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MILIONARI I PARALÍTIC 

• El Villarroel estrena l'obra de Dueso 'Fortuna accidental', que explica l'evolució d'un noi postrat
en una cadira de rodes per culpa d'un accident

Guillem Clua

LA FITXA
'Fortuna accidental'
Local: Villarroel Teatre
Horaris: Divendres, 2, i dissabte, 3, 22.00 hores. Diumenge, 4, 20.00
Preus: De 17 a 21 euros

"Com a autor i com a home de teatre, em sento en la més terrible des- esperança. Diuen que
estem en un bon moment per a la dramatúrgia autòctona, i segurament és veritat, però si no
s'estrenen els nostres autors i no se'ls dóna un marge de confiança, ¿de què serveix tot al cap i a
la fi?"

Així s'expressa Manel Dueso, que manifesta en veu alta el que pensen un alt percentatge dels autors
catalans, abans de presentar el seu últim treball, Fortuna accidental, que es representarà al Villarroel
Teatre i que no pel fet de ser el vuitè que produeix li ha resultat més fàcil de portar a escena.

"Escriure en aquest país és com estar assegut al cim d'un penya-segat just abans d'un
terratrèmol", afegeix Dueso. I malgrat tot, ho segueix fent. L'autor diu que no es doblega davant les
modes imperants, les reinterpretacions de clàssics i les vel.leïtats contemporànies, i es defineix fidel a
un teatre que parla de la gent corrent, dels seus èxits i els seus patiments, d'una realitat sentimental i
emotiva reconeixible i sense artificis. Tot això, segons l'autor i director, es pot trobar a Fortuna
accidental.

El títol diu més del que sembla. Fortunes i accidents ens passen a tots, per bé o per mal, quan menys
ens ho esperem, i això canvia el curs de les nostres vides. És exactament el que li passa a un noi d'una
família humil quan és víctima d'un accident que el confina en una cadira de rodes. Com a indemnització,
rebrà una substancial quantitat de diners.

CRÍTICA IRÒNICA
L'accident i la fortuna canviaran el sistema de relacions que el protagonista mantenia abans de
l'accident i entraran en joc grans passions, com l'amor, l'avarícia i la desesperació.

La crítica irònica de Dueso combina en dosis exactes drama i comèdia, i té com a vehicle un repartiment
format per Marc Martínez, Óscar Rabadán, Toni Sevilla, Marieta Sánchez i Jordi Vila.

Manel Dueso compta amb una amplíssima trajectòria com a director i actor, i les seves incursions en
l'escriptura per a l'escena s'han centrat en el circuit alternatiu, principalment la Sala Muntaner. Entre les
seves últimes creacions destaquen Matem els homes, Viatge a la tercera edat, Melinda on the rocks i
Strip-tis.
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