
“Felicità / è tenersi per mano andare 
lontano / la felicità...”, cantaven Al Bano 
& Romina Power als anys 80. La recerca 
de la felicitat s’ha convertit en una autèn-
tica dèria de l’era líquida. Ens ve d’antic, 
tanmateix. D’ençà que el món és món, 
les doctrines filosòfiques han reflexionat 
sobre els mitjans per atènyer la felicitat: 
des del plaer fins a la raó, passant pel 
domini de les passions o el sacrifici i 
la generositat. Actualment, els llibres 
d’autoajuda, els programes radiofònics o 
televisius, la premsa rosa, les promeses 
electorals, les doctrines neoreligioses, 
tots s’han conjurat per fer-nos feliços. 
“Cal ser feliç”, cal aconseguir aquest es-
tat de gràcia, esdevé la consigna general. 
I això, conclouen, en el fons depèn de 
cadascú. És una accepció més del diktat 
de l’emprenedoria.

La fórmula de la felicitat, d’Anna Maria 
Ricart (Sala Àtrium, 20 de març) parteix 
de la pregunta sobre què carai és la 
felicitat i com s’hi arriba. El propòsit de 
l’obra és mirar-se aquest concepte del 
dret i del revés per treure’n l’entrellat. Tot 
i que al començament s’hi fa una llista 
exhaustiva de tots els àmbits i els codis 
de valors afectats, l’eix argumental se 
centra en l’amor i, més en concret, en 
l’amor de la parella. 

Si ja és complicat dir res de nou so-
bre la felicitat, encara ho deu ser més 
empescar-se una mirada inèdita sobre 
l’amor. Els llocs comuns al voltant de 
l’una i l’altre van, en aquesta peça, 
en doina. Així, la felicitat pot ser viure 
l’ara i l’aquí amb la màxima intensitat 

(carpediem!) o esdevenir una fal·làcia, 
una mentida. Al seu torn, l’amor seria 
un afecte tan intens cap a l’altre que el 
faria exclusiu, únic, inigualable. O no. Una 
felicitat i un amor que, des d’una òptica 
irreductiblement individualista, servirien 
per apedaçar la buidor i la inconsistència 
de les nostres vides.

La fórmula de la felicitat, que ha dirigit 
Mireia Trias, avança en tres plans en-
trecreuats. El primer, projectat en vídeo, 
és un monòleg obsessiu i delirant de 
l’escriptora d’un best seller homònim al 
títol (Tilda Espluga) que fa tombs i mar-
rades a l’entorn del tema de la felicitat. 
Mena de sacerdotessa, guru, terapeuta i 
candidata al suïcidi, la seva veu s’erigeix 
–entre plagasitats i grans paraules– en la 
superconsciència dels amants i, alhora, 
en la rèplica desmitificadora de la felici-
tat. El segon és el d’una parella, una Eva i 
un Adam contemporanis (Cristina Noguer 
i Guillem Gefaell), que encarnen les il-
lusions i les candideses de la joventut, 
però també les pors i els desenganys, 
gestats en la infantesa. El tercer, el més 
rellevant, és el d’una altra parella més 
bregada (Mireia Estrany i Xavier Torra) que 
ha viscut els èxits i els fracassos d’una 
relació sentimental.

Gràcies a un dispositiu mòbil, els tres 
plans de la trama, tres recerques deses-
perades de la felicitat, es corresponen a 
tres espais escènics que permeten molt 
de joc d’interiors/exteriors, verticals/ho-
ritzontals. L’alternança entre els diversos 
plans i espais i, al mateix temps, una 
interpretació i una direcció joves, entu-
siastes, atorguen un notable dinamisme 
a l’espectacle. Amb bon criteri, d’altra 
banda, el personatge de Laura empra 
–naturalment– el mallorquí per explicar el 
trasbals de desfer una relació frustrada 
–si bé no entenem per què no hi parla 
durant tota l’obra. 

És probable que el millor del muntatge 
–puntejat en excés de picades d’ullet 
metateatrals– sigui la paròdia afable i 
enjogassada que s’hi fa dels discursos i 
les tècniques d’autoajuda. Hi participen, 
fins i tot, dos psicòlegs argentins, dei-
xebles de Jorge Bucay, ben caricaturats, 
però quinta essència del tòpic, amatents 
a trobar sentits ocults a les decisions 
més nímies. Ni respecte a l’amor ni a la 
(in)felicitat, al capdavall, l’obra no aporta 
res de nou. 

Malgrat la crítica irònica –i molt post-
moderna– que engalta als discursos 
terapèutics, lenitius o consolatoris, l’es-
pectacle cau de vegades en el parany 
d’allò que vol parodiar. Va dir molt més 
Zygmunt Bauman en Amor líquid –un 
assaig esplèndid sobre els nous com-
portaments i les noves patologies en els 
vincles afectius d’avui– que, en fi, tota 
la xerrameca que, si us plau per força, 
escoltem cada dia.
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