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es pel·lícules de Mike Leigh –Naked, Secre-
tos y mentiras, Vera Drake– solen caracte-
ritzar-se pel fet d’explorar personatges con-

tradictoris, éssers dèbils atrapats en el petit món per
on es mouen. La mirada de Leigh no és mai tran-
quil·litzadora, té sempre alguna cosa de cruel,
d’observació sense pietat del món que l’envolta.
Happy té l’aparença de ser un gir radical en la carre-
ra de Mike Leigh, ja que sembla apartar el realisme
tràgic i suplantar-lo per la comèdia optimista. El
personatge protagonista és Poppy, una noia que té
com a principal virtut –o defecte, segons com es
miri– viure en una mena de núvol de felicitat i enco-
manar-lo a tots els que l’envolten. Poppy és simpà-
tica amb les seves amigues, no para de fer bromes
amb tothom amb qui es creua en el seu camí i la se-
va vida no és més que una gran roda de la fortuna en
la qual tot acaba funcionant-li bé. Poppy és la dona
feliç per excel·lència. Per descriure el que podríem
qualificar com teràpia Poppy, Mike Leigh només
s’endinsa en la banalitat que envolta l’existència
del personatge. Aquest fet provoca un cert descon-
cert en l’espectador que esperi trobar-se amb els
clàssics relats crus propis de Leigh. En els primers
moments, hem de seguir les bromes de Poppy, veu-
re com amb les seves amigues parlen dels pentinats
que els fan a la perruqueria o embafar-nos amb les
bromes de la protagonista quan va a classes de fla-
menc. El to general podria ser el d’una variant de
sèries televisives femenines a la manera d’Ally
McBeal. Les noies es diverteixen, Poppy no para de
fer bromes i l’espectador surt més que embafat de
l’experiència.

Mike Leigh no és, però, un director de solucions
fàcils; és algú que té molta cura de la interpretació
dels actors i de la seva posada en escena. Per això,
no hem de veure Happy com si fos la versió anglesa
de Sexo en Nueva York. A mesura que avança la
pel·lícula, tothom espera que, per alguna estranya
circumstància, el món feliç de Poppy es trenqui i
que el seu optimisme acabi esdevenint la carota que
amaga alguna cosa més sòrdida. Mike Leigh vol
donar-nos el cop d’efecte, però no aconsegueix
complir amb totes les expectatives que ens ha anat
anunciant. Poppy és un personatge tan contradicto-
ri com la mare protagonista de Secretos y mentiras
o el taxista d’All or nothing, però aquesta contra-
dicció no acaba de revelar-se amb la força que re-
quereix. El problema de Happy rau en el fet que Mi-
ke Leigh deixa que el conte feliç es completi, que
apareguin hipotètics prínceps blaus i que en els ins-
tants finals calgui provocar un discurs sobre com
les dones excessivament optimistes poden crear
falsos desigs als altres o que la simpatia pot ser
l’inici d’un seguit de contradiccions. El missatge
de Happy és un missatge massa codificat, i al final
fa la sensació que no cal veure la pel·lícula per des-
cobrir tot allò que ens havia volgut dir.
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Teràpia de la Poppy
� Títol original: Happy-Go-Lucky. Anglaterra, 2008

Director: Mike Leigh
Intèrprets: Sally Hawkins, Alexis Zegerman i
Andrea Riseborough
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L’optimista Poppy, en un fotograma del film.

Sergi López estima el tea-
tre perquè pot sentir, en di-
recte, la respiració del pú-
blic. Les càmeres són fre-
des. El que podria ser la
contrapartida, i una de les
preguntes del públic, és, si
no cansa repetir, funció a
funció, el mateix text. Ló-
pez, fidel al seu Lecoq, diu
que actuar és improvisar
cada cop la mateixa frase.
Ho deia divendres amb el
públic que majoritària-
ment no va deixar la buta-
ca de la Sala Petita (fins al
26 d’octubre) i també du-
rant la roda de premsa, de
la setmana passada. I ho
feia repetint (i repetint-se
potser involuntàriament
l’exemple) «el cafè està
servit».

