
  

  

Brindis per ‘Bona gent’ 
CRÒNICA La immensa Mercè Arànega encapçala l’èxit del Goya 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

U
n brindis per la Bona gent 
del Goya Codorníu. Bri-
llant text –del premi Pu-
litzer David Lindsay-Abai-

re–; gran repartiment –amb una im-
mensa Mercè Arànega– i impecable 
direcció de l’argentí Daniel Verone-
se, un mestre del realisme i la quoti-
dianitat ja habitual per aquests en-
contorns. L’ull savi de Josep Maria 
Pou, director artístic de la sala, ha 

tornat a fer diana: el muntatge, des-
tinat a complaure tots els públics, 
apunta a un dels grans èxits d’aques-
ta la temporada.
 La gran Arànega revesteix amb 
la seva vis còmica i una naturali-
tat d’estar per casa els parracs d’un 
drama, i s’apodera de la funció com 
l’entranyable Margie Walsh. És una 
perdedora més que intenta sobre-
viure en un suburbi de Boston –ex-
trapolable a qualsevol altra ciutat–
. Carregada d’humanitat, ens deixa 

anar la seva penitència: l’han aco-
miadat com a caixera en un súper, 
és mare soltera amb una filla disca-
pacitada i el desnonament l’assetja. 
Amb aquestes cartes, era per posar-
se la soga al coll –ella i la platea– pe-
rò l’autor la va voler convertir en he-
roïna d’humor. És aquesta comici-
tat càustica davant les adversitats 
la que enganxa un pati de butaques 
amb fam d’optimisme i esperança. 
 
DIFERÈNCIA DE CLASSES / El muntatge 
respira l’aire col·loquial i espontani 
marca de Veronese, amb uns diàlegs 
que flueixen trepitjant-se els talons, 
tot apuntalat per l’excel·lent elenc. 
Vam veure una Arànega sublim al 
llit aristocràtic de Mort de dama i ara 
celebrem la seva caiguda, arrosse-
gant-se per obtenir una feina, sense 
perdre la dignitat. Recorre il·lusa a la 
bona gent; a un amic de joventut 
que va poder sortir del barri i conver-
tir-se en metge acomodat –brillant 
Àlex Casanovas–, i salta a escena la 
diferència de classes i el passat. 
 El premiat autor bostonià (l’obra 
es va estrenar fa només dos anys a 
Broadway i va aconseguir dos Tony) 
es va servir de la seva pròpia biogra-
fia per reflexionar fins a quin punt 
podem conduir el nostre destí i can-
viar d’estatus social. Ell ho va acon-
seguir. Brindem pel dramaturg i per 
aquesta heroïna en sabatilles, èbria 
de desesperació, que escup la seva 
mala sort. H   

33 Àlex Casanovas i Mercè Arànega, un duel de luxe al Goya. 

FERRAN NADEU

ARTISTA I CIRURGIÀ

Mor el rocker 
italià Enzo 
Jannacci
El cantant i compositor Enzo Jan-
nacci, precursor del rock italià, va 
morir d’un càncer divendres a Mi-
là als 77 anys. Autor d’una trentena 
de discos i compositor prolífer per a 
obres de teatre i pel·lícules, on tam-
bé va participar com a actor, Jannac-
ci va exercir així mateix de cirurgià 
del cor. 

PRIMERA VEGADA

Els Stones,  
al festival de 
Glastonbury
Els Rolling Stones actuaran per pri-
mera vegada en el festival britànic 
de Glastonbury que se celebra al 
juny, unint-se als Arctic Monkeys i 
a la banda de folk Mumford & Sons 
com a caps de cartell. «No puc espe-
rar per actuar a Glastonbury. ¡Tinc 
les meves botes i la meva tenda!», va 
dir Mick Jagger a Twitter.

espectacles DIUMENGE
50 31 DE MARÇ DEL 2013


