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Una ronda de xupitos  
al bingo

esmorteït el component tràgic en 
un joc teatral merament lúdic. Les 
quatre actrius de la companyia (Ma-
men Duch, Marta Pérez, Carme Pla 
i Àgata Roca), més pallasses que 
mai, acompanyades de l’eficaç vis 
còmica de Marc Rodríguez, de la 
simpatia d’Ernest Villegas i de l’ex-
cel·lent veu de Mercè Martínez es-
cenifiquen un grapat de relats curts 
habitats per dones i homes emoci-
onalment fracassats. Relats inde-
pendents que la proposta escènica 
reuneix en un local de bingo on des-
cobrirem la gran imaginació d’una 
dona que s’escapa de la relació ma-
rital, la gelosia que pot provocar un 
somni en una parella gai, la tragèdia 
d’una quarantina solitària que lliga 
per casualitat (amb una mica de 
vodka), la hipocresia d’un matrimo-
ni burgès i l’empenta d’un club de 
lactància que vol batre el rècord 
Guinness. És d’agrair el que em va 
semblar autoparòdia de l’autora en 
el relat d’una periodista multiplata-
forma, com també és d’agrair la 
presència de Mercè Martínez per 
omplir el vessant musical de l’es-
pectacle amb les magnífiques inter-
pretacions de Repartim la vostra 
sort, bona tonada que obre i tanca 
l’espectacle, i T’estimo si he begut, 
potents composicions d’Andreu  
Gallén. e
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T
 de Teatre torna a l’esce-
nari dels seus grans èxits 
amb una comèdia musi-
cal que des de la façana 
del teatre ens promet un 

còctel d’emocions. El tretzè espec-
tacle de la companyia és, en tot cas, 
una ronda de xupitos que no ens cre-
marà la gola ni la consciència però sí 
que ens regalarà unes quantes rialles 
sobre els conflictes que generen les 
relacions de parella i altres compor-
taments humans. Un divertit entre-
teniment en el qual, al meu parer, no 
s’hi troben totes les virtuts que la 
crítica literària va atorgar al llibre 
d’Empar Moliner en el qual es basa 
(“turbulent, descarat i ple d’en-
giny”), però que indiscutiblement as-
soleix l’objectiu d’aquesta producció 
que ha unit Dagoll Dagom, T de Tea-
tre i La Brutal sota la direcció d’un 
David Selvas que domina el ritme de 
la notable posada en escena. 

En la trobada entre la comicitat 
i la tragèdia, sobre l’escenari queda 
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nia”, admet. Igual que passa amb els 
llops que de sobte arriben a la vall, i 
que representen, com a La crida del 
bosc de Jack London, “més una pos-
sibilitat d’alliberament que una ame-
naça”,  el Fausto es dedica a explorar 
l’entorn natural i a conèixer algun 
dels seus habitants. “La identitat dels 
personatges de la novel·la es transfor-
ma a mesura que avança –diu–. Una 
de les meves obsessions és que el nos-

tre nom i la feina que fem no siguin 
la nostra presó. M’agradaria pensar 
que podem viure identitats diverses”. 

Quan arriba a la muntanya, el 
Fausto diu que, al llarg dels anys, ha 
après “a sobreviure”. ¿Els mesos que 
passa als Alps li ensenyen a viure en 
plenitud? “Igual que el Fausto, vaig 
tornar a la muntanya com a convidat, 
però ha acabat sent el meu lloc –diu–. 
Ara hi he obert un refugi. Vull fer-hi 

créixer arrels, acollir qui vulgui venir. 
És més fàcil ser el rodamon que el que 
es queda. Establir-te en un lloc i gene-
rar-hi alguna cosa és un gest adult”. 

Recordar els que ja no hi són 
A la novel·la hi ha algun accident, 
amistat i amor, observació de la natu-
ra i excursions. Tant la Silvia com el 
Fausto recorden els pares quan són 
a dalt de la muntanya. “Encara que 
tots dos hagin marxat del seu entorn, 
convoquen els seus records –diu l’au-
tor–. Per al Fausto, la muntanya és el 
lloc on anava amb el pare, l’espai de 
les confidències. Quan és allà sempre 
pensa en ell. Amb els anys vas perdent 
familiars i amics: la muntanya és un 
bon lloc per recordar els que ja no hi 
són”. Els gravats del pintor i gravador 
japonès Hokusai hi tenen també un 
paper destacat: “Igual que ell, m’agra-
daria poder representar la natura no 
com un símbol, sinó com un perso-
natge més, que tingui vida”. El Faus-
to és conscient, però, de la duresa de 
viure en un entorn tan feréstec. “És 
terrible estimar-te tant la muntanya 
i adonar-te que no li importes gens. Si 
un dia desapareguessis li seria igual, 
perquè vindria algú altre, o fins i tot 
ningú, i continuaria existint –diu–. 
Alhora, aquesta indiferència és una 
consolació. A la muntanya tinc més 
consciència del pas de les estacions. A 
la petita mort que representa la tar-
dor la segueix la mort real de l’hivern, 
i a la primavera hi ha un renaixement: 
els arbres i les flors reviuen, i l’aigua 
ho torna a omplir tot”.e

L’escriptor 
italià Paolo 
Cognetti (Milà, 
1978) aquesta 
setmana a 
Barcelona. 
FRANCESC MELCION

“És més fàcil ser el rodamon 
que el que es queda”

Paolo Cognetti ambienta als Alps la seva nova novel·la
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El personatge principal de La felicitat 
del llop, de Paolo Cognetti, es refugia 
en un llogaret enmig dels Alps, amb la 
voluntat de tornar a començar. El 
Fausto acaba de separar-se i està blo-
quejat. En comptes de posar-se a es-
criure una novel·la, es converteix en 
cuiner de l’únic restaurant de la zona, 
i allà de seguida coneix una cambre-
ra, la Silvia, amb qui comença una re-
lació que és l’inici d’una sèrie de pe-
ripècies alpines i de reflexions que es 
llegeixen amb gran interès, mèrit que 
l’autor ha aconseguit amb El noi sil-
vestre (Minúscula, 2018) i Les vuit 
muntanyes (Navona, 2018). Va ser 
amb aquesta novel·la que va guanyar 
el premi Strega i el Médicis, a més 
d’aconseguir gairebé 40 traduccions. 

“Un èxit així costa molt de pair 
–assegura–. Després de Les vuit mun-
tanyes, que a Itàlia es va publicar fa 
cinc anys, vaig tenir la sensació que 
havia arribat al meu cim i que mai 
més repetiria res similar”. Satisfet pe-
rò alhora neguitós, Cognetti –que te-
nia 38 anys– es va retirar als Alps, com 
el seu protagonista. “No vaig viure 
cap ruptura ni res semblant –recor-
da–, però sí que havia de trobar un al-
tre punt de partida per escriure”. 
L’escriptor admet que La felicitat del 
llop, publicat en català a La Campana, 
ha estat el llibre més difícil de la seva 
trajectòria. “Volia trobar una lleuge-
resa i una simplicitat que abans no te-
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