L’actor és capaç d’en-
tretenir durant una hora i
mitja amb l’únic recurs de
la paraula i d’un món oní-
ric, de malson, que resol
amb mestria. Al darrere,
un text (per increïble que
sembli les sessions d’im-
provisació a assaig tenen
forma de llibre) i un àlter
ego, Jorge Picó, que anava
perfilant les frases, llibreta
en mà, i que frenava les
derrapades cerebrals de
López.

Non Solum imagina una
trobada d’éssers iguals
que es volen revelar dife-
rents. Perquè un se sent
dona. Perquè un se sent ne-
gre o perquè a un li agrada
l’allioli, però sense all. Ló-
pez és capaç de desdoblar-
se en la marabunta (hi ha
moments que recorda
aquella moguda de gam-
bes i escopinyes en la bar-
ra de Pepe Rubianes) i, al-
hora mostrar una escena

eròtica, amb una classe
magistral de geometria.
Què explica i què evoca
l’obra que només serà tres
setmanes a la Sala Petita
del TNC? És un conte im-
possible que pot recordar
El príncep, d’Albert Vi-

dal, d’altres temporades,
sense els cants tel·lúrics
però amb la mateixa rebe-
queria creativa. Els aco-
modadors del TNC, tan
puntuals en això de tancar
llums i evacuar la sala,
deurien fer un gest a Ló-

pez, 5 minuts abans de les
onze, per tancar el col·lo-
qui, que va ser una prolon-
gació relaxada del desdo-
blament poca-solta de
l’obra. Som iguals. Som
diferents. Però les llums es
tanquen a les 23 h. Punt.

Sergi López es desdobla espontàniament també en el col·loqui de «Non Solum»

«Tots som iguals»

● Sergi López, l’actor que fa com si
res interpretacions al cinema que tot-
hom lloa, fa tres anys que ha reprès el
seu flirteig amb el teatre. Ho ha fet

Sergi López i Jorge Picó (el seu àlter ego «vigilant-lo» entre caixes), al TNC. EFE / A. ESTÉVEZ

JORDI BORDES / Barcelona amb Non Solum, un espectacle en
què ell es multiplica com els grem-
lins amb l’aigua. Amb la particulari-
tat que tots els seus personatges (em-
briagats per la fragància d’una dona

que s’intueix explosiva) són iguals, i
alhora, es revelen diferents. López, di-
vendres, en el col·loqui amb el públic
del TNC, va seguir l’exercici involun-
tari del desdoblament.

● La guerra dels fràgils és
un projecte del Teatre Ar-
ca, que evidencia la seva
maduresa. Han abandonat,
per ara, les peces còmiques
d’intervenció directa amb
el públic per passar a ex-
plorar les raons per les
quals uns periodistes deci-
deixen jugar-se la vida per
escriure cròniques de
guerra. L’artista i director
còmic Toni Albà dirigeix

aquesta peça, que es pre-
senta a Barcelona des de
dijous i fins al 26 d’octubre
al Sant Andreu Teatre
(SAT!). La recaptació de
dijous es destinarà a Re-
porters Sense Fronteres.

Albà reconeix que va re-
butjar l’encàrrec abans de
llegir el text i que, poste-
riorment: «Vaig veure que
l’havia de fer» per poder
entendre, ja no les raons de
les guerres («fins i tot els

ximpanzés es barallen»),
sinó les motivacions que
porten un periodista a ar-
riscar la vida per explicar
una tragèdia. Per Albà,
aquests corresponsals «fil-
tren» les desgràcies men-
tre que ells es queden amb
«les olors i els sorolls».

El director i ànima de
Teatre Arca, Jesús Roche,
va escriure aquesta peça
per homenatjar aquells que
han perdut la vida per fer

un treball en què creien. El
text s’ha escrit a partir de
les entrevistes realitzades a
corresponsals. Tot i la du-
resa de les seves vivències
i de la tensió que han de su-
portar (sovint en primera
línia o amb la por de ser se-
grestats), els periodistes
troben instants per riure.
Com el dia que van escol-
tar la gravació del riure
d’una nena mentre vivien
un atac a Bòsnia.

Albà dirigeix al SAT! una tragicomèdia
sobre els corresponsals de guerra
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