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JUSTO BARRANCO

Barcelona

D
aniel Veronese ha
esdevingut impres-
cindible en la carte-
llera barcelonina.
Però si fa uns anys

el director de Buenos Aires acu-
dia al Teatre Lliure amb els seus
actors argentins per presentar les
seves particulars i vibrants versi-
ons dels clàssics deTxékhov o Ib-
sen, d’un temps ençà el seu segell
veloç i la impressionant veritat
que imprimeix als actors han fet
que el cridin directament per diri-
gir elencs espanyols. Així, si la
temporada passada ja va dirigir al
RomeaPereArquillué i EmmaVi-
larasau a Qui té por de Virginia
Woolf?, aquest setembre va pre-
sentar a La Villarroel la brillant
Teatro para pájaros, on dirigia la
companyia granadina Histrión, i
des del 16 de març dirigirà al
teatre Goya Bona gent, una obra
del dramaturg nord-americà Da-
vid Lindsay protagonitzada en
aquest cas per Mercè Arànega i
Àlex Casanovas.
Però, a més, des d’avui al ves-

pre i fins diumenge el Lliure de
Montjuïc acull Los hijos se han
dormido, una obra en quèVerone-
se torna a adaptar un Txékhov,
aquesta vegadaLa gavina, i la dei-
xa només en una hora i mitja de

durada.UnTxékhov que va estre-
nar inicialment amb una compa-
nyia argentina a Buenos Aires i
que vamostrar al festival Tempo-
rada Alta de Girona. I que ara ha
tornat a muntar amb una com-
panyia espanyola que compta
amb moltes cares habituals de la
televisió: el veterà Miguel Rellán
és el jubilat i malalt Sorin, a la ca-
sa del qual té lloc l’acció; Susi Sán-
chez dóna vida a Irina, germana
de Sorin i famosa actriu en deca-
dència; el seu amant Trigorin és
Ginés García, i el seu fill Kostia és
Pablo Rivero, que està enamorat
de Nina (Marina Salas) però que
és estimat per Maixa (Malena

Alterio)... de qui està enamorat Se-
mion (Diego Martín). Un bon
embolic.
Junts creen al Lliure una ver-

sió molt coral de La gavina en
què els secundaris destaquen, i
diàlegs que abans eren íntims ara
són contemplats pels altres perso-

natges, però Veronese ha intentat
mantenir l’esperit de l’obra de
Txékhov. Un autor que, diu, “va
escriure per l’eternitat, amb
aquest amor per l’individu, pel
proïsme, amb aquestamirada frà-
gil sobre el futur, aquesta tristesa
pel que vindrà i la creença unami-
ca il·lusòria que el futur serà mi-
llor que el present”.
Així, pel director argentí Los

hijos se han dormido mostra, se-
gons va explicar en presentar-la
al Temporada Alta, “una succes-
sió d’amors frustrats que si algú
digués que és una comèdia de por-
tes, jo no ho negaria. La seva
història és la del desamor i la re-
cerca de la passió. Els personat-
ges busquen la felicitat en un lloc
equivocat, fora d’ells, i quan ho
aconsegueixen ja no en tenen
prou i busquen alguna cosa més.
El que fem tots”.
Miguel Rellán diu que són per-

sonatges –encara que recorda
que a Veronese no li agrada gens
la paraula: “Un dia li vaig dir, ‘jo
crec que el meu personatge...’. I
em va respondre: ¿Qué personaje?
Sos vos”– que es queixen molt de
comhanmalgastat la vida. Volien
ser escriptors i no ho són. O viure
a la ciutat i viuen al camp. “Estan
amargats, però no es llencen per
la finestra”, ironitza. I afegeix
que a l’obra hi ha frases que els
defineix bé com “Per què sempre
triem tanmalament?” o “Sóc l’ho-
me que va voler i no va poder”.
“Però no expliquen per què: no
han lluitat”, diu l’actor. En aquest
sentit, Marina Salas assenyala
que el seu personatge, Nina, és
l’única que no pertany a la xarxa
familiar d’insatisfaccions, i fa el
camí oposat, actuant per intentar
aconseguir el seu somni.c

JEAN-PIERRE LEDOS

Susi Sánchez, Pablo Rivero i Miguel Rellán a l’obra

Malena Alterio, Ginés
García, Pablo Rivero
o Miguel Rellán són
alguns dels populars
rostres de l’obra

L’argentí Daniel Veronese porta al Lliure la seva particular visió de
‘La gavina’ de Txékhov amb la coral ‘Los hijos se han dormido’

Lamalaltiade lason
Mascarell
rellevarà
Oriol
Izquierdo

BARCELONA Redacció

El conseller deCultura, Ferran
Mascarell, té intenció de relle-
var el director de la Institució
de les Lletres Catalanes, Oriol
Izquierdo, i altres càrrecs de
l’entitat, va informar ahir elma-
teix Izquierdo. Mascarell pre-
veu donar avui una llista de
noms en el nou consell asses-
sor de la institució, d’acord
amb els estatuts en vigor des
del dia 1. El consell oferirà la
seva opinió a Mascarell, que al
seu torn proposarà al Govern
català els noms que ell conside-
ri oportuns. Fonts de la Conse-
lleria de Cultura afirmen que
desconeixen qui substituirà Iz-
quierdo.
Izquierdo, escriptor i crític,

va ser nomenat per l’anterior
conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, i ha estat
sis anys al capdavant d’aques-
ta institució, l’objectiu de la
qual és la difusió de la literatu-
ra catalana. Izquierdo va anun-
ciar el relleu en un e-mail a
totes les persones amb qui ha
col·laborat en els últims anys.
La conselleria va confirmar a
Efe la intenció de la Generali-
tat de renovar els directius
d’aquesta institució.c


