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A 
Josep Maria Pou 
l’hem vist fent de rei 
Lear, de Falstaff, de 
Sòcrates, d’Orson 
We lles; personatges 

universals molt carismàtics que 
s’acoblen al seu físic opulent, la se-
va veu esquinçada i a aquesta exu-
berant manera d’interpretar. Per 
contrast, ara, a El pare, el veiem a la 
pell d’un home senzill, gairebé 
anodí, però portador d’una tragè-
dia universal. Andreu és un home 
gran que està perdent la memòria 
–el diagnòstic d’Alzheimer no 
apareix en cap moment, potser per 
remarcar que hi ha altres malalties 
que comporten aquest deteriora-
ment cognitiu–, i la seva filla (Ro-
sa Renom) intenta afrontar la cura 
d’un home que es perd en un labe-
rint de confusió.  

El pare és una de les obres més 
elogiades i populars del circuit in-
ternacional. Estrenada el 2012 a Pa-
rís, les adaptacions han fet la volta 
al món, fins i tot es va filmar una 
pel·lícula protagonitzada per An-
thony Hopkins amb direcció del 
mateix autor, Florian Zeller, una de 
les veus més representatives de 

l’actual dramatúrgia francesa. El 
text tampoc és la primera vegada 
que s’estrena al Romea (la versió en 
castellà amb Héctor Alterio data del 
2016). La diferència del nou mun-
tatge és la inquietant atmosfera que 
ha plasmat la direcció de Josep Ma-

ria Mestres, més pròxima al miste-
ri de Hitchcock que al to jocós que 
també admet la lectura del text.  

Definida pel seu autor com a 
farsa tràgica, la destacada aporta-
ció d’El pare passa per representar 
el punt de vista del malalt. Com al 
teatre més experimental de Caryl 
Churchill, l’acció i l’argument es 
perden entre situacions repetides, 
salts i personatges que canvien de 
cara. Un territori rizomàtic que 
contagia la desorientació mental 
del protagonista. El públic també 
acaba perdut en la boira sense po-
der saber el que és veritat o el que 
simplement s’ha oblidat.  

Recordant el seu elogiat èxit L’o-
reneta, la direcció de Mestres torna a 
posar l’accent en la contenció, i així 
el muntatge creix cap a una resolu-
ció que costa assolir i arriba de sob-
te. Pou ho té tot a favor seu: abraça el 
seu personatge de manera honesta 
sense buscar la llàgrima fàcil. Rosa 
Renom com la seva filla reflecteix la 
vulnerabilitat de l’altre drama, el 
dels familiars que cuiden. L’acom-
panya un repartiment molt ben ali-
neat per remarcar les arestes d’un 
drama que colpeja amb força. n
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‘El pare’:  
el laberint  

de la memòria

‘El pare’  
Teatre Romea. Director: Josep M. Mes-
tres. Amb Josep M. Pou i Rosa Renom.

David Bowie, l’artista que va tra-
vessar de cap a peus els anys 70 i 
fins i tot va entrar als 80 com a in-
fal·lible Beau Brumell del gust pop, 
no va gravar bona part de Young 
Americans (1975) en els estudis 
Sigma de Filadèlfia perquè sí. Els 
estudis Sigma, fundats el 1968 per 
Joseph Tarsia, eren, des de feia uns 
anys, el quarter general del soul de 
Filadèlfia, també conegut com el So 
Filadèlfia, i el soul de Filadèlfia o So 
Filadèlfia dominava de manera na-
poleònica des de feia uns anys la 
música popular moderna. Només 
allà podia registrar Bowie el disc 
amb el qual es transformaria breu-
ment en campió del «soul de plàs-
tic», en les seves pròpies paraules, 
després de la seva victoriosa cam-
panya glam i abans de convertir-se 
en herald de les màquines musi-
cals. Diu la llegenda que Tony Vis-

conti, llavors el productor de Bo -
wie, i els seus ajudants es van que-
dar davant la taula de barreges de 
Sigma com davant un text assiri. 
Era una taula de barreges custo-
mitzada i Visconti i companyia no 
van tenir més remei que contractar 
amb el tècnic de la casa. 

L’any clau 

Bell va néixer a Kingston, Jamaica, 
i va emigrar amb els seus pares a 
Filadèlfia ben aviat. Va rebre for-
mació en música clàssica des de 
petit (la família era sòlida classe 
mitjana) i va coincidir amb Kenny 
Gamble (recordin aquest nom) al 
grup vocal The Romeos. Es va fo-
guejar com a arranjador de Chubby 
Checker, la dinamo de la febre pels 
balls que es va apoderar dels Estats 
Units als inicis dels 60. 

El 1968 van passar dues coses 
determinants. D’una banda, Bell va 
produir i va escriure gairebé sencer 
La la means I love you, el primer dels 
tres elapés que va confeccionar per 

a The Delfonics, en els quals els 
arranjaments orquestrals i les veus 
del trio es fonen en una melassa 
irresistible. D’altra banda, l’esmen-
tat Gamble i Leon Huff (el tercer 
ideòleg del so de Filadèlfia) van 
produir i van escriure gairebé sen-
cer The Ice Man cometh, de Jerry 
Butler, ric en orquestracions. Allà hi 
havia també Bell com a compositor 
i arranjador. Havia nascut la intoxi-
cant part simfònica de l’imminent 
soul de Filadèlfia. Només faltava 
afegir-li una base rítmica criminal. 

D’això es van ocupar Gamble i 
Huff amb la creació el 1971 del se-
gell discogràfic Philadelphia In -
ternational Records (PIR). Amb 

aquest segell, Bell va col·laborar 
amb can çons i arranjaments per a 
O’Jays, Billy Paul i MFSB, acrònim 
de Mothers, Fathers, Sisters, Bro-
thers de portes enfora i de Mother-
fuckers Sons of a Bitch de portes 
endins. En qualsevol cas, la mata-
dora banda de la casa, establerta als 
estudis Sigma. PIR va prefigurar la 
música disco i peces d’MFSB com 
Love is the message eren favorites a 
les block parties novaiorqueses on 
es va forjar el hip-hop. 

Al marge de PIR (però no dels 
estudis Sigma) i en comandita amb 
la lletrista Linda Creed, Bell va edi-
ficar dues carreres monumentals: 
la de The Stylistics i la de The Spin-

ners, conjunts als quals va conver-
tir en superestrelles a mitjans dels 
70. Bell i Creed sabien com fondre el 
personal. A les produccions de Bell, 
l’antítesi de la mínima cruesa que 
fins aleshores s’havia exigit al soul 
i que fins i tot Motown havia res-
pectat, sonaven oboès, trompes, 
celestes i clavicèmbals. 

El seu ídol era Burt Bacharach, 
un altre as de la música popular 
amb formació clàssica, i el 1975 va 
produir la gran intèrpret del com-
positor, Dionne Warwick, en el 
disc Track of the cat. 

Bell va ingressar al Songwriters 
Hall of Fame el 2006 i al Musicians 
Hall of Fame and Museum el 2016. n

Mor Thom Bell,  
el Burt Bacharach 
del soul

El compositor i productor va ser un dels tres ideòlegs 
del triomfal so de Filadèlfia de la dècada de 1970. 
Havia nascut a Kingston (Jamaica) el 1943.
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El cantant, compositor i productor discogràfic Thom Bell, un dels creadors del So Filadèlfia.
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