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Metafísica i vodevil

Eduardo Mendoza torna al teatre amb Greus Qüestions, text on formula aquesta pregunta en clau
pròxima a la farsa: ¿què és la moral?

RAMON VENDRELL

Ahir es va estrenar al Teatre de Salt (Girona), dins del festival Temporada Alta, l'obra d'Eduardo
Mendoza (Barcelona, 1943) Greus qüestions, dirigida per Rosa Novell i interpretada per Jordi Bosch,
Gonzalo Cunill i Pere Eugeni Font. La peça estarà a la sala Muntaner de Barcelona a partir del 16 de
desembre. L'autor de La ciutat deIs prodigis va debutar com a dramaturg amb Restauració (1991). I al
gra.

És un estudiós de la religió i Estats Units no li és un país desconegut. ¿Que són els cristians
renascuts? No ho sé. Entenc la indústria de la religió, però no segueixo la moda. He estudiat els
mecanismes pels quals les persones en determinats moments funcionen amb uns principis i
creences, sovint contra tota lògica, que els porten a la violència contra els altres i contra un mateix.
Quan em vaig començar a interessar per la religió, als anys 70, semblava una cosa ja oblidada. Al
final la historia m'ha donat la raó. No podia ser d'una altra manera. És difícil viure sense religió.
Com que la vida concreta és complicada, es busquen abstraccions aparentment molt estranyes i en
realitat bastant senzilles que solucionin tots els problemes. Diuen que els cristians renascuts són els
que han donat la victòria a Bush. M'estranya. Des d'Europa i des d'una determinada posició
s'acostumen a veure els Estats Units d'una manera simplista, dient justament que són els nord-
americans els que són simples. Res de tot això. EIs Estats Units és un país molt variat que respon a
moltíssims impulsos. Quan jo era allà, els cristians renascuts no es feien notar, a diferencia deIs
quàquers, per exemple. Nixon era quàquer. Són moviments que són allà, que aixequen una
bandera, i de vegades les circumstàncies els són favorables.

¿Quina és la religió més interessant, aplicant aquest adjectiu com s'aplica a una pel·lícuIa?
Qualsevol que hagi estat al Vaticà o que vegi el Papa actual s' adonarà que això és difícilment
superable, en el món de l'espectacle i en el món de l'extravagància. La reforma protestant, que va ser
un intent. de portar la serietat i la sensatesa a la religió, ha donat una cosa molt àrida. Ha desembocat
en aquest puritanisme deIs països escandinaus, que al final acaba en pel·lícules de Dreyer, de Bergman
i, per a càstig nostre, de Lars von Trier. La catòlica, en canvi, és una religió de vi i pandereta.

Els seus amics progressistes deIs anys 70 el devien considerar sospitós per estudiar la religió.
EIs que em coneixen saben molt bé que no és una afició com ser d'un equip de futbol. Res de tot això. I
a més és un interès que comparteixo amb amics i amb persones serioses a les quals recorro a la
recerca de bibliografia. Estudiar la religió és com estudiar economia. És voler entendre una faceta de la
humanitat, individual i sobretot col·lectiva, molt important.

¿De que tracta Greus qüestions? Al dossier de premsa gairebé no en diu res. No he volgut revelar
quin era el contingut de l' obra per por que restés públic. Penso que és una obra d'humor, com gairebé
totes les coses que he escrit. Tracta d'un tema relacionat amb la religió: ¿que passaria si la proposta de
la religió fos certa? ¿Que passaria si les nostres accions realment fossin valorades d'acord amb tots
aquells preceptes religiosos que hem rebut? Aquest és el tema de l'obra. És un diàleg entre dos homes
que parlen de qüestions metafísiques, però que s'assembla més a un vodevil que a un tractat de
teologia. 

És a dir, planteja qüestions d'envergadura amb humor. Plantejo una qüestió d'envergadura: ¿que és
la moral? I distingeixo entre l’ètica i la moral. ¿Que és la moral i de quina manera ens hem de comportar
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per atenir-nos a una norma moral general, que per una banda consisteix en les prescripcions de les
diferents religions, en el compliment d'uns preceptes que no tenen ni cap ni peus, i, d'altra banda, en les
relacions amb els nostres semblants i amb nosaltres mateixos? Segons les religions, el més important
no és ser bo o dolent, sinó complir els preceptes. No menjar carn de porc si ets musulmà. Bé, ¿què
passaria si realment se'ns jutgés per aquests paràmetres, no per haver estat un bon pare, un bon amic,
un home honrat i un ciutadà conscient?

