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Conflicte educatiu

El bon pare

Autor i direcció:David Plana
Lloc i data: : Teatre Borràs
(21/VII/2016)

JOAN-ANTON BENACH

Quan el 1997David Plana va estre
nar i dirigirMala sang, la crítica el
va distingir amb el premi Revela
ció. I quan el 2001 va estrenar La
dona incompleta, amb direcció de
Sergi Belbel, se li van adjudicar un
munt de premis. En quatre anys,
David Plana havia passat de ser

una jovepromesaa convertirse en
un valor segur entre les noves
generacions de dramaturgs del
país. No és estrany, doncs, que
15 anys més tard, després d’uns
quants èxits teatrals i d’aplaudits
guions de televisió, retrobem l’au
tor en un text demaduresa com és
El bon pare, estrenat en elmarc del
Festival Grec.
Elbonpare: heusaquíunenunci

at que sobreïx de moral familiar,
una impressió que l’autor ha dina
mitat per evitar qualsevol mena
d’equívoc i/o carrincloneria. I, cer
tament, el remei l’aplica de segui
da, tan aviat com l’obra comença.

La sorpresa inventada per Plana és
contundent: el pare bondadós en
gega l’ordinador i descobreix a les
xarxes socials unes imatges relati
vament pornogràfiques enregis
trades per la seva filla amb una co
lla d’amics. És un cop d’efecte amb
quèDavidPlana anuncia la qüestió
centralde la sevaobra: lapresump
ta educació respectuosa i tolerant
que el bon progenitor Roger Denís
(LluísSoler)haesmerçat en la seva
filla Ada (Georgina Latre) ha estat
un fracàs estrepitós.
En efecte, la noia, llesta com un

esquirol, semprehadit que sí al pa
re, mentre que ha seguit els con

sells de lamare, divorciadadelma
rit de fa temps. Elmateix dia que la
filla ha tornat de viatge i s’ha ins
tal∙lat a casadeRogerDenís, lama
re, Fanny (Teresa Vallicrosa), s’ha
presentat al seu antic domicili con
jugal, on també farà acte de pre
sència en Pol (JaumeMadaula), la
parella de la noia. El conflicte edu
catiu, específicament, esdevéplan
tejat en totes les seves paradoxes i
contradiccions, i lacomèdia,desde
bon principi, no ha escatimat oca
sions per provocar la rialla del pú
blic. Els responsables de l’obra la
qualifiquen de tragicomèdia, una
etiqueta que es podria entendre
comunamanerade justificar la fri
volitatqueesmanifestaal llargd’El
bon pare. Les rialles de l’auditori
sovintegen al llarg d’una obra que,
desdelmeupuntdevista, renuncia

progressivament a dotarse d’un
gruix ideològic seriós, mínima
ment alliçonador. De manera que,
per respondre a l’esfondrament
absolut del progressisme de Roger
Denís, com a pare i com a ciutadà,
l’autor no troba cap més solució
que l’alienació exasperada de l’in
dividu, que, durant uns instants,
protagonitza un combat solitari a
matadegolla, preludi de l’ovació
final del públic.
Pelque faals intèrprets, crecque

Teresa Vallicrosa encapçala el
repartiment amb els recursos
brillants derivats de la seva dilata
da experiència i que Lluís Soler, al
marge de la guilladura final, és
un pare convincent en l’alegria i
en la dissort. Molt bé Georgina
Latre i unamicamassa aturat Jau
meMadaula.!

CRÍT ICA DE TEATRE

L’Arts SantaMònica recorda JoséMaría Nunes, el director més iconoclàstic de l’Escola de Barcelona

Unbàrbar correpelBocaccio

SALVADOR LLOPART

Barcelona

Amic o enemic?”, pre
guntava indefectible
ment JoséMaríaNu
nes quan despenjava
el telèfon. I per a què

li havia de trucar un enemic? Era
un director de cinema imprevisi
ble, iconoclàstic i trencador, però
no tenia enemics. No anava amb el
seucaràcter...Peròell insistia:amic
oenemic?
I és que darrere de la qüestió, hi

havia una visió militant de l’exis
tència. Tanmilitant i compromesa
comel seupropi cinema. JoséMa
ría Nunes (Faro, Portugal, 1930
Barcelona, 2010), a qui l’Arts Santa
Mònicadedicaaquestsdies l’expo
sicióNunes,més enllà del temps, va
ser un director radicalment vital i
d’extrems.

