  
Teatro para pájaros? Resposta: 
“És Veronese autèntic”. I quina 
diferència hi ha? “Queda clar que 
en les versions parteixo d’una 
estructura d’una obra ja escrita. 
Per més que hi intervingui, sempre 
hi haurà un altre autor”. I què 

caracteritza el seu teatre? 
Responem nosaltres: una obsessió 
brutal pel pas del temps, de com 
trastoca les relacions entre les 
persones.

La peça que arriba a La 
Villarroel no és una excepció. 
Parla d’una parella, parla de teatre 
i del que Cernuda en diria la 
realitat i el desig. Enmig, hi ha 

l’espinós tema de la llibertat 
creativa. “Jo puc crear amb 
llibertat: només necessito temps i 
ganes de fer-ho”, assegura 
Veronese, privilegiat. 

Teatro para pájaros també 
parla de la necessitat (o no) del 
creador d’una altra persona per 
crear. Ell ha canviat de parer al 

llarg del temps. “Abans, quan 
només escrivia, podia crear en 
solitari. Ara necessito els actors 
per a la meva feina”, constata.

Normalment, quan treballa a 
Buenos Aires, Veronese aixeca les 
obres amb la seva tropa. Quan 
surt, sobretot a Madrid o 
Barcelona, accepta encàrrecs de 
tall molt més comercial, amb 
estrelles locals de la interpretació. 
La topada amb el sevillans 
Histrión Teatro és diferent. Són 
una companyia que li demana una 
obra seva i que els dirigeixi. Li 
demanem com va anar tot plegat i 
desprèn entusiasme: “Són 
d’aquells encontres fortuits que 
t’alegren la vida. Crec que em vaig 
deixar portar per la intuïció i, un 
cop més, no va fallar-me”.

La relació de Veronese amb el 
teatre en llengua catalana 
–estrenada amb el Qui té por de 
Virginia Woolf?– no s’acaba amb 
l’experiència al Romea. L’any que 
ve en farà una altra. Era el primer 
cop que no dirigia en castellà. I en 
va quedar, també ell, prou satisfet. 
“Vaig muntar una obra que 
desconeixia, amb actors que no 
coneixia i en una idioma que 
desconeixia. Ho vaig fer en un 
temps rècord. I va sortir molt bé. 
Vaig pensar molt sobre els límits 
del coneixement”. Geni i figura.

TEATRO PARA PÁJAROS

La Villarroel. Fins al 7 d’octubre

Abans, quan 
només escrivia, 
podia crear sol. 
Ara necessito els 
actors

 
De manera inexorable, Senat 

popular incorruptible, les 

coses es mouen, malgrat l’IVA, la 

crisi i tota la pesca. I, vegin per on, 

de vegades les coses caminen 

cap a indrets interessants per 

culpa de –o gràcies a – la situació 

actual. Ja que, per exemple, qui li 

hauria dit a Ivan Morales que 

portaria la seva primera obra, Sé 

de un lugar, al temple més canònic 

i venerat del teatre català, el 

Romea? O que Marta Buchaca 

faria un Lliure amb Litus? O que 

Josep Maria Miró faria una 

Villarroel amb El principi 

d’Arquimedes?

 
Es tracta de tres obres que 

són les grans triomfadores 

de la temporada passada de la 

sèrie B del teatre català, és a dir, 

el que es juga a les sales petites, 

aquelles que no guanyen diners 

mai de la vida i fan teatre per 

sobreviure i amb una passió 

impossible i mai vista en 

qualsevol altra disciplina 

artística.

 
Totes tres, a més, provenen 

de mons ben diferents. Sé de 

un lugar és teatre independent al 

100%, sense xarxa ni estructura. 

Una obra que és bona perquè és 

bona, a banda d’estar brillantment 

muntada i interpretada. Una obra 

que arriba a La Seca, l’any passat, 

després de provar sort sense èxit 

en altres teatres i que es fa al 

teatre del Born perquè una 

programadora, Sílvia P. Aspiroz, 

es juga el coll perquè es faci.

  
Litus ja és una altra cosa, 

perquè ve del món de la 

Flyhard, més estructurat dins la 

seva modèstia. I El principi 

d’Arquimedes prové de la Beckett, 

temple de l’autoria, molt 

consolidat, tot i que sense gaires 

connexions amb el teatre 

‘comercial’ (fins ara). 

 
Tres obres que demostren 

que no tot està dat i beneït, 

que els nois que s’arrisquin, que 

aixequin un bon espectacle, 

tindran una recompensa, fins i tot 

millor que abans. Poden començar 

a La Seca i acabar al Romea. I 

tornar a La Seca, com serà el cas 

de la tropa de Morales a finals de 

temporada. –Andreu Gomila

Brutus
Nois, espavileu

100% Veronese
L’argentí fa passar per l’adreçador els sevillans 

Histrión Teatro amb un text seu. Andreu Gomila 

no parla amb ell ni d’Ibsen ni de Txékhov

Va trobar-los de manera fortuïta i Veronese n’ha quedat encantat, dels sevillans. 
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