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La companyia andalusa Histrión
Teatro ha tornat a treballar amb el
director i dramaturg argentí Dani-
el Veronese. El resultat d’aquesta
trobada, Teatro para pájaros, arri-
ba aquest dijous a La Villarroel.

seva direcció dels actors és especta-
cular. Li vam dir que som una com-
panyia andalusa de teatre indepen-
dent i que volíem treballar amb ell.
Veronese va quedar sorprès”, recor-
da Matarranz.

Buenos Aires, epicentre creatiu
Amésd’HistriónTeatro,Veroneseha
treballat amb companyies brasileres
i mexicanes. No sempre pot viatjar,
així que Candenmor, la seva sala a
BuenosAires,esconverteixsovinten
centre de creació per a companyies
foranes. “No coneixia Histrión ni sa-
bia què havien fet abans, però de se-
guida vam tenir bona sintonia”, afir-
ma Veronese sobre la col·laboració.
El procés de creació de Teatro para
pájaros es va perllongar un mes i mig
a la capital argentina.

L’estrena a La Villarroel coinci-
deix amb l’estada que Veronese fa a

Madrid per preparar Los hijos se han
dormido amb actors espanyols a
Matadero. I ahir es va estrenar a La
Latina la versió castellana del seu
muntatge de Qui té por de Virginia
Woolf. A Madrid, Carmen Machi
substitueix Emma Vilarasau i s’au-
gura un èxit semblant al que va tenir
al Romea la temporada passada. El
director és conegut per les seves
personals adaptacions de clàssics de
Txèkhov i Ibsen. Histrión Teatro,
però, ha treballat sempre amb els
textos propis del director. “La com-
panyia havia triat el text i distribu-
ït els papers, així que només vaig ha-
ver-me d’ocupar de la direcció”, as-
senyala Veronese. “Només vam de-
manar-li l’equip i els tècnics, i ell
només ens va demanar confiança i
que ens deixéssim portar. Ens va dir
que per treballar només necessita
bons actors”, explica Matarranz.

Quan Histrión Teatro es va tro-
bar amb Veronese, van quedar sor-
presos en veure com el text de l’obra
canviava durant els assaigs. “És un
material que es pot manipular en
funció de les necessitats dels actors
i del muntatge”, diu l’actriu. Els pro-
tagonistes de Teatro para pájaros
són, precisament, actors, però l’ar-
gument no és de cap manera previ-
sible: un productor arriba a una ca-
sa on hi ha reunits un grup d’actors.
Fa poc que hi han trobat mort el
porter, i hi ha una parella que està
en crisi. “És una obra sobre la vio-
lència, el desig i la desesperació. Du-
rant una hora i quart es veu què són
capaços de fer els personatges per
resoldre els seus problemes. Vero-
nese parla de com la vida et posa en
situacions estranyes en què prens
decisions que mai havies pensat que
prendries”, conclou Matarranz.e
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BARCELONA. Les escenografies dels
muntatges de Daniel Veronese són
com un parell de sabates. Es tornen
més còmodes per treballar a mesu-
ra que es fan més muntatges. Quan
acaba un espectacle i prepara el se-
güent només cal rentar-li la cara i
canviar alguns mobles per posar-se
a treballar un altre cop. “Va ser com
tornar a casa, em va passar l’ansie-
tat, em vaig sentir còmoda”, recor-
da l’actriu Gema Matarranz, de la
companyia andalusa Histrión Tea-
tro. L’escenografia de Teatro para
pájaros, el segon espectacle que han
fet amb Veronese, és la mateixa que
van utilitzar el 2009 a Del maravi-
lloso mundo de los animales: los cor-
deros, la seva primera col·laboració
amb el director argentí.

Les parets de la casa on es desen-
volupa l’acció de Teatro para pája-
ros tenen una vida encara més llar-
ga. Van acollir Espía a una mujer que
se mata i Mujeres soñaron caballos,
dos dels espectacles més cèlebres
del dramaturg i director. Histrión
Teatro i Veronese es van trobar
quan aquests muntatges van arribar
a la sala Cuarta Pared de Madrid i al
Teatre Lliure. “La nostra compa-
nyia no té director, el busquem en
funció del projecte. Els muntatges
de Veronese em van emocionar i la

OBRIR LA CASA DELS TRONS
Els protagonistes de Teatro para pájaros són un grup d’actors reunits en una casa. La mort del porter i l’arribada d’un productor desencadena

l’acció. Els personatges han de prendre decisions malgrat que es veuen en situacions en què mai s’haurien imaginat. JOAQUÍN CASANOVA
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Els seguidors de Veronese
Histrión Teatro porta a La Villarroel la segona col·laboració amb el director argentí

Albert Boadella deixa la direcció d’Els Joglars
“És el meu darrer acte com a direc-
tor d’Els Joglars”, va anunciar ahir
Albert Boadella durant la presen-
tació de la temporada 2012-2013
de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico. Després de 51 anys al cap-
davant d’Els Joglars, Boadella, de
69 anys, abandonarà la direcció de
la companyia que ell mateix va
fundar. El substituirà la seva mà
dreta, l’actor Ramon Fontserè, un
traspàs que Boadella va qualificar
d’“agradable i satisfactori”. Entre
els motius d’aquesta decisió, Boa-
della va destacar el desig de passar

el relleu a una persona més jove i
“amb més talent”. El director sor-
tint va assegurar a diversos mit-
jans que no veu la jubilació pròxi-
ma i que pensa continuar vinculat
a la companyia, però que no li agra-
daria ser “una ombra molesta”.
Boadella també continuarà diri-
gint la gestió dels teatres del Canal.
El dramaturg firma juntament
amb Martina Cabanas l’adaptació
d’El coloquio de los perros, de Cer-
vantes, una de les obres que estre-
narà el CNTC el 2013 i que ja serà
dirigida per Fontserè.