Una vitalitat que va impregnar,
els primers setanta, la seva relació
amb la gent de l’Escola deBarcelo
na, la resposta catalana a les inno
vacions que arribaven amb la nou
velle vague francesa. Va ser l’amic
aspre, sincer i espontani de Jordà,
deBofill,deJacintoEsteva,dePere

Portabella, de tots els que prenien
copes al Bocaccio (encara queNu
nes s’estimava més la taverna del
costat). Un cineasta radical és el
que sempre va ser. “El que faig ara
continua sentEscoladeBarcelona,
perquè són pel∙lícules d’investiga
ció i experimentació”, vadir elma

teixNunesmolts anys després que
l’Escola de Barcelona esdevingués
nomésunrecord.JoanM.Minguet
Batllori,professoruniversitari i ac
tivista cultural, sempre al voltant
de l’art, va ser amicdel director ex
posataquestsdiesalSantaMónica,
i “elmeubiògraf oficial”, tal comel

mateixNunes el denominava. Bat
llori concep l’exposició com una
reivindicació de Nunes: es pot dir
queésmésaviatunareinvenciódel
personatge, “pel que té de desco
briment”.Nunesvist–imirat–amb
nousulls. NunesperNunes, es pot
dir, en aquesta mostra construïda
fonamentalment amb idees, con
ceptes i records que difícilment es
poden deixar penjats a les parets
d’unmuseu.Iques’il∙lustra,enrea
litat, amb fotogrames i cartells de
lespel∙lícules, acompanyatsdenou
panells que reprodueixen imatges
de les seves pel∙lícules i fragments

d’entrevistesambelmateixcineas
ta.“Nunesésundirectorque,perla
sevaoposició a les formes tradicio
nalsdel cinema,per la sevanatura
lesa abstracta, entra molt bé al
museu”, afirma el comissari de la
mostra.
Batllori parla de rescatar, actua

litzar, alliberar i reivindicarNunes
enaquestaexposició,obertaalSan
taMónica fins al proper mes d’oc
tubre.Nunes,mésenllàdeltempsno
és,doncs,unrecorregutcronològic
niunaglossa.Ésunaaltracosa,com
era el mateix Nunes. “No va voler
maiviurealmargedelasocietat,de
lamateixamaneraquenovadeixar
d’enfrontars’hi mai. Era un anar
quista en el sentit ple de la paraula.
Ésadir,enelsentitvital ienelpolí
tic. La neutralitat no era una opció
perell”, diuBatllori.
El cinema de Nunes és un cine

ma de qüestions fonamentals. El
resultatésunaobracontradictòria,
paradoxal i devegadesdifícil.Amb
títols tan fonamentals com Noche
devino tinto (1966)percitarunade
les seves obres més conegudes.
L’acció té lloc entre tavernes i car
rerons de la vella Barcelona, i és
discursiva i de vegades onírica,
considerada com una de les obres
fundacionals d’aquell moviment
cinematogràfic que Nunes va aju
dar adefinir i que, ambel temps, es
diriaEscoladeBarcelona.!

ANA JIMÉNEZ

L’exposició al SantaMònica. comissariada per JoanM.Minguet Batllori, és un repàs temàtic i conceptual de l’obra del cineasta

‘Noche de vino tinto’
(1966) va ajudar a
definir els paràmetres
trencadors de
l’Escola de Barcelona

Nunes,més visceral que intel∙lectual
!Mésvisceralque intel∙lectual.
Espurnejant,vital idespreocu
pat,Nunesvaconstruir,des
présdeNochedevinotinto,un
cinemaeloqüent i sorollósper
parlarde la intimitatambun
estilbarroc ipoètic.Colpidor i,
permoments, incomprensible.
Incomprensiblecomlapintura
abstractaquetant li agradava.

“T’envoltavaambunamirada
penetrantmentreparlavade
llibertat,d’anarquisme,d’un
cinemaquenos’haderendir
maidavant la indústria”, recor
daPepeRibasalcatàleg. “Quan
vampensararetreli l’home
natgequeesmereixia,vam
decidir ferunmuntatgede
declaracions ientrevistesque

retratavenelNunesquehaví
emconegut ivolíemrecordar.
Elde les frases lapidàries, les
teoriesesotèriques, elque
somiavaambunautopiaglobal.
Elcineastaquehaviaaconse
guitelmiracledeferque laseva
millorpel∙lícula fos ellmateix”,
diuEsteveRiambau,director
de laFilmotecadeCatalunya.


