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La felicitat ordinària
OPINIÓ✒Si ja queda cursi parlar de la feli-

citat, voler-la explicar resulta remata-
dament irritant. Bé, doncs això comen-
ço a fer dient-vos que podem dividir els
moments feliços en dos grans grups: els
de felicitat extraordinària –aquells cau-
sats per un cop de bona sort– i els mo-
ments de felicitat ordinària –produïts a
partir de fets habituals.

La primera idea que apunto és que la
felicitat és un estat de negació. El que
ens fa feliços és la capacitat de negar al-
guna cosa. La capacitat de negar algu-
na cosa i de mantenir aquesta negació,
perquè la segona idea és que la negació

feliç és transitòria, inestable, immedia-
tament finita. Tendim a pensar que la
felicitat és un estatus irreversible que
finalment aconseguirem. Però aquesta
és una visió idealista, absoluta, que em-
mascara la més modesta i tangible feli-
citat ordinària. Aquesta felicitat de ca-
da dia que estic explicant és un estat de
lluita. És una victòria momentània. És el
moment sostingut i conscient en què
sembla que derrotem el que ens causa
dolor. En poso un exemple.

Recordem un moment ben quotidià,
una petita porció de felicitat que segura-
ment heu tastat avui mateix. Sona el

despertador, és hora d’aixecar-vos i us
permeteu mandrejar uns minuts. Fixeu-
vos-hi. El brunzit ens fa dolorosament
conscients d’una feina desagradable.
Sentim, en despertar-nos, la punxada
del deure, de tot el que haurem de fer. I
ens hi resistim. Hi plantem cara. Ho ne-
guem. I això ens fa feliços. Sabem bé
que haurem d’acabar llevant-nos, que
serem derrotats, però encara no.
Aquest encara no, aquesta negació
transitòria, és la felicitat. I la sentim
quan sortim de la feina, tot i saber que
hi haurem de tornar. O quan algú que
ens agrada ens somriu, tot i saber que

mai no ens abraçarà. O quan obrim la
nevera i prenem una altra cervesa, tot i
saber que no n’hem abusar. Això és la
felicitat ordinària, una victòria momen-
tània en una guerra que tenim perduda.

Insistim a creure que la felicitat és
una estació d’arribada on quedarà der-
rotada tota angoixa. I no. L’angoixa, la
tensió, ha de ser present i insistent, ha
de tibar, ens ha d’amenaçar. I la derro-
ta de l’amenaça, o més ben dit, el mirat-
ge d’aquesta derrota, és la felicitat. La
felicitat és arribar al final del text i
creure que durant un instant queda
una idea clara.
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la derrota

transitòria
d’una amenaça

ARTS ESCÈNIQUES

Oriol Broggi

LAURA SERRA

BARCELONA. El director Oriol Brog-
gi i la companyia La Perla 29 recu-
peren tot un Valle-Inclán, l’esper-
pent Luces de bohemia (1920), que
descriu les últimes 24 hores de vi-
da de Max Estrella –escriptor bor-
ratxo, malgastador i cec– i, de pas-
sada, deixa galdós el règim espa-
nyol. L’acaben d’estrenar a la Bibli-
oteca de Catalunya, i ja fa olor d’èxit.

L’elecció d’aquest títol, que des-
trossa l’statu quo espanyol, té algu-
na cosa a veure amb el fet que La
Perla estrenés a Madrid?
Sempre quedes parat, quan vas a
Madrid. Per qüestions polítiques,
ideològiques, socials... penses “que
estrany” i “quins collons que te-
nen”! Sí, hi ha un impuls de voler
parlar de les teves vivències.

