
29culturaara DILLUNS, 18 DE MARÇ DEL 2013

TEATRE

Perdre la feina sense perdre la dignitat

Daniel Veronese dirigeix una tra-
gicomèdia sobre la caiguda en la
marginalitat del guanyador del
premi Pulitzer David Lindsay-
Abaire. Mercè Arànega protago-
nitza Bona gent al Teatre Goya.

LAURA SERRA

BARCELONA. La Margaret viu en un
barri pobre als afores de Boston, al
Southie. Té una filla de 30 anys que
és disminuïda física i mental. Tre-
balla de caixera en una botiga de tot
a 100. Té amigues amb qui anar a ju-
gar al bingo. No es queixa. Un bon
dia l’acomiaden i comença la seva
davallada als inferns. “Li prenen
l’única cosa que la fa digna, que és
la feina. Crec que és el que fa digna
una persona”, diu el director argen-
tí Daniel Veronese, que després de
l’experiència de Qui té por de Virgi-
nia Woolf? torna a dirigir actors ca-
talans al Teatre Goya. Les coses, pe-
rò, encara li poden anar pitjor a
aquesta dona dels baixos fons que
interpreta Mercè Arànega.

Amb el títol –equívoc, irònic, op-
timista– de Bona gent, el dramaturg
nord-americà David Lindsay-Abai-
re va voler retratar com és la vida al
seu barri d’origen, sense pretendre
fer un pamflet polític ni una denún-
cia social explícita. Aquest fill d’un
venedor ambulant de fruites i un
peó de fàbrica, becat per estudiar en
una institució privada i finalment
guanyador del premi Pulitzer el
2007, retrata les llums i ombres de
l’essència humana a través de sis
personatge que giren a l’entorn de la
protagonista. “Al capdavall, els fills
de puta també són persones”, dei-
xa clar Arànega. A ella li giren la ca-
ra la gent propera i l’estat, però con-

tinua nedant a contracorrent per
capgirar la seva sort. “És un text
que, amb uns diàlegs àgils propis
d’una alta comèdia anglesa, que fa
molt riure, tracta un drama social”,
explica l’actriu, que es manté tota
l’obra a escena, durant 105 minuts.
“Requereix molta agilitat actoral,
per passar d’un estat anímic a l’al-
tre, del drama a la comèdia”, diu
Arànega. Àngela Jové i Nies Jaume
interpreten les seves amigues, Ru-
ben Ametllé el cap que l’acomiada i
Àlex Casanovas amb Carol Muaku-
ku són els petitburgesos que han
aconseguit escapar del barri.

Malgrat que retrati un lloc degra-
dat, Bona gent no és una comèdia so-
bre persones tan diferents de les
que poden anar al teatre. Els pro-
ductors l’associen a una Aída tea-
tral, “de més categoria i més mala

llet”, opina Jordi González, de
Focus. “És una obra extrapolable
aquí, on la gent es mata perquè
perd la casa. Una persona no pot
quedar al carrer, és una bogeria
que ni Kafka s’hauria imaginat”,
diu Veronese.

Sovint la solidaritat prové de
qui menys té. “La bona gent tam-
bé té les seves prioritats i neces-
sitats”, excusa Jové. “La Margie
no suplica, ni que la matin. Però
no para mai de lluitar. I no es po-
sa a plorar. Amb la seva actitud,
gairebé infantil, demostra espe-
rança”, diu l’actriu. “De la matei-
xa manera que el valent no és el
que no té por, sinó el que té por i
igualment actua”, hi afegeix Ve-
ronese. “Aquesta és una obra
d’emocions –resumeix Aràne-
ga–. Per riure i plorar”.e

L’equip artístic de Bona gent, amb Mercè Arànega al capdavant, amb el director
argentí Daniel Veronese (a la dreta). DAVID RUANO

Daniel Veronese dirigeix Mercè Arànega a ‘Bona gent’, al Goya

“Crec que he madurat bé”
consciència de quan estic bé dalt
d’un escenari o no. Però és cert que
crec que he madurat bé... resultón.

