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La relació de parella és el tema central de l’obra de Daniel Veronese.

Hi ha ocasions en què el món
de la creació propicia l’aparició
d’estranyes parelles artístiques:
per posar un cas molt evident
que corre ara mateix per la car-
tellera cinematogràfica però que
té orígens del tot teatrals, no-
més cal pensar en el maridatge
(podríem parlar de matrimoni
contra natura?) que s’acaba de
produir entre el món vist com un
conte de fades que ha sigut mar-
ca de la casa Disney des de sem-
pre, i el món en què queden es-
micolats els contes de fades que
ens proposen Sondheim i Lapine
a ‘Into the Woods’.
De la mateixa manera, asso-

ciar el teatre a què ens té acos-
tumats Daniel Veronese amb el
teatre que triomfa a Broadway
podria semblar a simple vista
una operació agosarada. Espe-
cialment, si oblidem que tant a

la seva Buenos Aires natal (‘Gor-
da’) com fins i tot a casa nostra
(‘Qui té por de Virginia Woolf?’,
‘Bona gent’), Veronese ha diri-
git espectacles vinguts de Broa-
dway en els quals ha renunciat
als trets més característics de les
seves posades en escena, sense
deixar per això d’oferir bones
mostres del seu talent.
El cas del ben recomanable

muntatge que ara s’exhibeix al
Tantarantana ve a ser en aquest
sentit unamica diferent: del que
es tracta aquest cop és d’agafar
una comèdia dramàtica d’èxit
que acostuma a ser representa-
da des de paràmetres més con-
vencionals (només cal pensar en
aquest sentit en la versió catala-
na que es va poder veure a l’Apo-
lo) i sotmetre-la en granmesura
a aquella peculiar manera de tre-
ballar un text que identifiquem
amb Veronese des que es va pre-
sentar entre nosaltres amb les
seves extraordinàries relectures

de Txékhov i Ibsen. Veronese,
sense tornar al vell sofà desgas-
tat i al petit decorat atrotinat
d’altres temps (al cap i a la fi, els
protagonistes de l’obra són gent
més omenys ben acomodada),
sí que retorna a la simplicitat
minimalista de l’espai escènic.
I a un treball amb els intèrprets
molt més proper al que ha es-
tat realitzant al llarg dels anys
amb els esplèndids actors i ac-
trius que formen part de la seva
família teatral (aquella manera

de treballar detectable també al
muntatge de ‘Sonata de otoño’
vist al Lliure fa uns pocs mesos)
que al que realitza quan es trac-
ta de col·laborar amb personali-
tats consagrades que vénen d’al-
tres àmbits (cas de la mateixa
‘Virginia Woolf’). El resultat és
en aquest sentit força vàlid; tot i
mancar-hi aquell punt de compli-
citat absoluta i equilibri exacte,
i aquella mena de perfecta na-
turalitat artificiosa amb què ens
obsequia sempre el clan Verone-

se, i tot i caure en algunmoment
en petits excessos un xic (només
un xic) desbordats, a l’escenari
hi trobem quatre bons intèrprets
notablement implicats en el punt
de trista acidesa present en el
text que el director vol remar-
car: malgrat els cops d’humor,
aquí Veronese aposta pel dra-
ma. I és que, en les seves mans,
l’amargor d’aquest sopar amb
amics resulta benmanifesta.
Com també l’habilitat d’un autor
que sap agafar una situació vista
en infinitat d’ocasions al cinema
o al teatre i farcir-la d’observa-
cions demolidores i de vegades
ben cruels sobre la manera com
la mirada dels altres determina
la visió que tenim dels nostres
propis èxits o fracassos, i sobre
la manera com, quan fracassa el
nostre model, intentem convèn-
cer els altres que també en el seu
cas està fracassant, encara que
no ho vulguin veure.
Teatre Tantarantana
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

! Anchoas “LoLín” Bodega
con Pimientos de Isla

! Puding Cabracho
! Empanada de Cachón

en su tinta
! Cocido Montañés
! Quesada Casera

Jornadas Gastronómicas

Cántabras
Del 30 de Enero al 15 de Febrero de 2015

Precio: 35 € (IVA incl.)

Tel. reservas:
620 437 475

Con la colaboración de

Ronda de Sant Pau, 5. BARCELONA


