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'GREUS QÜESTIONS', sorprenent Eduardo Mendoza 

• Un text que denuncia amb humor la falta d'atenció a temes greus

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECCIÓ Rosa Novell
TEATRE Sala Muntaner
ESTRENA 16 de desembre

No és gens habitual que Rosa Novell (directora), Eduardo Mendoza (autor) i Jordi Bosch (actor)
estrenin en una sala alternativa. Però tots tres ho han fet, i per primera vegada, a la sala Muntaner amb
l'escenificació de Greus qüestions, la segona obra teatral de l'autor de La verdad sobre el caso Savolta.

Mendoza proposa un text ple d'humor i ironia, aparentment trivial, però que no ho és. Tracta, a partir
d'una estructura molt particular, de la trivialitat de moltes qüestions que ens treuen el son i que, en
definitiva, el que fan és impedir que abordem els temes que, de veritat, tenen pes en la vida.

Una llarga conversa en clau de pregunta-resposta ocupa la major part de l'obra. En un espai que podria
ser l'altra vida o l'altre món se situen l'interrogador (un esplèndid i divertit Jordi Bosch) i l'interrogat (un
segur i efectiu Pere Eugeni Font), que aborden temes que descol.loquen el segon, un home que
sembla afrontar un judici sobre la seva vida. El punt de partida és tan sorprenent com atractiu, encara
que després l'espectador es pugui sentir descol.locat a l'esperar una obra més profunda que
humorística tractant-se de Mendoza. Però crec que és precisament aquí on resideix l'atractiu de Greus
qüestions, que barreja humor i moral amb una naturalitat que resulta sorprenent.

L'autor introdueix en el text elements que tenen a veure amb el que és misteriós i que la direcció de
Novell juga de manera efectiva; ajuda l'autor i manté el bon to dels actors. Cap al final irromp en escena
el personatge de Gonzalo Cunill (un boxejador), que aborda en un monòleg situacions ja conegudes
per l'espectador, però des d'una perspectiva dramàtica. La qualitat literària de l'obra és l'esperada del
seu autor, un aspecte que el públic agraeix. Del que no hi ha dubte és del fet que la Muntaner s'apunta
un positiu i que el públic es trobarà amb un Mendoza inesperat capaç de fer humor compromès.

Rosa Novell
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