La sort depèn de qui et tria?
També. Jo estic molt orgullós de
Pel davant... i pel darrera i Pels pèls
i, potser perquè són comèdies
comercials, no es tenen tant
en compte quan allà hi ha-
via una feinada tremen-
da. Estaria bé que es
valori, com està bé que
els directors t’oferei-
xin registres dife-
rents. Sovint estem
encasellats, i el galant
jove ja no el puc fer!

Al teatre i a la vida [és
vicedirector de l’Associ-
ació d’Actors i Directors,
AADPC] li agrada compro-
metre’s.

És fantàstic poder dir certes co-
ses en un escenari. El teatre ser-
veix per burxar, provocar-nos,
fer-nos recapacitar i tirar enda-
vant. És preocupant que es tan-
quin espais. Un terç dels actors
de l’AADPC no treballen! Crec

que tornarà l’època de les
companyies, com al princi-

pi del teatre independent
a Catalunya, gent que

ara és empresària i
gestiona teatres.

¿Els concursos de
televisió dels 80 i 90
van anar bé a la seva
carrera?

He tingut més sort
que els companys que

després van fer els cule-
brons. Almenys la gent sa-

bia el meu nom i no el del
personatge!e

Maduresa Amb 27 anys de profes-
sió a l’esquena, ha encadenat diver-
sos papers que li han valgut els elogis
de la crítica. Compromès i crític, co-
protagonitza ‘Bona gent’ al Goya

L.S.

Viu un bon moment de maduresa?
Per edat, sí. I a més he tingut
l’avantatge de treballar amb bons
companys, directors i equips de
producció. Sempre m’ha agradat
fer aquesta feina i he tingut ganes
d’aprendre, de treballar amb els
altres i per als altres. He de confes-
sar que les crítiques no me les mi-
ro fa anys.

Per què?
Ser crític és difícil, i és molt difícil
que s’allunyin del seu gust personal
per valorar la feina objectivament.
Amb el temps, cada cop tinc més

Àlex
Casanovas
protagonitza
amb Mercè
Arànega Bona
gent. DAVID RUANO

Àlex Casanovas
ACTOR

Els supervivents van recordar els
seus familiars. ACN

HISTÒRIA

Emotiu
homenatge a les

víctimes dels
bombardejos

S.M.

BARCELONA. Ahir van tornar a so-
nar les sirenes alertant dels bom-
bardejos a Barcelona. Els qui desa-
fiant la pluja es van acostar al monu-
ment Encaix a la Gran Via, entre el
carrer Balmes i la rambla de Catalu-
nya, les van escoltar en silenci.
Molts eren supervivents d’aquells
terribles dies de març, quan les sire-
nes no deixaven de sonar ni els
bombarders italians de buidar els
estómacs. El 16, 17 i 18 de març les
bombes van caure sense descans so-
bre Barcelona. Mussolini, l’aliat de
Franco, volia castigar la ciutat.

Ahir es va retre un emotiu home-
natge al miler de persones que van
perdre la vida en aquell atac salvat-
ge. Entre els testimonis, Manuel
Cardeña, que va recordar com eren
els bombardejos. Ell veia des del
terrat de casa seva com queien les
bombes a la Barceloneta, i aixeca-
ven una fumarada i tota mena de
coses. Entre els assistents hi havia
el cònsol d’Itàlia a Barcelona, Dani-
el Perico, que va voler fer arribar la
solidaritat del govern italià envers
les famílies de les víctimes de la
Guerra Civil.

L’historiador i especialista en els
bombardejos Joan Villarroya va
descriure els fets i en va destacar un
dels episodis més tràgics, quan pre-
cisament a la Gran Via, al mateix
lloc de l’homenatge, va caure una
bomba sobre un camió d’explosius i
va provocar un gran nombre de
morts. L’alcalde de Barcelona, Xavi-
er Trias, força emocionat, va recor-
dar que els qui van provocar els fets
“menyspreaven la democràcia”:
“No creien en el valor de la llibertat
i la política”. Joana Ortega, vicepre-
sidenta del Govern, va destacar que
els bombardejos mai han de caure
en l’oblit: “Per temps que passi mai
no oblidarem una salvatjada com
aquesta i sempre la condemnarem”.
L’ARA recorda minut a minut com
van ser aquells terribles dies de
març. A l’Ara.cat podreu viatjar al
març del 1938.e

Arànega
“Aquesta
obra és
sobretot
d’emocions,
per riure
i plorar”