Les religions no deuen sortir-ne gaire ben parades. No sóc crític. Estic en contra de la tendència a
interpretar-ho tot des d'un punt de vista crític. No hi ha una pel·lícula, un llibre o el que sigui que no
s'entengui en termes crítics. Es nota sobretot en les adaptacions de clàssics en que es busca
desesperadament el que hi pugui haver de crítica social i s'engega a rodar la resta, amb la quaI cosa
veiem que òperes de Mozart es fiquen per l'embut de la crítica de la trista condició de la dona a Àustria
en el segIe XVIII i en canvi es gira l'esquena a una construcció artística i musical moIt important. No
plantejo una crítica, perquè una crítica suposa una convicció que no tinc. Qui critica pensa que sap com
hauria de ser una cosa i n'assenyala els defectes. Jo exposo les meves perplexitats.

D'un deIs dos homes que dialoguen escriu que "potser no hi toca". ¿Un altre sonat mendocià?
Sí, en la mesura en que, com tots els meus sonats, el que fa és desplaçar el focus de la seva
interpretació intel·lectual i a partir d'allà aplicar una lògica implacable. Els meus sonats ho veuen tot a
l'inrevés però no tenen ni un sol error en el seu desenvolupament lògic. He utilitzat un presumpte boig
de manicomi, un extraterrestre, un pocavergonya... Em serveix qualsevol persona que no estigui en el
camí que indica la guia, sinó en el del costat, però amb una visió coherent del món. Com si algú anés
visitant tots els monuments d'una ciutat amb la guia d'una altra ciutat.

La seva escriptura transmet la sensació que s'ho passa molt bé escrivint. ¿És així? Disfruto
escrivint, encara que també passo les agonies de qui fa un treball en el qual s'ha d'estar inventant
contínuament. No sé si és més divertit escriure una novel·la o fer una operació a cor obert, però sí que
sé que en l' operació s'han de fer unes coses exactament com s'han de fer, i que en una novel·la
sempre s'ha d'estar inventant i anant contra l'expectativa, i això de vegades crea estats miniagònics. A
part d'aquests problemes, em diverteixo. De vegades ric amb alguna idea, perquè no em sembla que se
m'hagi acudit a mi, sinó al personatge. Però no he fet mai res només perquè em semblés divertit. He
llençat molts acudits a la paperera. De vegades s'han de sacrificar perquè el conjunt tingui coherència.
L’humor espontani i absurd sense control produeix empatx, és com menjar desordenadament en una
pastisseria.

¿És Nova York, on ha viscut uns quants anys, la seva ciutat favorita? D’Amèrica, sens dubte. Hi ha
ciutats estupendes per ser seriós i ciutats estupendes per ser un gamberro. Nova York és estupenda per
ser les dues coses i sobretot et permet triar el que vols ser en cada moment.

¿Té llocs fetitxe a Nova York? Tinc llocs associats a records i m'agraden molt alguns recorreguts. És
una ciutat molt teatral. El primer que veu qui arriba a Nova York és un escenari, un perfil enlluernador,
enorme. Llavors es fita en un túnel, apareix a l'altra banda i d'allò no hi ha res. Al contrari, és un carrer
pIe de gent que no s'assembla de res al que acaba de veure. És com passar a l'altre costat del mirall.
Són dues ciutats completament diferents. No obstant, quan un és a dins, sempre és conscient que és
dins del mirall, d'una gran caixa màgica. Això té un element de modernitat, involuntari potser, no ho sé.
Com més gran és l'edifici, com més gratacels, més convida a passejar la ciutat. El centre de Manhattan
és com el soc de qualsevol ciutat àrab, amb els seus venedors de coses, amb les seves parades de
menjar.

De vostè, segurament per al seu avorriment, es diu que és un novel·lista de Barcelona. De Martin
Scorsese es diu que és un cineasta de Nova York. A més, tots dos han utilitzat el món del crim
per retratar la seva ciutat. ¿Veu un paral·lelisme entre tots dos? Per al meu avorriment, en efecte.
Als dos ens interessa una mateixa cosa, que és com funcionen els mecanismes de poder en societats
en que les jerarquies no estan establertes, sinó que se les ha de fabricar un mateix. Com funcionen les
relacions en una comunitat en que les lleis no han entrat, i com crea aquesta comunitat les seves
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pròpies lleis, qui mana, qui obeeix, on són les lleialtats i el sentit de l'honor. El món de la delinqüència
ens permet veure el mecanisme real de la nostra societat, en que aquests sistemes estan emmascarats
per un cerimonial, per uns pactes, per unes tradicions.

¿Estan tan relacionats els baixos fons i els diners de Barcelona com en algunes de les seves
novel·les? És molt senzill. Les comunitats establertes s'han fet totes a garrotada seca. En els orígens
sempre hi ha turbulències, lluites pel poder, i després uns pactes, uns equilibris. ¿En quin moment es
poden descobrir encara les ruïnes d'aquella primera ciutat en que imperava la llei de la garrotada?
Doncs això m'agrada molt indagar-ho. I Barcelona és una ciutat amb una història de violència tremenda.
Entre altres raons perquè mai ha tingut un Estat, o no l'ha tingut des de fa molts segles, i la modernitat
no s'ha fet sota la batuta de l'Estat. L'Estat era a Madrid, i la seva tradicional incompetència ha permès
que Barcelona fos una ciutat pràcticament independent sempre, fins i tot en temps de Franco. No
perquè no volguessin manar-hi sinó perquè hi manaven malament. A poques ciutats del món
l'anarquisme ha estat la força dominant. Barcelona és una ciutat que s'ha construït sobre incendis de
convents. Després tot això es paga i hem entrat en una època d'una tranquil·litat i d'una pau realment
exemplars.

