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ÀLEX TORT
Barcelona

L’
aigua quan tens
set; el llit quan
tens son; treure-
li el cogombret a
la cheeseburger;

el començament de les pel·lícu-
les porno, quan van vestits i no
es coneixen; quan acaba el solo
de la guitarra elèctrica; quan al-
gú respon: “No estic cridant!!”, i
ho fa cridant… Breus pinzellades
d’allò que a tothom, sense ser-ne
del tot conscient, li produeix
uns instants de plaer. Pessigo-
lles al cap. És unamostra farcida
d’humor de les coses quotidia-
nes que ens fan pixar de gust i
que trobem a tall d’epifanies a
Momentos de inadvertida felici-
dad (Anagrama) de l’escriptor
italià Francesco Piccolo (Caser-
ta, 1964).
“Aquest text no ha nascut

com un llibre a l’ús, sinó a partir
d’un petit arxiu que tenia al meu
ordinador on anava anotant co-
ses que em venien al cap”, expli-
ca l’autor. “Sempre pensava què
fer amb aquestes notes, perquè
hi ha coses molt personals i lliu-
res, però en un moment donat
vaig pensar que sí, que podia ser
un llibre diferent, sense estructu-
ra clara”. Així, Piccolo proposa
un catàleg sense vocació de catà-
leg, ple de manies i tics que con-
formen petites píndoles de felici-
tat i amb els quals és impossible
que el lector no s’identifiqui.
S’intercalen breus relats de no

més de cinc o sis pàgines, alguns
demolt curiosos, com el de l’am-
polla de vi que volta de casa en
casa com a present de convidat
fins a tornar a mans d’aquell que
l’havia comprada primer, i altres
que podrien avergonyir algun
que lector o altre, com l’episodi
de la noia en topless i tanga a qui
se li apropen a la platja ridículs
mascles gallejant per festejar-la.
Molts tenen com a escenari

Roma, vista des de la fascinació.
És una ciutat que l’autor creu
que accepta diferents punts de
vista: el de la persona que tot i
viure-hi s’hi sent estranya, un al-
tre de més provincià, i la Roma
internacional, la gran ciutat que
pensen els turistes. “Amim’agra-
da Roma bàsicament perquè no
sóc romà”, riu Piccolo.
Són records, entre els quals la

rememorització morbosa de lli-
bres llegits, les vacances sense
vacances a l’agost a la seva prò-
pia ciutat, i aquelles coses que
no ens hauria d’agradar però

que ens agraden: lamaldat, la fra-
gilitat...
L’italià obvia la complexitat

estructural de la novel·la fins a
tal punt que el llibre podria esde-
venir infinit. “La gent afegeix els
seus propis moments de felicitat
via Twitter o Facebook”, comen-
ta l’escriptor. “N’hi ha a cabas-
sos, d’instants. Jo mateix em
vaig adonar que sent un llibre
tan obert podria ser il·limitat, pe-
rò el vaig acabar en el moment
que va concloure l’exigència de
buscar més situacions. Escriure
és com un recorregut i quan et

veus a tumateix reflectit, llavors
dius: “Prou! Aquest sóc jo!”.
Se l’ha comparat amb el Je me

souviens de Georges Perec i el I
remember de Joe Brainard, però
Momentos de inadvertida felici-
dad és una forma autobiogràfica
singularíssima. Té una estructu-
ra falsament erràtica i enginyosa
que de vegades, més que fer riu-
re, fa somiar. En canvi, en l’obra
de Brainard els records són més
individuals i més autobiogràfics;
els de Perec, malgrat escriure en
primera persona, apel·len a la
memòria històrica col·lectiva, a

aquells fets que en paraules del
mateix escriptor francès “van
ser oblidats perquè no mereixi-
en formar part de la Història ni
figurar en les memòries dels es-
tadistes”. En tots dos casos es
tracta d’una forma literària més
experimental. En Piccolo, la quo-
tidianitat és més accentuada.
L’autor ja ha bregat amb l’art

de les lletres. A Itàlia ha publicat
títols com Storie di primogeniti e
figli unici, La separazione del
maschio, Il tempo imperfetto o E
se c’ero dormivo, a més de col·la-
borar en guions de pel·lícules
comCaos calmo d’Antonello Gri-
maldi o El caiman i Habemus
papam de Nanni Moretti. Tot i
la seva estreta relació amb el
món del cinema i les diferents
propostes que ha rebut per fer-
ne el guió, l’escriptor creu que

aquest llibre no triomfaria a la
gran pantalla, “perquè la gent
vol veure una història lligada
amb una estructura clara. La lite-
ratura que m’agrada és la que et
fa veure imatges. Amb això ja en
tinc prou”.
“La felicitat humana general-

ment no s’aconsegueix amb
grans cops de sort, que poden
succeir poques vegades, sinó
amb petites coses que succeei-
xen tots els dies”, va dir algun
cop el científic i polític Benja-
min Franklin. Bé, a qui escriu
ara aquestes línies li produeix
un moment d’inadvertida felici-
tat veure l’enorme estatura d’en
Piccolo repanxolada en una cadi-
ra, presentant el llibre davant
els periodistes i engrapant amb
la seva exagerada mà dreta una
minúscula ampolla de Font Ve-
lla amb Bob Esponja a l’etiqueta
de l’envàs.c

