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La Muntaner estrenarà una obra d'Eduardo Mendoza 

La sala estudia tancar temporalment al març per falta d'ajudes públiques

JORDI SUBIRANA

Eduardo Mendoza torna al teatre després d'una absència de nou anys. El novel.lista, autor de La ciutat
dels prodigis, presentarà a partir del 15 de desembre una obra de cambra a la Sala Muntaner. Aquest és
el projecte més ambiciós d'aquest teatre per a una temporada, la 2004-2005, en què estrenaran només
set espectacles, ja que és possible que al març la sala tanqui temporalment, perquè encara no s'han
rebut les ajudes de la Generalitat i el Ministeri de Cultura.

El text de Mendoza, que es titula Greus qüestions, comptarà amb la direcció de Rosa Novell i estarà
interpretat per Jordi Bosch, Pere Eugeni Font i Gonzalo Cunill. L'escriptor es nega a explicar-ne el
contingut, entre altres motius perquè encara no està acabat, i es limita a dir que és una obra
"metafísica". Novell afirma que "tractarà temes seriosos en to de farsa".

FORAT ECONÒMIC
Josep Maria Coll, director de la Muntaner, es queixa que a aquestes altures de l'any desconeix les
subvencions que la sala rebrà de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura --han percebut uns
48.000 euros de l'Ajuntament de Barcelona--. Segons Coll, aquesta falta de concreció de les institucions
obliga la sala a fer una única producció pròpia, "de manera que al març és millor tancar i fer unes
reformes que provocar un forat econòmic". Coll precisa que si es reben les ajudes --una mica més
de 60.000 euros, entre la Generalitat i el ministeri--, la sala continuarà oberta.

Coll apunta que l'any passat van assistir a la Muntaner uns 28.000 espectadors, cosa que es va traduir
en una ocupació mitjana del 49%. Segons Coll, les xifres van ser bones fins que va començar el Fòrum.
Segons la seva opinió, "una programació massa àmplia i de la qual no es va informar bé va
provocar un descens de públic a les sales. El Fòrum no ha funcionat i el Grec tampoc".

El curs 2004-2005 obre aquesta nit amb un espectacle còmic de Los Modernos --Breve desconcierto
nuevo--, i entre les obres previstes destaca el nou muntatge del showman Carles Flavià (L'evangeli
segons Carles Flavià, a partir del 13 d'octubre). Així mateix, es programarà Tape, un text de Stephen
Belber que Marta Angelat dirigirà a partir del 22 de setembre, i Libera me, peça de Yehoshua Sobol,
amb Franco di Francescantonio i Jordi Collet, que s'estrenarà el dia 2 de febrer.
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