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La GaLeria

Bona part dels pares s’estimen tant els 
fills que els malcrien. Els ho permeten 

tot i no saben dir que no. Els sobrepro-
tegeixen o, al contrari, els deixen aban-
donats a la seva sort. Un dels problemes 

greus de les escoles és, a banda dels peda-
gogs il·luminats, l’infantilisme dels pares. 
Quan els seus plançons van a la univer-
sitat, els progenitors els acompanyen a 
matricular-se perquè no es perdin... Molts 

pares fa l’efecte que no saben, en realitat, 
quina mena de fill tenen a casa.

La comèdia El bon pare, escrita i 
dirigida per David Plana, tracta de les 
dificultats de les relacions paterno-filials 
(Teatre Borràs). A partir d’aquest nucli 
temàtic, s’apunta una mirada de proxi-
mitat cap a problemàtiques actuals: la 
liquació dels vincles afectius, els canvis 
dels valors ètics i els hàbits en matèria 
sexual, l’adaptació dels ideals progres-
sistes al cinisme dels nous temps o les 
lluites pel poder polític en l’àmbit local. 
Un totum revolutum que se centra en la 
transformació i despullament sobtats 
que experimenta Roger Denís, el bon 
pare a què al·ludeix irònicament el títol.

Roger Denís és un home satisfet de 
la seva condició de pater familias i de 
polític triomfador. Com a batlle d’una 
ciutat petita, ex-comunista reciclat a 
socialista, domina el seu municipi amb 
les ínfules d’un déu olímpic. En poques 
hores el miratge en què vivia s’enfonsa 
estrepitosament. Avesat a imposar-se i 
a controlar la situació, descobreix que 
estava instal·lat en una fal·làcia, en un 
món d’aparences com la casa de disseny 
que s’ha fet construir a la part alta de 
la ciutat. Ni la seva dona era tan bleda i 
histèrica com es pensava, ni la seva filla, 
tan ben educada i perfecta.

De curioses afinitats amb Cataclis-
me (1935), de Joan Oliver, la comèdia 
de Plana té moments de sàtira fina, 
però no treu punta de les possibilitats 
d’acidesa i malícia del gènere ni de la 
realitat inspiradora, tan rica de casos 
per disseccionar. Es mou en un registre 
amable, fins i tot edulcorat, amb un traç 
gruixut i uns gags de marca blanca per 
tal de no entrar en detalls ni desagradar 
així a un públic cofoi. Sense la imponent 
presència escènica de Lluís Soler, com 
a protagonista, i la vis còmica de Teresa 
Vallicrosa, en el paper de mare i ex-dona, 
quedaria com una comèdia una mica 
anodina i de poca volada.
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Georgina Latre, Jaume Madaula, 
Teresa Vallicrosa i Lluís Soler.
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