LA GRAN PANTALLA

“No cal portar-la al
cinema; la literatura
que m’agrada és la que
et fa veure imatges”

Francesco Piccolo, fa uns dies a la seu de l’Institut Italià de Cultura de Barcelona

L’escriptor italià Francesco Piccolo publica ‘Momentos de inadvertida felicidad’,
un elogi dels petits plaers de la quotidianitat

Lespíndolesde l’alegria

JORDI ROVIRALTA

LA QUOTIDIANITAT

Són petits instants de
felicitat amb els quals
és impossible que el
lector no s’identifiqui

NURIA MORALES
Barcelona

El teatre Tantarantana reprèn el
Cicle Complicitats enXarxa por-
tant a l’escenari textos dels em-
blemàtics Dario Fo i Tennessee
Williams, en una tercera edició
que innova en l’escenificació i la
construcció de les obres presen-
tades.
En total són cinc escenificaci-

ons les que ofereix la sala del
Tantarantana des d’avui fins al
16 de setembre, totes producci-
ons de teatres alternatius d’Espa-
nya “amb l’objectiu de facilitar-
ne la circulació i sumar forces da-
vant les dificultats actuals del
sector”, segons ha explicat Julio

Álvarez, director delTantaranta-
na. D’aquesta relació es farà pos-
sible la gira deReglas, usos y cos-
tumbres en la sociedad moderna
de Jean-Luc Lagarce, produïda
pel Tantarantana.
Les representacions d’aquest

mes són molt diferents entre si,
però coincideixen en el fet d’in-
novar en la seva relació amb el
públic i en la temàtica. Sota
aquesta filosofia s’estrena avui
Pareja abierta, escrita per Dario
Fo i la seva parella, Franca
Rame. L’obra arriba a l’escenari
de mà de la companyia sevillana
Imperdible, que barreja la in-
tel·ligència i l’acidesa del consa-
grat dramaturg italià amb l’hu-
mor andalús en una reflexió

mordaç sobre la vida en parella i
en família.
L’emblemàtica obra Figuretes

de vidre de Tennessee Williams
ve des de València amb la Sala
Zircó, que presenta una adapta-
ció a l’època actual (Visitando el
zoo de cristal) que respecta la his-
tòria original: la relació d’una
mare amb el seu fill –que no ac-
cepta la seva condició d’homose-
xual–, i amb la seva filla, que té
una discapacitat que li impedeix
d’establir relacions personals
amb normalitat.
Autors menys coneguts però

amb històries noves s’afegeixen
a aquesta edició al costat de com-
panyies consolidades. El Teatro
de lo Inestable de València ofe-
reix El desencanto, escrita per
Rafael Palomares,M. JoséGuisa-
do, Maribel Bayona i Jacobo Pa-
llarés. L’obra planteja una refle-
xió de la crisi econòmica des
d’una perspectiva intergenera-
cional, ja que els actors pugen a
l’escenari amb les seves famílies
i s’han escollit quatre persones
grans de Barcelona per comple-

tar el repartiment. A aquesta no-
vetat s’uneix al fet que actuaran
en tres espais urbans diferents.
A El sopar de Joan Carles

Bellviure és encara més essenci-
al la participació del públic. Re-
presentada per la companyia
Iguana Teatre de les Illes Bale-
ars el mateix públic escull el pa-
per dels actors i la relació entre
els personatges. I finalment, El
río de las parabras, escrita per
Inés de la Cuadra i portada a l’es-
cenari amb La Sala Guirigai
d’Extremadura. En aquesta obra
s’ofereix unamirada a la literatu-
ra espanyola del segle XVI des
de la relació entre una jove i la
seva mare, escriptora de no-
vel·les històriques de l’època.
Julio Álvarez ha valorat

aquest ambiciós cartell com a
“màgia teatral en estat pur”, en-
cara que entén aquesta proposta
com “una resposta creativa del
teatre davant la crisi que pa-
teix”, que l’ha portat a buscar
nous mecanismes d’expressió i
producció que puguin continuar
satisfent el públic teatral.c

‘Pareja abierta’ de
DarioFoobre elCicle
Complicitats enXarxa
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L’Ajuntament de Barcelona i
el museu Barbier-Mueller de
Ginebra no han arribat a un
acord per substituir la col·lec-
ció d’art precolombí d’aquest
centre a Barcelona –que el
museu suís va vendre a un ter-
cer el juny passat– per una
d’art africà. En conseqüència,
el Palau Nadal, seu del museu
al centre de la ciutat, estarà
tancat al setembre. L’ICUB
projecta ara allà un Museu de
les Cultures del Món, a partir
de col·leccions particulars de
Barcelona, en especial de la
Folch, amb 2.000 peces.c

Elmuseu
Barbier-
Mueller
quedabuit


