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Complicar la vida a ‘El bon pare’ 

ven, jo aquí em converteixo en un 
petit déu”, diu. 

La víctima de Plana l’interpreta 
Lluís Soler, que descobreix a internet 
un vídeo compromès de la seva ado-
rable filla amb un noi (Georgina La-
tre i Jaume Madaula). Quan és l’ho-
ra de parlar-ne, l’arribada a la llar fa-
miliar de la mare de la noia i expare-
lla de l’alcalde (Teresa Vallicrosa) 
acabarà de destapar la caixa de Pan-
dora: “Descobrirà que per sota 
d’aquesta imatge idíl·lica que té d’ell 
i de la perfecta relació amb la filla, hi 
ha corrents turbulents. L’obra és una 
mica com la caverna de Plató: tot el 
que pensaves que eres, en realitat no-
més eren ombres”, explica l’autor.  

“No pots controlar-ho tot” 
David Plana va ser durant cinc anys 
el director argumental de La Riera, 
una tasca que implica un control pa-

noràmic i absorbeix tots els espais vi-
tals –per això no havia tornat a estre-
nar cap obra, tot i que entremig ha 
guanyat el Torneig de Dramatúrgia 
Catalana i ha escrit Els encantats, que 
no s’ha estrenat–. La feina per a La 
Riera també el va portar a imaginar 
que la realitat funciona amb els ma-
teixos mecanismes que la ficció i que 
es poden moure els fils de la vida com 
es mouen els dels personatges. “Em 
vaig pensar que controlava més del 
que controlava. I aquesta obra és una 
catarsi i una autoflagel·lació, perquè 
no pots controlar-ho tot”, afirma.  

El bon pare convida el públic a to-
ta una nit de revelacions i de veritats 
amagades. Alhora, suposa el retorn 
de l’autor a una comunicació més 
directa amb el públic, que a la tele-
visió només podia mesurar amb au-
diències. Ara li tocarà mesurar l’èxit 
amb rialles.e 

Lluís Soler és el bon pare d’esquerres i progre (o això sembla). RICCI ARDULLI

David Plana estrena una comèdia familiar al Teatre Borràs

No pot ser casual que el dramaturg 
David Plana estreni paternitat una 
setmana i, la següent, estreni un es-
pectacle titulat El bon pare. “M’he 
adonat que les relacions entre pares 
i fills han sigut un tema recurrent a 
les meves obres –observa, recor-
dant La dona incompleta, del 2001–, 
però és que ho són a la literatura 
universal”. En tot cas, ell feia 46 
anys que no tenia cap fill i 7 que no  
estrenava cap obra de teatre i, un 
cop parit el nen (Max), l’espectacle 
també veurà la llum, del 21 al 31 de 
juliol, al Teatre Borràs dins el festi-
val Grec, i hi tornarà de cara al se-
tembre.  

El seu bon pare és un alcalde 
d’una ciutat de províncies a qui 
aparentment tot li va perfecta-
ment. Sobretot s’hi ha lluït amb la 
seva filla única, criada sota els pos-
tulats progres de no educar, ni pro-
hibir, ni marcar límits, sinó dialo-
gar com dos amics adults. La noia 
ha pujat com a bona estudiant i és 
d’Erasmus a Berlín per fer econò-
miques. Però el dramaturg pretenia 
escriure una comèdia, així que en 
realitat es proposa “castigar aquest 
personatge”. “Volia enriure’m 
d’aquesta obsessió de ser perfectes: 
bons pares, polítics, professionals... 
Em fa una mica de ràbia la gent que 
té una gran imatge d’ella mateixa, 
i tenia ganes de complicar la vida al 
personatge”, diu Plana. L’autor fa-
rà que li caigui la bena dels ulls i li 
capgirarà el món: “Com passava en 
la tragèdia grega, que quan eren 
massa arrogants i s’atrevien a com-
parar-se amb els déus, els castiga-
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El Grec fa una mirada crítica 
a la cara fosca de Barcelona

ca de Barcelona s’aixopluga precisa-
ment dins un festival públic muni-
cipal, el Grec, en el cicle IT Emer-
gents, els dies 20 i 21 de juliol a l’Ins-
titut del Teatre. Al setembre passa-
rà per FiraTàrrega, l’Antic Teatre i 
Temporada Alta. 

