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Amb la comèdia no val vacil·lar. 
Si aquesta és la determinació de 
l’autor ha de assumir-la al 100%. 
Si, a més, vol donar-li una nota 
amarga –com l’angostura als 
còctels– aquesta no hauria de 
substituir al paladar els 
ingredients festius. Un matís 
detectable però que no 
competeix. A El bon pare de 
David Plana aquest equilibri no 
funciona. A estones és una 
comèdia de gust francès –amb 
l’àcid humor que desprèn la 
demolició de la burgesia progre–, 
que vira en convencional 
comèdia de bulevard, que al seu 
torn interacciona amb un drama 
existencialista. Els quatre 
personatges semblen haver-se 
dividit el domini de cadascun 
dels territoris o compartir les 
interseccions en les escenes 
més interessants del muntatge.

No hi ha sensació de conjunt 
en el to de la producció i la 
interpretació. Lluís Soler sembla 

aïllat en la tragèdia de l’home 
(fill, espòs, pare, polític, 
empresari) que es creu el centre 
de l’univers des de la seva talaia 
de disseny quan en realitat és un 
comparsa ignorant de la vida que 
es desenvolupa al seu voltant. 
Teresa Vallicrosa està a gust en 
el seu paper de comedianta 
sense més complicacions. 
Seguretat que en la seva nuclear 
escena amb Soler regala un dels 
millors moments de l’obra, 
sobretot pel seu esperit 
destructiu del personatge 
central. Meitat venjança, meitat 
joc de maliciosa frivolitat.

Els dos personatges ‘joves’ 
(Georgina Latre i Jaume 
Madaula) es conformen amb 
potenciar els trets més fàcils, 
sobretot el paper del ‘manso de 
la nena’ (tot ell basat a tenir els 
colzes enganxats al tronc) quan 
tots dos han obert la caixa dels 
trons amb un vídeo poc edificant 
per a una parella de plançons 
pijos. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU L’obra de David 
Plana tornarà al setembre.

El bon pare

Amb Ella i els arquitectes, el 
dramaturg Gerard Vázquez ha 
construït un relat diferent de 
la derrota catalana del 1714. 
Un relat antibel·licista que 
critica totes les guerres, que 
se’n fot del patriotisme i 
qüestiona el cofoisme al 
voltant de la commemoració 
de la data.  I ho fa amb una 
mena de cabaret esbojarrat 
en el qual convoca la mort, 
dos arquitectes –un de 
l’època, i un altre de francès 

i la tragèdia per deixar ben clar 
que sobre el rerefons crític hi 
ha un joc teatral ple d’humor. 

La salsa, però, esta massa 
carregada de girs, 
anacronismes, astracanades, 
atrezzo i probablement de 
text, ben escrit però feixuc, i la 
tesi s’imposa sobre la 

necessària lleugeresa. El 
paper de la Mort, ben 
interpretat per Savina 
Figueres, és sen dubte el més 
atractiu i el que qualla millor 
en una proposta a la qual, a 
més, li queda petita la sala 
Leopoldo Fregoli de La Seca.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Una obra sobre la 
derrota catalana del 1714.

Ella i els arquitectes

El Teatre Gaudí Barcelona està 
decidit a fer que una de les 
seves potes artístiques sigui un 
tipus de producció que se situa 
–per qualitat i resultats– en el 
terreny semiprofessional. 
L’altra són musicals de petit i 
mitjà format que han deparat 
alguna agradable sorpresa. Una 
familia indecent pertany a la 
primera, menys reeixida. Un text 
d’Ever Blanchet dirigit per 
Miquel Murga que es mereix un 
únic aplaudiment per la lleialtat 
que mostra l’autor –i gestor de 
la sala– amb aquesta petita 
família artística que ha reunit i a 
la qual cedeix els seus teatres 
perquè puguin mostrar el seu 
treball.

Lloable afany que no té res a 
veure amb el que un espectador 

i/o crític ha de valorar. Sobre 
allò que és aquest muntatge, 
deixa bastant que desitjar. Fins i 
tot en la seva capacitat de fer 
riure. Per a famílies ètiques 
disfuncionals millor acudir als 
clàssics. Els Juli-Clàudia? En 
absolut. Millor els Colby o els 
Montsolís. –J.C.O.

NOTA AL PEU Tota corrupció 
comença dins una família. 

Una família indecent
��

Teatre Gaudí. Fins al 31 d’agost.

��

La Seca.  
Fins al 31 de juliol.

���

Teatre Borràs. Fins al 31 de juliol.

L’AUTOR

‘LA RIERA’
El dramaturg és el director 

argumental de ‘La Riera’, la sèrie 
de capçalera de TV3. Ha treballat 
també a ‘Jet-Lag’, ‘L’un per l’altre’ i 

‘Ventdelplà’.

ELS ESCENARIS
Plana és, sobretot, dramaturg. Ha 
tingut grans èxits com ‘La dona 

incompleta’ (2001) i ha escrit per a 
companyies com la Fura dels Baus i T 

de Teatre, entre d’altres.