És el primer Valle-Inclán fet per
una companyia catalana.
Crec que sí. Vaig pensar que era em-
presarialment interessant perquè
és un bombó, explica una història
molt bonica i molt interessant.
Qüestiona Espanya i la qüestiona
des de dins: la idea d’Espanya, com
funciona l’Estat, com es troben una
sèrie de cultures a Madrid... I hi ha
un tercer element que és el poeta, el
bohemi, el pallasso, la persona que

DIRECTOR DE ‘LUCES DE BOHEMIA’

“Valle-Inclán
qüestiona Espanya

des de dins”
Acadèmia “Quan una institució assumeix un artista
és quan li fa mal” Bohèmia “Trenca els estereotips
amb alcohol, sexe, nit i geni artístic” Art “L’artista fa
servir la intel·ligència per entendre la realitat”

Oriol Broggi dirigeix un repartiment brillant, amb Lluís Soler de Max Estrella. S.CHASSEROTT

15-M
“Si els polítics
haguessin
assumit els
‘indignats’,
se’ls haurien
menjat”

va per lliure, que és un outsider que
ha renunciat a la glòria nacional, a la
poltrona, a l’acadèmia, a tot el que és
estàndard, i segueix el seu camí.

Així és com se sent amb La Perla?
Qualsevol artista, encara que estigui
en una posició acadèmica, sent
aquesta il·lusió. L’acadèmia dóna
seguretat perquè és un sou al mes,
però totes dues coses són bones.
Max Estrella no critica l’existència
de l’acadèmia, sinó que funcioni
sense entendre que hi ha tot de pe-
rifèries que són igual de vàlides.

Critica una manera de funcionar.
Quan una institució assumeix l’ar-
tista és quan li fa molt mal perquè és
quan el fa desaparèixer. El més in-
tel·ligent per part dels polítics hau-
ria estat reconèixer el moviment del
15-M, i no hauria arribat on ha ar-
ribat. Si el govern els hagués assu-
mit, se’ls hauria menjat.

Però l’obra parla d’una altra època.
Sí, de principis del segle XX. Són
moments molt convulsos, amb la
Setmana Tràgica, quan s’han perdut
colònies, Espanya està a punt
d’anar-se’n cap al feixisme i la Re-
pública, s’està dividint el país... Pe-
rò no són coses gaire diferents de to-
ta la història d’Espanya, ara també
hi ha un trencament.

Heu fet una lectura actual?
No. Ens hem limitat a no fer cap lec-
tura, com sempre. Hem posat les co-
ses tal qual. I tot i així queda evident
que la política és bastant semblant.
L’obra és molt divertida, comença
amb un lloro que diu “¡Viva España!”.

Per inventar Max Estrella, Valle-
Inclán es va inspirar en un amic po-
eta que va morir com un rei de tra-
gèdia: cec, boig i furiós.
Ell és un gran artista que l’únic digne
que li queda per fer és morir perquè
està vivint una vida indigna. Nosal-
tres el fem morir sobre una estora,
com vam fer amb el rei Lear; jo ja els
he unit. És un poeta que s’ha quedat
cec l’últim any, com Homer. I el rei
Lear es torna boig, que és una mane-
ra de no veure la realitat. Aquesta co-
sa tràgica va accentuada perquè des
del principi de l’obra es parla de la se-
va mort i d’un suïcidi.

Què són per a vostè les Luces de
bohemia?
La bohèmia és aquell ambient d’una
gran ciutat o d’una societat que es
deixa estar dels estereotips, dels
deures i els deutes; els trenca amb
una vida disbauxada d’alcohol, sexe,
nocturnitat, però també deixa anar
el geni artístic. El que diu Valle-In-
clán és que la bohèmia pot aportar
llum a la vida.

Són guspires de saviesa.
Guspires d’intel·ligència en la foscor
espanyola. Tota la gent del PP, amb
les seves excepcions, són incapaços
d’entendre aquesta obra perquè es
parla de la intel·ligència, i el discurs
neoespanyol cutre no té en compte
la intel·ligència. L’artista és la perso-
na que fa servir la intel·ligència per
entendre la realitat, i això aporta
llum: els qui no el volen escoltar es
queden a les fosques.e