El muntatge es planteja com una 
festa. Tres dels convidats (Clara 
Garcés, David Teixidó i Sonia Espi-
nosa) són personatges inspirats en 
històries reals que han passat a Bar-
celona i evoquen personatges con-
crets o problemàtiques actuals, com 
el cas 4-F, l’operació Pandora, la re-
pressió de la dissidència i la situació 
de les presons. “No tenim la inten-
ció de ser apocalíptics, però tampoc 
d’endolcir res. Vivim una vida de 
precarietat en què tenim la injustí-
cia al davant cada dia. No volem po-
sar-nos les ulleres de color rosa –diu 
Álvarez–. I malgrat tot, volem que 
l’espectador vingui a una festa, que 
és on es teixeixen les xarxes, per mi-
rar-nos als ulls, escoltar i ser escol-

tats. Volem denunciar? Sí. Donar 
veu? Sí. Utilitzar la nostra feina per 
ser altaveu de lluites que es duen a 
terme fora del teatre? Sí –respon la 
directora, que explica que han tre-
ballat amb entitats socials i perso-
nes lligades a tots els casos–. Tea-
tre combatiu? Segurament. Però ai-
xò en serà una conseqüència. Ca-
dascú buscarà la seva resposta. No 
pretenem donar una lliçó”.e

Lali Álvarez dirigeix Barcelona 
(contra la paret). LAPÙBLICA

Lali Álvarez ha recollit molt bones 
crítiques del seu darrer espectacle, 
Ragazzo, que s’aproximava sense 
guarniments a la vida del noi mort 
a Gènova a la cimera del G-8 el 2001. 
Ara, amb la companyia LaPùblica, 
torna a escriure i dirigir un especta-
cle basat en fets reals, però en 
aquest cas sobre una ciutat més prò-
xima, la seva. Barcelona (contra la 
paret) és una mirada als últims deu 
anys, “els anys de la nostra joven-
tut”, diu Álvarez. “Volíem entendre 
per què sentim que és una ciutat que 
ens estima i ens rebutja, una ciutat 
en la qual, sota l’aparença democrà-
tica, s’hi amaga violència instituci-
onal, vulneració de drets humans, 
muntatges policials, moltes dife-
rències socials i de classe. Volíem 
fer una mirada sobre això”. I aques-
ta mirada crítica a la cara més fos-
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Sigourney Weaver rebrà 
el premi Donostia

La guanyadora del pròxim premi Donostia del 
Festival de Sant Sebastià serà Sigourney Wea-
ver. L’actriu novaiorquesa, protagonista de pel·lí-
cules tan reconegudes com Alien, Goril·les en la 
boira o Avatar, recollirà el premi el 21 de setem-
bre, com també ho han fet figures com Robert de 
Niro, Al Pacino i Susan Sarandon. L’entrega del 
premi coincidirà amb l’estrena d’Un monstre ve a 
veure’m, dirigida pel realitzador català Juan An-
tonio Bayona.

La Generalitat no compleix 
la sentència de Sixena 

La Generalitat i el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya comencen a incomplir avui la sentència 
que obliga a entregar 97 béns a l’Aragó de forma 
provisional. Aquest 20 de juliol era la data límit 
perquè comuniquessin com farien efectiu el tras-
llat abans del dia 25. No ho faran. Segons va rei-
terar ahir la portaveu del Govern i també la con-
selleria de Cultura, no hi haurà cap nou gest més 
enllà d’apostar per la via judicial. Defensen que 
no es pot complir la sentència: “No és assumible 
amb tan poc temps”. El jutjat d’Osca, però, ja ha 
desestimat les raons al·legades per les instituci-
ons catalanes per justificar l’incompliment de la 
sentència. 

Barcelona presumeix  
de plaça de la República 

Quan es commemorava el 80è aniversari de la 
sublevació militar a Barcelona, ahir dimarts 19 de 
juliol, es va fer oficial el canvi de nom de la plaça 
de Llucmajor al districte de Nou Barris: es van 
descobrir les plaques on es pot llegir “plaça de la 
República”. “És important poder inaugurar la pri-
mera plaça de la República de Barcelona, la pri-
mera que hi ha en una gran ciutat de tot l’Estat, 
que recull un clam dels veïns de Nou Barris de fa 
molts anys”, va dir el primer tinent d’alcaldia, Ge-
rardo Pisarello. 
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