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'FORTUNA ACCIDENTAL', la tornada de Dueso 

• Dueso torna amb una comèdia amarga sobre una història reconeixible
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El Fòrum Grec ens ha tornat a portar el Manel Dueso autor i director. La seva Fortuna accidental és una
original comèdia que s'ha de qualificar de cruel i amarga. Reuneix a l'escenari cinc personatges que
formen un clan familiar. Un accident condemnarà el jove Albert a una cadira de rodes, alhora que rep
una substanciosa indemnització. Dueso proposa una història a partir d'aquesta situació. L'obra és
descarada i aconsegueix que la rialla es transformi en una amarga ganyota.

La suma de contradiccions en què viuen els personatges propicia que els egoismes, les frustracions, les
ambicions i les maldats aflorin amb facilitat. Però és cert que l'autor els redimeix una mica al permetre
que, en un moment o altre, es vegin travessats per ràfegues de tendresa. És un text desigual, però que
en la seva globalitat deixa patent la seva relació directa amb la vida. Surrealista a vegades, desaforat en
segons quins moments; però Dueso t'atrapa i fa, per estranyes vies de comunicació, que t'interessi la
peripècia personal de cadascun dels cinc personatges.

Fortuna accidental parla de la gent, de persones reconeixibles, i ho fa mitjançant una escriptura directa,
quotidiana i fàcil per a l'espectador, que tot i pensar en l'absurd de certes situacions acaba admetent-les
com a olors d'un dibuix que l'atrau. Per altra banda, Dueso crea un relació entre dos homosexuals que
podria donar peu a una altra obra; una relació amb diverses cares, agredolça.

Marc Martínez, Marieta Sánchez, Jordi Vila, Toni Sevilla i Òscar Rabadán defensen el text amb
excel.lents interpretacions dels dos últims. Dueso és un director sensible i rigorós i ajusta amb precisió i
imaginació la història, en el marc d'una bona escenografia de Glaenzel/ Cristià que ajuda a facilitar el
ritme de l'obra. Fortuna accidental no és un text rodó però sí original i actual, que amaga darrere del
riure i l'absurd una dosi de mala bava.

Toni Sevilla i Jordi Vila
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