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El pare que et va matricular

La bici

L’hi vam comprar l’estiu passat,
aprofitantl’eufòriadeveureque
el nen havia pogut fer deu me-

tresseguitsenunabicicletallogada.Sí,
podeu pensar que en faig un gra mas-
sa, però va ser un d’aquells moments
quenooblidarépermoltsanysquepas-
sin. Veure’l allà fent camí tot sol, amb
lavistaal’infinitilapuntadelallengua
fora,emvafervenirlaideaqueallòera
l’inici d’un procés inevitable cap a un
futuroncadacoplicaldriamenysl’ajut
desonparegranadet.Jahosé,aixòem
passa per tenir un nen sol, però no pa-
tiu, la vida ja s’encarrega de treure’m
latonteriaielmelodramadeldamunt.

Sí, perquè allò potser sí que va ser
una metàfora, però no de la seva inde-
pendència, sinó més aviat del fet que
va per llarg, això d’independitzar-se i
fer la seva. No, el rampell ciclista del
nenvadurarexactamentdotzesegons,
els necessaris per enclastar-se contra
unmargegenerosamentpled’ortigues.
Desd’aquellmomentpledellàgrimes,
cada cop que son pare li ha suggerit
d’anarenbiciunaestonalarespostaha
estatsemblantaquanlisuggereixofer
els deures un dissabte a la tarda.

Johoentenia.Cadacopquehopro-
vàvem l’excursió tenia sempre la ma-
teixa mecànica: convèncer-lo que no
cauria,ajudar-loapujar,empènyeruna
mica,pujaralamevabicii,sensetenir
tempsaferniunapedaladaveurecom
queia, recollir-lo de terra, convèncer-
lo que no tornaria a caure, ajudar-lo a
pujaruncopmés,empènyerunamica
i córrer cap a la meva bici amb la segu-
retat que abans de poder pedalar ja el
sentiria plorar espaterrat a terra da-
munt una caca de gos mida XL. Quilò-
metres,elquese’ndiuquilòmetres,no
en fèiem gaires, però jo tornava a casa
com si hagués pujat el Tourmalet.

Xalant com feia temps
PeraixòaquestdiadeReis,quanemva
dirqueanéssimaferunvoltenbici,em
vaig cagar en tot. Amb el munt de jo-
guines que li han portat, vaig pensar.
Qui m’ho havia de dir. No sé si van ser
totesleshoresperdudesaixecant-lode
terra o algunes pràctiques amb el seu
amicJoan,peròlaqüestióésquenova
caureniunsolcop,quevampassar-nos
dues hores xalant com feia temps que
no ho fèiem. I quan tornàvem, ell da-
vant,ijofentmansimàniguesperatra-
par-lo,emvaveniralcapqueallòsíque
era l’inici del seu propi camí. Sort que
ellesvagirari,veient-melacara,emva
dir:“Papa,deixademuntar-tepel·lícu-
les i pedala, que se’ns farà fosc”. Com
em coneix, el punyetero.
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Francesc Garrido
“Només cal confiar”

Francesc Garrido és actor i pare de la Joana, de 10 anys. Ha treballat en sèries com ‘Estació d’enllaç’,
‘Majoria absoluta’, ‘Ermessenda’ i ‘Los hombres de Paco’. Ara actua al TNC, a ‘Els nostres tigres beuen
llet’, una obra d’Albert Espinosa sobre cinc germans i la difícil relació amb el pare malalt
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A
l final, tot neix a
casa. Tot el món
s’organitza a casa,
a partir de la

família. Després hi inter-
venen l’escola o els amics i
tantes altres coses, però
tot comença a casa. I a casa
hem procurat que la Joana
s’hi sentís bé, i que quan
anés als llocs també s’hi
sentís a gust.

Potser sí que tot
és més senzill.
Em sembla una postura
massa radical voler que
el teu fill faci tal cosa o tal
altra. No cal. Només cal
confiar en els fills. Cadascú
ha de fer el seu camí. Algun
cop l’encertes i altres
t’equivoques, però
bàsicament necessites
que et deixin fer, que
confiïn en tu.

Tu et vas sentir així?
Recordo que la meva mare
em va deixar fer els passos
que jo volia fer. Nosaltres
érem quatre germans i la
mare va quedar vídua
quan teníem dotze, deu,
vuit i sis anys. Quan em va
entrar la dèria del teatre, la
mare no em va plantejar
cap problema. Sempre

vaig tornar a casa a l’hora
que vaig voler. La confi-
ança és important.

Hi ha qui creu que no és
bon pare si no pateix.
Doncs no pateixis. El teu
fill normalment ho farà bé.
Els nens responen bé, si tu
ets al seu costat. Et donen
molt per molt poc. Quan
estàs relaxat, ells ho estan.
Com més temps els dedi-
ques, notes que l’afecte és
més gran.

Quines decisions
has anat prenent?
Honestament, no crec que
n’hagi pres gaires. De fet,
en vaig prendre una de
molt important: deixar
que la Mercè fes. I escol-
tar-la sempre.

Tant te’n refies?
La Mercè té més sentit
comú que jo, té una
manera de fer més equili-
brada. És més llesta i sàvia.
Més sensible. Té amb la
nena una relació que
envejo, una relació feta de
confidències, de coneixe-
ment mutu. Ho trobo molt
bonic. A més, és molt aus-
tera perquè ve d’una famí-
lia de pagès, i d’això en
saben molt, saben ser feli-
ços amb poca cosa.

Ara ens costa passar
amb poc.
En canvi els nostres pares
van tenir una actitud més
humil i més generosa. Els
de la nostra generació no
hem sabut ser humils. Té a
veure amb l’època que
hem viscut fins arribar a
aquesta crisi, una època de
molt egoisme, egoisme
econòmic i també emocio-
nal. Abans la inversió de la
teva vida eren els fills.

Abans les famílies eren
nombroses, com la teva,
la meva o la d’Els nostres
tigres beuen llet.
Sempre m’han agradat
molt les històries de pares
i de fills. Quan vaig comen-
çar a fer teatre i em tocava
fer una peça on es parlava
de la relació de pares i fills,
sentia alguna cosa espe-
cial. Després vaig com-
prendre que això em devia
venir del fet que el meu
pare va morir quan jo era
jove, i que el teatre era una
manera de reconstruir una
història que no vaig poder
viure.

A l’obra, tu plantes cara
al pare.
Hi ha una frase que
m’encanta, que és quan
dic: “M’agradaria saber

què és el que jo sóc per tu
en aquest cap de merda
que tens ara”.

És una frase molt dura.
Però m’ajuda. Em produ-
eix un gran plaer dir-la
perquè és una pregunta
que hauria volgut fer al
meu pare. M’hauria agra-
dat saber què vaig ser jo
per ell. I també m’agrada
molt el moment de la
reconciliació, del perdó.

Sí, un gran moment.
O aquell altre quan es parla
de caminar endavant, com
si fossis un valent que pot
amb tot, quan en realitat
estàs fugint com un
covard, i si fossis valent de
veritat t’aturaries i mira-
ries enrere.

Nens i teatre tenen
en comú la importància
del moment.
Els nens sempre viuen en
el present. Ens ho ense-
nyen ells, això. És clamo-
rós. Fins i tot quan dormen,
dormen en present, total-
ment deixats anar. Nosal-
tres ja no dormim amb
aquesta intensitat. Ells tot
ho fan amb intensitat: estar
contents, estar avorrits,
estar a disgust. Tot en ells
és en present.e
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