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Escenaris d’Entrada

L’actor Àlex Casanovas (Barce-
lona, 1964) arriba a Manresa amb
l’obra Bona gent després de re-
presentar-la durant tres mesos al
teatre Goya de Barcelona. Sota la
direcció de la figura emergent de
l’argentí Daniel Veronese i acom-
panyat per l’actriu Mercè Aràne-
ga en el paper central del mun-
tatge, Casanovas protagonitza
una història ubicada a Boston
però que es pot traslladar a la
precària situació que viu bona
part de la societat del nostre país.  

Què creu que sentiran els es-
pectadors en veure l’obra? 

Reconeixeran molts elements
de la vida  actual. És una comèdia
agredolça, equiparable a la si-
tuació que vivim avui. Explica la
història d’una mare i una filla
amb discapacitat que no reben
cap ajuda pública i que estan a
punt de la bancarrota. Per tant, és
teatre contemporani del tot. 

Una obra que fa caure en el

desànim o hi ha signes que con-
viden a l’optimisme? 

Retrata una situació social no
agradable, però té un esperit po-
sitiu que aporta el personatge
que fa la Mercè Arànega. Sempre
vol tirar endavant, però per ella
mateixa, sense demanar caritat.

I el seu personatge, on s’em-
marca?

L’home que interpreto prové
del mateix barri marginal, és una
persona que volia sortir d’allà i es
va esforçar per fer-ho. És una his-
tòria de superació que retrata la fi-
gura del desclassat que ha pros-
perat a la vida gràcies al seu esforç
tot i la crisi. 

Una crisi que ha tocat de ple,
també, el seu sector.

La crisi ens toca des de fa temps.
Fa dos anys que els sous dels ac-
tors estan congelats. Ara s’està
negociant un conveni de mínims.
Tampoc hi ha ajudat l’aplicació del
21% de l’IVA. Es fan menys repo-
sicions, i això suposa menys feina
per als actors. A vegades les obres
estan als teatres un màxim d’un
mes i es busca fer representa-
cions amb menys gent. A més, a
les gires d’estiu ja no es treballa
igual. 

Per exemple, vostè mateix no
tenia feina aquest estiu i va tre-
ballar de cambrer.

Doncs sí, no tenia feina i vaig
buscar alternatives. Vaig fer de
cambrer en un restaurant de Fi-
gueres. No em cauen els anells per
això. De fet, en altres ocasions he
treballat en el sector de l’hostale-
ria. Havia estat un mes i mig a la
Cerdanya treballant els set dies de
la setmana. Els anys 90 compagi-
nava feina a la televisió, al teatre
i al cinema, però era una altra

època. Avui cal complementar-ho
amb altres feines. 

Els clients el reconeixien? S’es-
tranyaven de veure’l treballant
en un restaurant?

Hi ha gent que em reconeixia i
quedava una mica sorpresa, però
s’ha de tenir en compte que a Fi-
gueres passen molts turistes es-
trangers i, per tant,  també pas-
sava força desapercebut. 

La classe política està lluny
de la societat?

Viuen en un altre ni-
vell, sense sentir la cri-
si, amb privilegis i
sous vitalicis. Al-
guns ho han fet
malament en el
sector públic i,
en canvi, des-
prés l’empre-
sa privada
els con-
tracta. Jo i la
majoria de
gent, si treba-

llem malament, ja no ens contrac-
ten mai més! Així mateix, a vega-
des obliden que estan al servei
dels ciutadans i no a l’inrevés!  

Tot i la crisi, se sent privilegiat?
Sí, em sento privilegiat perquè

faig la feina que m’agrada. Gau-
deixo cada dia. 

Què és el millor de tot?
Veure les cares del públic quan

acaba l’espectacle. Recordo que,
en els meus inicis, Flotats em va
dir que quan el públic diu ‘gràcies’
es genera el moment més gratifi-
cant i màgic. Ho comparteixo to-
talment. 

Té feina els propers mesos? 
Ara tinc la gira de Bona gent i  el

febrer treballo al TNC amb Flotats
en El joc de l’amor i l’atzar, de Pier-
re de Marivaux. I , de moment, no
tinc res més, però amb els temps
actuals crec que està molt bé.
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L’OBRA

 Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35. Man-
resa. Dia: dissabte, a les 21 h; i diumenge,
a les 18 h. Autor: David Lindsay-Abaire.
Traducció: Joan Sellent. Direcció: Daniel
Veronese. Intèrprets: Mercè Arànega, Àlex
Casanovas, Nies Jaume, Carol Muakuku,
Rubén Ametllé i Àngel Jové. Entrades: 25
euros (20 i 6 euros amb descomptes). 

Bona gent

L’obra escrita pel dramaturg
nord-americà David Lindsay-

Abaire, guanyador del Premi Pulit-
zer, i dirigida pel director argentí
de referència internacional Daniel
Veronese, reflecteix amb honeste-
dat, humor i sensibilitat la tràgica
història de Margie Walsh. Resident
a la perifèria de Boston, mare sol-
tera i amb una filla discapacitada,
Walsh es veu abocada a la bancar-
rota absoluta i farà tot allò que es-
tigui a les seves mans per cercar
noves oportunitats i reptes, recu-
perar la il·lusió en la vida i oferir
un millor futur a la seva filla. Bona
Gent fou estrenada al Manhattan
Theatre Club de Nova York l’any
2011 i rebé dues nominacions als
Premis Tony en les categories de
millor obra i millor actriu principal. 
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Una història de
lluita i superació

Àlex Casanovas i
Mercè Arànega en un
moment de l’actuació 

«El muntatge narra la

història d’una mare i una filla

amb discapacitat que no reben

cap ajut. Contemporani del tot»

«No em cauen els anells

per fer de cambrer. No és la

primera vegada, ja ho havia fet

a la Cerdanya»

Entrevista Àlex Casanovas
Actor. La seva versatilitat artística li ha permès treballar en teatre, cinema i televisió, i ha acumulat un extens currículum no exempt del reconeixement
de la crítica, de companys i dels espectadors. Avui, tot i els moments difícils que viu la cultura, i ell ho sap de primera mà, continua treballant en el que li
agrada. Ara amb la gira de «Bona gent», a les ordres de Daniel Veronese, un dels directors argentins més prestigiosos de l’escena teatral internacional

«És l’obra agredolça que viu la gent real»
L’actor, que protagonitza «Bona gent» al Kursaal de Manresa, parla del difícil moment que travessa la professió


