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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. lbert Vidal és
un creador,
com a mínim,

singular, la qual cosa
ja el fa interessant,

perquè de creadors singulars, al
nostre país, n’hi ha pocs. Vidal és el
que es coneix popularment com a
un cul inquiet, i és per això que en el
seu currículum s’hi poden trobar in-
fluències tan diverses com ara del
francès Jacques Lecoq (gest i
clown), de l’italià Dario Fo (text,
paraula i interpretació) i del japonès
Kazuo Ohno (mestre de dansa bu-
toh). Les experiències vitals de Vi-
dal, que l’han portat per mig món
(Nigèria, Bali o Japó) han motivat
el seu interès per tot allò primigeni i
tel·lúric com a matèria de creació
pel que això reporta d’expressió ge-
nuïna del caràcter de l’home. És per
aquesta raó que quan va caure a les
seves mans un recull de rondalles
tradicionals catalanes li va cridar
l’atenció l’esperit genuí de l’art ca-
talà escènic i musical d’arrel popu-
lar, que, segons ell, «es va quedar
estancat a finals del segle XIX,
quan els catalans van perdre la con-
fiança en la seva identitat com a po-
ble i van deixar la representativitat
del país únicament a mans de la bur-
gesia catalana postindustrial.» El
retorn a les arrels, l’interès per la
tradició oral del país i la crueltat i in-
genuïtat d’aquestes històries són as-
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pectes que tenen a veure amb la mo-
tivació que va dur Albert Vidal –un
bon actor, amb una veu rogallosa i
profunda que sembla que tingui
2.000 anys, amb una notable capa-
citat d’expressió i amb un gran do-
mini dels gestos facials– a muntar
un espectacle basant-se en la ronda-
lla de Joan de l’Ós, que explica, sen-
se edulcorants innecessaris, com un
ós rapta una dona, la posseeix i
d’aquesta unió en surt un home-ós,
en Joan, que finalment acabarà ma-
tant son pare i de la pell se’n farà un
abric. Posteriorment, en Joan, refu-
sat per tothom per la seva diferèn-
cia, fa tres amics tan peculiars com
ell: l’Arrencapins, en Regiramunta-
nyes i en Bufim Bufaire. Els quatre
amics s’enfronten al diable, un duel
del qual només en sortirà guanya-
dor en Joan, que a més aconseguirà
sotmetre el diable i fer-lo el seu ser-
vent. Els tres amics, en el transcurs

del duel, el trairan, i d’aquesta ma-
nera en Joan es revenja i tornarà a
estar tot sol. Vidal recupera el con-
tacte amb el públic dels antics ron-
dallaires –la famosa interactivitat
no és una patent de les noves tecno-
logies–, com ara els llargs esguards
als ulls a pocs centímetres de dis-
tància per intimidar i crear tensió en
els passatges més incerts, i el con-
tacte físic i l’atribució temporal
d’un o altre rol a algun espectador.
Aquest contacte és el que interessa a
Vidal, que ho combina tot amb un
tempo compost de silencis i pauses
premeditades, i una forma d’evolu-
cionar sobre l’escenari propis de la
manera de fer asiàtica, que fascinen
l’espectador. Al final, un surt de la
sala amb l’estranya sensació que ha
passat una molt bona estona, men-
tre el Jack Nicholson d’El resplan-
dor li acaba d’explicar la versió go-
re de La caputxeta vermella.

DANI CHICANO

teatre | «joan de l’ós. rondalla interactiva»

Rondalla «gore»
� Direcció, adaptació, concepte

escènic i interpretació: Albert
Vidal.
Músics: Pitu Andreu (percussió),
Xavier Macaya (viola de roda) i
Ricard Vallina (tarota).
Lloc i dia: Auditori de La Mercè,
12 d’octubre del 2008. Temporada
Alta.

Albert Vidal, escenificant la rondalla de Joan de l’Ós. / MANEL LLADÓ

a companyia
Trakatap va
néixer fa pocs

anys a l’ombra de la
Camut Band, una

companyia catalana amb una im-
portant projecció internacional,
que ha renovat les formes en el
camp del claqué (tap-dance), con-
vertint-lo en un espectacle deli-
ciós. Trakatap, vinculada a la Ca-
mut Band per noms com Roser
Font o Guillem Alonso (coreògraf
d’alguns dels números d’Eooo!!!),
autèntics virtuosos del claqué, va
muntar l’espectacle que va acabar
donant nom al grup, Trakatap.
Eooo!!! n’és una versió reduïda,
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que no familiar. Per adreçar-se a un
públic familiar no n’hi ha prou, no-
més, amb eliminar números per tal
que s’ajusti tot plegat a una durada
estàndard, per molt bo que sigui
l’espectacle original, que ho és.
Als Trakatap, malgrat el treball de
Toni Sans –del qual vam compro-

var que a més de ser un bon cantant
i actor a Ruddigore o la nissaga
maleïda, també sap ballar magnífi-
cament bé–, li manca un director
d’escena que cohesioni l’especta-
cle i introdueixi més gags visuals,
perquè s’intueix que, en aquest
punt, hi ha molt més camp per cór-
rer, així com en el de la interacció
amb el públic, aprofitant les possi-
bilitats que ofereix un espectacle
de claqué i el fet que es disposa
d’uns bons intèrprets, a més d’ex-
cel·lents ballarins. Els números en
què s’apliquen tècniques de clown
i en què el claqué és a cappella,
capten en general molt més l’aten-
ció dels més joves, que no pas els
que tenen un component més jaz-
zístic, per entendre’ns. L’especta-
cle és atraient, però cal polir-lo, cal
que el percussionista sigui més
versàtil i potent –el titular, Néstor
Busquets, va ser substituït– i que, a
vegades, la música no faci inaudi-
ble el claqué.
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Seguint el camí de la Camut
� Direcció: Roser Font

Ballarins: Roser Font, Rubén
Pérez, Toni Sans i Mònica
Barreiro
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 12 d’octubre del 2008

Roser Font a Eooo!!! / LLUÍS SERRAT


