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Margie Walsh és una dona 
maltractada. Té més de 50 anys, 
no té feina, té una filla 
minusvàlida i viu a Southie, un 
dels pitjors barris de Boston. 
Mercè Arànega, que és qui li 
dóna vida, és més directa: “És 
una dona a qui tot li va de cul”. 
Quan comença Bona gent, 
l’acaben de fer fora dels 
magatzems on treballa, una 
mena de tot a 1 € nord-americà. 
“La despatxen perquè arriba 
tard. I per què arriba tard? 
Perquè no pot deixar la filla 
sola”. Un desastre total, vaja, que 
intentarà solucionar quan un 
antic xicot de l’adolescència li 
torna a passar pel davant. Un 
home, Mike (Àlex Casanovas), 
que va sortir del barri i és ara un 
metge reputat. I a qui ella 
intentarà ensarronar, almenys 
aparentment. 

Quan li diem a Arànega que la 
Margie és una manipuladora, 
s’emprenya. “És manipuladora 
perquè veu que s’estan enfontent 
d’ella. El que és és molt llesta”, 
rebla. Queda clar que l’actriu 
s’ha fet ben seu el paper. No té la 
mala sort de la Margie, però s’ha 
passat quatre mesos sense 
treballar i cobra la meitat que fa 
uns anys, causa directa de la 
crisi.

Si es pensen que estem davant 
d’una tragèdia de dimensions 
gregues, una Medea, per 
exemple, s’equivoquen. Perquè 
riuran de valent. No els farà cap 
gràcia el que li passa a la Margie, 
però riuran molt pel com, per 
com ho explica David Lindsay-
Abaire, l’autor, i pel ritme 
endimoniat de la funció. No 
debades estem davant de la peça 
que ha rellevat Agost en el 
rànquing de grans èxits del 
teatre nord-americà del moment. 
I el paper de la Margie és clau: es 
passa tota la funció en escena, 
com la Violet d’Agost, i és qui 
marca el pas.

Arànega va triar fer de Margie 
davant d’altres dues propostes 
de pes: “Quan vaig llegir el text 
vaig pensar que era molt difícil, 
que no sabia com es feia i que a la 
meva edat, amb tants anys de 
feina a l’esquena, si no tens 
aquesta mena de motivació...”.  
Passar del plor al riure en un 

microsegon és potser el repte 
més difícil d’un actor. I la Margie 
ha de fer això.  “Has d’estar tota 
l’estona en l’equilibri perfecte 
entre ser molt de veritat i 
mantenir un ritme i un to de 
comèdia. Això està escrit per 
riure”, apunta l’actriu. 

No cal dir que a ella li ha 
encantat el repte. “Exercicis de 
gimnàstica actoral, no te’n cau 
un cada dia. I volia treballar, 
evidentment, amb el Daniel 
Veronese”, deixa anar Arànega. 
El director argentí firma la 
posada en escena al Goya 
Codorniu de Bona gent, i és la 
segona obra que dirigeix en 
català de la seva carrera. La 
primera va ser el brillant Qui té 
por de Virginia Woolf? de la 
temporada passada. Repetir èxit 
no serà difícil. 

BONA GENT
Teatre Goya Codorniu. A partir 
de dissabte 16

 Per una setmana –només 
una, ehem–, deixem de 

banda el món dels diners, la 
política i altres coses tristes. I 
fixem-nos en una altra cosa molt 
més etèria, però molt més 
decisiva quan parlem d’arts 
escèniques. Té a veure, també, 
amb els diners, la política i les 
falòrnies que vulguin. Però no 
directament.

 Durant uns anys semblava 
que el nostre teatre podia 

agafar la via centreeuropea, és a 
dir, la del teatre de risc i el 
trencament de fronteres. Parlem 
de l’època de les dramatúrgies. 
De Tirant lo blanc, 2666, La plaça 
del Diamant, Mirall trencat, 
Jakob von Gunten, Mequinensa, 
etc.  I això tenia molt a veure amb 
l’ambició, amb assumir que la 
relació entre el teatre i l’art, 
qualsevol art, és il·limitada.

 Sovint dèiem que, mancats 
d’una tradició teatral 

potent, calia agafar novel·les i 
portar-les a escena, així com fan 
alemanys o polonesos. Ells sí 
tenen una tradició impactant, 
però també tenen ganes 
d’explorar nous llenguatges. I no 
és que els anglosaxons ho facin 
malament, sinó que el seu teatre 
és tan i tan fort, tan i tan 
ambiciós, i tan divers, que 
potser no els cal adaptar Anna 
Karènina: Stoppard va escriure 
La costa de la utopia...

 Amb això no estic dient que 
el nostre teatre no sigui 

ambiciós. Una història catalana, 
per exemple, l’és. O Marburg. O 
la trilogia Búfals, Lleons, Girafes. 
Obres estructurals que busquen 
explicar un món. Tanmateix, 
amb això no en tenim prou. Diran 
que calen diners. Sí, però el que 
cal és, sobretot, ambició.

 L’ambició d’un Àlex Rigola, 
per exemple, que fa mig any 

que està adaptant Incerta glòria.  
Diran que ho fa perquè amb els 
altres projectes que té en 
marxa, pot anar tirant. Però 
tampoc no és això. Ho fa perquè 
ha trobat una història increïble 
que cap obra de teatre explica. I 
perquè és ambiciós. –Andreu 
Gomila

Brutus
L’ambició

Una 
pobra 
dona
Mercè Arànega es fica 
en la pell rebregada 
de la Margie Walsh a 
‘Bona gent’. Andreu 
Gomila ja reserva 
butaca al Goya

Arànega volia aquest paper perquè la dirigia Daniel Veronese.

Teatre
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat
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