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Escenes
‘CYRANO DE BERGERAC’

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DESPRÉS D’UNS MESOS DE GIRA, EL MUNTATGE
DIRIGIT PER ORIOL BROGGI I PROTAGONITZAT PER
PERE ARQUILLUÉ TORNA A L’ESPAI ON VA NÉIXER.
A partir del 16 de març

‘FRAGMENTS’

MERCAT DE LES FLORS

NOU ESPECTACLE DE LES SLOVAKS, UN GRUP DE
BALLARINS NASCUTS A ESLOVÀQUIA QUE DESTIL·LA
LA DANSA TRADICIONAL DEL SEU PAÍS
Fins al 17 de març

‘L’ONADA’
LLIURE DE GRÀCIA

A mitjans dels anys 60, un professor estatu-
nidenc va voler demostrar als seus alumnes
d’institut com es va posar en marxa el
mecanisme que va desencadenar el nazis-
me. Diumenge, després de la funció, aquell
professor, Ron Jones, participarà en un
col·loqui sobre l’obra.
Montseny, 47 (Barcelona)
Fins al 7 d’abril

‘EL MESTRE I MARGARITA’
CÍRCOL MALDÀ

L’actor i director Pep Tosar té debilitat per
aquest text de Bulgakov. El coneix, l’ha tre-
ballat des de tots els angles, i ara hi torna
en una versió contemporània.
Del Pi, 5, escala dreta (Barcelona)
A partir del 15 de març

‘AFTERPLAY’
SALA ATRIUM

Un cafè de Moscou. Un home i una dona es
troben. Són dos personatges de Txékhov.
Ell és l’Andrei de Les tres germanes. Ella, la
Sònia de L’oncle Vània. Tenen en comú una
gran solitud.
Consell de Cent, 435 (Barcelona).
Del 20 de març al 28 d’abril

ALTRES
ESCENES

S’acaba una història que ha durat un quart
de segle. El ballet de David Campos plega
per cansament, per decepció i per falta de
recursos. I ho fa en una gala, a Terrassa, en
què mostrarà la seva versió renovada d’un
ballet clàssic, una bona síntesi de les línies
desenvolupades per la companyia.

‘LA BELLA DORMENT DEL BOSC’
CENTRE CULTURAL UNNIM

Rambla d’Ègara, 340 (Terrassa)
17 de març

ESPECTACLE
RECOMANAT

‘BONA GENT’

TEATRE GOYA CODORNÍU

Joaquín Costa, 68 (Barcelona)
Del 16 de març al 28 d’abril

UN PEU
A CADA RIBA

Daniel Veronese (Buenos Aires, 1955) va
començar fa anys una fructífera relació amb
el teatre català: primer exhibint els muntat-
ges amb la seva companyia (el Temporada
Alta i el Lliure han estat els seus grans apa-
radors) i després com a director contractat.
Actor i dramaturg, alguns dels cims de la
seva carrera els ha aconseguit amb l’adap-
tació de textos clàssics, especialment
Txékhov. Treballa tant dins com fora de
casa: en els pròxims mesos l’esperen mun-
tatges a l’Argentina i a Mèxic.

TEATRE
GO
YA

L’AMISTAT,
AQUEST TRESOR
IMPAGABLE
Daniel Veronese estrena ‘Bona gent’:
sis personatges davant unmón en crisi

BELÉN GINART

N
o us deixeu enganyar
pel títol.Ni tampocpel
resumargumental.La
nova obra del Teatre
Goya Codorníu es diu
Bona gent, un text del

dramaturg i guionista nord-
americà David Lindsay-Abaire.
Hi transiten un grup de perso-
nes disposades a ajudar-se les
unesa lesaltres i aposaraprova
el veritable sentit de l’amistat i
de la solidaritat individual.

Perònohihariscdesobredo-
si de bonrotllisme. Perquè en
aquesta història també hi ha
mesquinesa,mala llet, cobdícia,
manca d’escrúpols i altres pas-
sions ben humanes que conju-
ren un possible excés de sucre.
Aixòsí, senserenunciarmaia la
tendresa, una emoció que em-
bolcalla les sis escenes d’aques-
ta obra estrenada a Broadway
l’any2011ambFrancesMcDor-
mand al paper principal.

També hi trobareu, però,
molts elements que us sembla-
ranextretsdeldiarid’avui,de la

conversaamblaveïna,de lama-
nifestació del carrer. Com si
l’autor l’hagués escrit pensant
enaquestacrisiqueens llepaels
peus i no en els habitants d’un
barripobredeBoston, el llocon
va néixer i on vivia abans que
l’escriptura,ambpremiPulitzer
inclòs, l’encastés en una altra
classe social. El tema de com
l’origen social condiciona la vi-
da de les persones és un altre
elementmoltpresentenaquest
espectacle, en el qual ressonen
elements de la banda sonora
dels nostres dies, com les ame-
naces de desnonament, la des-
esperança i la pobresa voraç.

DIRECTOR CONEIX ACTORS
L’argentí Daniel Veronese és el
director d’aquest espectacle, el
segonencàrrecquerepdelapro-
ductora Focus després d’haver-
hi treballat al capdavant de
¿Quién teme a VirginiaWoolf?.
Els encàrrecs són una feina pa-
ral·lela a la seva dimensió més
creativa, la qual porta a terme
amb la seva pròpia companyia.
“Són dues facetes que es com-
plementen molt bé”, assegura.
Ladecisiódeconvertirenprota-
gonista del muntatge Mercè

Arànega no és seva. Ni la tria de
la resta dels intèrprets: Àngela
Jové, Àlex Casanovas, Ruben
Ametllé,NiesJaumeiCarolMu-
akuku. “No havia treballat amb
capd’ells, peròn’estic encantat,
sónmagnífics”, declara.

Enaquestahistòria,Arànega
és una mare soltera a càrrec
d’una filla discapacitada amb
qui s’ha acarnissat el drama.
“Pateix una situació social for-
ça desesperada. Però no vol al-
moines, vol feina, perquè això
és el que humanitza les perso-
nes. Podria fer qualsevol cosa
per aconseguir-la, fins i tot ac-
ceptaria feines indignes”, expli-
caVeronese.L’obra, diu, ésuna
mostrade lacapacitatdel teatre
de plasmar la realitat. “Això és
el que el fa fort”.

La peça no dóna solucions
“perquè és una feina dels go-
vernants”, però sí que radiogra-
fia amb força “fins on estem
disposats a arribar en situaci-
ons límit”. Comdiu el director,
“no tot és moralment accepta-
ble, perònopotsdemanar ètica
aalgúquenoté respermenjar”.
També planteja “què és el que
realment ens cal per ser feli-
ços” i ho fa sense renunciar a
l’humor.