Tranquil.litat i pau exemplars. ¿Vol dir excessives? S'hauria de veure en quina mesura això suposa
una disminució del nostre benestar psicològic. Hi ha llocs al món que proporcionen tant benestar
material i tanta tranquil·litat que l'esperit rebel de les persones paga després un preu enorme. Es pot
creuar el carrer sense haver-se de preocupar deIs conductors, però un arriba a casa i s'ha de prendre
uns tranquil·litzants perquè esta molt excitat.

¿Li agraden les peI·lícules de Quentin Tarantino? M'encanten. I m'han agradat molt les dues
entregues de Kill Bill.

Tarantino recicla en les seves pel·lícules gèneres populars com el cine de kung fu i el
blaxploitation. Voste ha fet el mateix amb el fulletó, per exemple. I amb més coses. He utilitzat tots
els subgèneres perquè em sembla que formen part del llenguatge. Del llenguatge. Sense qualificatius.
El que m'agrada de Tarantino és la seva actitud desesperada respecte a les possibilitats narratives del
cine. És un home que no creu que encara es pugui fer una pel·lícula d'anada, totes són de tornada, i
totes són cites de cites. En lloc de citar els clàssics, cita sobretot els llenguatges deIs quals estem tots
amarats. Hem vist tantes hores de sèries de televisió d'ínfima categoria amb verdadera delectació, que
ja formen part de nosaltres i ens reconeixem en aquest llenguatge. Pocs espanyols de la meva edat no
es reconeixen en Perry Mason, però ¿qui s'atreveix a citar Mason en una tribuna literària?

Potser falta la desinhibició de Tarantino en el món literari. El desvergonyiment és imprescindible per
a qualsevol persona que vulgui fer alguna cosa creativa.

¿Quins altres gèneres populars ha utilitzat? Cròniques de successos i cròniques esportives,
programes radiofònics, aquells fulls d'església amb exemples de nens sants i de nenes màrtirs. El seu
contingut i el seu llenguatge.

EIs noms i els cognoms deIs seus personatges són inoblidables i sovint hilarants. ¿Quina
importància els dóna? Són molt importants. Formen part de la narrativa. EIs noms deIs meus
personatges participen una mica de la teoria de Marcel Duchamp, de posar un urinari en un museu i
convertir-lo en una obra d'art. Bé, doncs posar una obra d'art en uns urinaris també pot funcionar. Quan
jo començava a llegir novetats espanyoles, els personatges es deien d'una manera tan comuna que era
impossible distingir-los. De vegades un deixa el llibre a la pagina 100 i no pot tornar a llegir-Io fins al cap
d'uns dies, i ja no es recorda deIs noms. Vaig pensar que els meus personatges havien de tenir uns
noms que immediatament refresquessin la memòria del lector.

¿N'està especialment orgullós d'algun? Ara no ho recordo, però sí, d'algun he pensat: "Aquest m'ha
sortit bé". Moltes vegades funcionen per combinació. Braulio és un nom corrent, però "el senyor Braulio"
és una altra cosa. I sempre se l'ha d'anomenar "el senyor Braulio".
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Abans els futbolistes es feien dir pel cognom o pel nom i el cognom. Ara s'estimen més usar
només el nom, amb la qual cosa perden molt, ¿oi? No importa gaire, perquè els locutors de ràdio i
de televisió, per necessitat d'omplir amb paraules un buit d'acció notable, els posen moltíssims
adjectius: "El camerunès", "el bosnià", "el de la Pobla de Segur"... Això és fantàstic. M'agrada molt
escoltar partits de futbol. Per exemple, encara surt la paraula bimba, que és de quan jo jugava amb una
pilota de drap al pati de l'escola. També hi ha locutors que diuen "una canonada"...

¿Hi havia a la seva escola algun nen martiritzat només perquè tenia un nom que als companys
els feia gràcia? No. Eren cognoms molt normals. En recordo molts i els he utilitzat. Sobretot cognoms
catalans que estan a punt de significar alguna cosa i que no signifiquen res. Cognoms que sembla que
al darrere hi hagi d'aparèixer un paisatge d'Olot, i no, és només una dada del DNI. Però gairebé sembla
que un fa olor de panellets. Això m'encanta…
D'esquerra a dreta, Gonzalo Cunill, Jordi Bosch, Rosa
Novell, Pere Eugeni Font i Eduardo Mendoza, en un assaig
de 'Greus qüestlons'.
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