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Margaret, víctima de l’atur, viu
obsessionada per trobar una fei-
na que li permeti satisfer les aten-
cions que precisa la seva filla dis-
capacitada i pagar el lloguer a
l’amiga que l’ha acollida a casa se-
va. Mare soltera, Margaret no
desaprofita cap ocasió ni situació
per continuar el seu combat de
cada dia, especialment difícil
quan s’ha nascut i es viu en un
barri humil de Boston, on la crisi
s’ha acarnissat sense pietat amb
els més febles.
ABona gent, l’obramultipremi-

ada de David Lindsay-Abaire
(Boston, 1970) que ha dirigit
Daniel Veronese, Margaret és
Mercè Arànega, gran actriu que
s’ajusta fàcilment al perfil de do-
na lluitadora que l’ha dut a ser,
entre d’altres personatges, laMa-
re Coratge de Brecht, l’indiscipli-
nada agonitzant de Mort de da-
ma o, ara i aquí, una bostoniana
que no es cansa de fer el corcó
per sobreviure amb dignitat.
Els primers deu minuts de Bo-

na gent sembla que convidin l’es-
pectador a una amable comèdia
costumista on tot es produirà
d’una manera epidèrmica i eva-
nescent. No serà així, però.
Hi ha un moment que el corcó

colpeja l’existència tranquil·la i
pròspera del seu vell amic Mike
(ÀlexCasanovas), prestigiós gine-
còleg instal·lat al barrimés exclu-
siu de la ciutat, i des d’aquest ins-
tant intuïmque la dona vol ampli-
ar el negoci –és un dir– i anar
més enllà de la simple conquesta
d’un lloc de treball.
David Lindsay-Abaire, l’autor,

ha tingut la delicadesa de no
guiar la protagonista devers la fi-
gura de la tòpica i vulgar xantat-
gista que sorgeix del túnel del
temps per poder passar comptes,
tot i que d’entrada ens ho pugui
semblar.
Margaret va a l’encontre deMi-

ke, company de barri, i per això
mateix de precarietats, d’il·lusi-
ons, d’errors i de sentiments juve-
nils, per entendre la causa o cau-
ses que han permès l’home canvi-

ar d’estatus social i accedir a una
classe benestant de la qual ella
s’ha mantingut exclosa.
La causalitat: vet aquí una reali-

tat circumstancial on solen coin-
cidir la voluntat i l’atzar, el cop
de sort i la tenacitat... Aquí, a
més, el beneficiari de la fortuna
podrà esborrar fàcilment unamà-
cula racista de joventut, amb la
tria adulta d’una afroamericana
per companya. A la tragicomèdia
aquesta porta el nom de Kate i la
interpreta Carol Muakuku, ex-
cel·lent actriu.
La darrera llarga escena a l’ha-

bitatge elegant i confortable de
Mike val per tota l’obra. I és que
quan Margaret i el metge des-
enrunen els records, els inci-
dents i les ensopegades en aquest
tram final, és una lliçó de vida
adornada de brillants observaci-
ons i subtileses.
Malgrat la seva violència, els

retrets de la dona no faran que la
sang arribi al riu, mentre que el
pànic de l’home davant la possi-
bilitat que se li desballesti la pri-
vilegiada situació conquerida, de-
latarà una flagrant insolidaritat.
Ni com a cangur voldrà llogar
l’amiga de joventut. Bona gent?
Gent comuna.
En la dilatada controvèrsia

Arànega/Casanovas –un fantàs-
tic duel interpretatiu– és on llu-
eix la traça directora de Verone-
se, la veritat d’uns diàlegs que flu-
eixen amb un vigor i naturalitat
admirables.
Pel que fa a la resta, el director

s’ha limitat a garantir l’actuació
correcta d’Àngela Jové, Antònia
(Nies) Jaume i Ruben Ametllé,
tres secundaris molt eficients.c

JOSEP MASSOT
Barcelona

“Cal tenir una gran sensibilitat
per escriure com ho fa Lluís
Foix, la sensibilitat d’algú que es-
tima els llocs on ha viscut, que
comprèn i no jutja malgrat que la
seva mirada té la mateixa duresa
de les eines, la terra i el temps
que descriu”. L’elogi de Joan
Margarit està dedicat al llibre de
Lluís Foix La marinada sempre
arriba (Columna), alguna cosa
més que les memòries dels pri-
mers setze anys de la vida d’un
periodista que ha recorregut mig
planeta i que coneix de primera
mà l’entrellat de la política inter-
nacional i de la catalana. Foix,
que va ser corresponsal de La
Vanguardia aLondres iWashing-
ton, i després director i director
adjunt del diari, al qual ha dedi-
cat 40 anys, ret un homenatge a
les seves arrels que no s’estron-
quen –“jo sempre he dit amb or-
gull que sóc de Rocafort de
Vallbona, de la vall del riu Corb,
jutjat de Cervera, província de
Lleida i bisbat de Tarragona”–,
però sobretot l’autor empra la
màgia de l’escriptura per fer re-
viure un món perdut, aquell on
l’ésser humà encara vivia en co-
munió amb la natura. I fent el re-

trat dels llocs, la gent i els fets de
la seva infància, el lector es fa
una imatge més reveladora de
l’autor que si hagués fet servir la
primera persona.
“He volgut evocar un temps

que s’ha perdut, impressions, pin-
zellades d’un món particular. La
infànciamarca molt, i no desapa-
reix mai. Són els anys que et fan
persona. Als setze anys ja tens

tots els totxos, els maons i les pa-
rets posades. Després podràs afe-
gir a la casa alguna cosa més”,
diu. Nascut el 1943, fill de caba-
lers (“el meu pare era de casa de
dretes i lamevamare de casa d’es-
querres”), són anys on pesa, i
molt, la postguerra, viscuda amb
la veu baixa de la por. “No se’n
parlava, però existia”, diu Foix.
“En un poble de prop de 300 ha-
bitants, van morir 13 joves, i jo
em dic Lluís perquè era el nom
d’un germà de la meva mare

mort al front d’Aragó per una ba-
la perduda a les acaballes de la
guerra. La gent tornava de la pre-
só i ningú no els deia res. Repreni-
en la feina sense donar explicaci-
ons. Cap d’ells no havia comès
cap delicte. No tots els rics eren
de dretes i no tots els pobres d’es-
querres”. Al petit Foix l’impressi-
onaven els relats delmaquis, i en-
cara recorda el dia que va veure
un guerriller que fugia cap a Tar-
ragona, o els homes desconeguts
que apareixien pel poble i de se-
guida s’esvaïen: “La guerra va
desubicar molta gent”, comenta.
Entre els personatges que el van
fascinar, destaquen els estraper-
listes. “Emqueien simpàtics, per-
què eren efímers. No en conec
cap que hagi conservat els calés.
Eren temps de racionament, i
l’Estat volia prendre l’oli als page-
sos. I això feia que ells veiessin
amb simpatia tota la gent perse-
guida per la Guàrdia Civil”.
El llibre, sota la pinzellada im-

pressionista, amagaun poude co-
neixement de cabal profund.
Més enllà de les paraules perdu-
des de la pagesia o de les anècdo-
tes, sura tot un estil de vida que
Foix diu que no és millor ni pit-
jor que l’actual. “Goethe va dir
que aquell que no sap com creix
un roure, no sap res. Qui sap com
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