
EL BUEN PATRÓN 
Zes Goya’s, Spaanse inzending voor de Oscars 

‘El Buen Patrón’ is een opvallende komedie van regisseur Fernando 
León de Aranoa. Voor twee van zijn vorige films (‘Los Lunes al Sol’, 
‘Escobar’) werkte hij al samen met Javier Bardem, die voor deze rol 
een heuse metamorfose moest ondergaan. 

Bardem speelt Julio Blanco, de bedrijfsleider van een succesvolle 
weegschalenproducent. Zijn onderneming heeft al verschillende 
prijzen in de wacht kunnen slepen. Blanco is er dan ook van 
overtuigd dat hij een goede baas is en dat het bedrijf een grote 
familie van gelukkige werknemers is. Voor de enige award die nog 
ontbreekt op zijn palmares, zal een commissie de fabriek komen 
inspecteren. Alles moet dus perfect lopen.  

In de week voorafgaand aan  de controle, gaat er echter van alles 
mis. Blanco moet enkele brandjes blussen en probeert alles te 
controleren, wat tot komische situaties leidt. Een ontslagen 
werknemer José kampeert met zijn gezin voor de poort en hoopt 

met deze protestactie zijn job terug te winnen, tot ergernis van Blanco en de buurtbewoners 
‘met gevoelige oren’.  
Miralles, een afdelingshoofd, laat enkele steken vallen door huwelijksproblemen. Blanco bemoeit 
zich ermee en probeert persoonlijk de plooien glad te strijken bij Miralles’ vrouw.  
Blanco staat dicht bij zijn personeel, maar gaat op meerdere momenten zijn boekje te buiten. 
Met zijn charmeoffensief probeert hij vooral de schijn hoog te houden: de balans moet in zijn 
voordeel doorslaan, zodat de inspecteurs onder de indruk zijn. 

Met humor worden zowel het controlerende gedrag van de baas aangekaart als de problemen en 
relaties op de hedendaagse werkvloer, waar het ieder voor zich is. De nevenpersonages worden 
eveneens goed uitgewerkt en vertolkt en de timing zit precies goed in deze komedie.  

Een satirische inkijk in een bedrijf uit balans. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Fernando León de Aranoa       
Scenario            Fernando León de Aranoa   
Fotografie            Pan Esteve Birba                    
Muziek                  Zeltia Montes   
Cast   Javier Bardem, Almudena Amor, Manolo Solo   
Duur                 120 min 
Taal   Spaans / Nederlands en Frans ondertiteld 
2021                     Spanje 
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