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Un mètode diferent
El director argentí Marcelo Piñeyro signa l’adaptació al
cinema de l’obra de Jordi Galceran ‘El mètode Grönholm’

La crueltat en les relacions la-
borals i la idea del joc com a
metàfora de les relacions hu-
manes que Galceran va bastir
en clau còmica al 2003 en el
seu peculiar mètode han sedu-
ït Piñeyro per fer-ne una versió
cinematogràfica, El método.
Però, com ell mateix aclareix,
no es tracta pas d’una adapta-
ció. “L’única semblança és la
idea dels processos de selecció
de personal per a executius que
realitzen les multinacionals”.

La selecció de personal en
una sala de reunions d’una
gran multinacional és l’excusa
perquè set aspirants a un lloc
d’executiu estableixin una fe-
rotge lluita per la supervivèn-
cia. Entre un mar de paperassa
burocràtica, el recel, la com-
petitivitat, la paranoia i la

manca d’escrúpols floriran
entre les parets de vidre i for-
migó, mentre pels carrers ad-
jacents, una manifestació
clama per un panorama labo-
ral més digne, lluny de la vo-
racitat del món empresarial.

Un petit univers, doncs, mi-
rall de la societat contemporà-
nia. “Una metàfora precisa del
comportament deshumanitzat
de la societat imperant avui”. I
que quedi ben clar un fet, se-
gons el director argentí. “Seria
molt fàcil demonitzar les em-
preses o quatre executius per
explicar-ho tot. Tot plegat és

molt més complicat”, argüeix
un cineasta que no ha gosat en-
trar decididament en les refle-
xions. Qui sap si per por d’equi-
vocar-se o, com ell mateix ha
afirmat, perquè “som els amos
de tots els dubtes, però mai no
posseirem cap ni una de les
conviccions”.

Sigui com sigui Piñeyro s’ha
allunyat de la comicitat de Gal-
ceran i ha passat de quatre a
vuit personatges per analitzar
més els jugadors que no pas el
joc en si. Eduardo Noriega,
Najwa Nimri, Eduard Fernán-
dez, Pablo Echarri, Ernesto Al-
terio, Carmelo Gómez, Adria-
na Ozores i Natalia Verbeke són
els actors sense escrúpols ele-
gits per esbatussar-se com gos-
sos en un món carregat d’egos
i on la feina cada vegada és més
difícil d’aconseguir.

No sense maldecaps, com re-
coneix Noriega. “He tingut sen-
timents contradictoris amb el
meu personatge, però Piñeyro
ja s’encarregava d’adreçar-me.
El rodatge ha estat una barreja
de plaer i dolor, però malgrat
tot he de dir que el més dur ha

tar una lluita, però la qualitat
humana de cadascun d’ells ha
esvaït qualsevol espurna de ve-
detisme”.

Malgrat les contradiccions
ètiques i morals aparents en la
majoria d’actors d’El método,
Carmelo Gómez reconeix que
frueix amb la maldat. “M’he
quedat amb les ganes de ser
més malvat”, afirma sense pèls
a la llengua. O Verbeke, que,
com assegura amb un somriu-
re sorneguer, gaudeix “amb el
patiment de les proves i dels

Carmelo Gómez, Najwa Nimri i Eduardo Noriega en una escena d’‘El método’, de Marcelo Piñeyro
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participants”. I és que, com afe-
geix Gómez, al cap i a la fi el
film reflecteix “el dia a dia de
la nostra societat”.

“Un món a punt d’esclatar,
una ciutat devastada on
l’ésser humà no sap cap on
va”, apunta Piñeyro per posar
el punt final al seu mètode.
Però, com si del post scriptum
es tractés, Noriega recorda
que encara queden molts càs-
tings per fer. O entrevistes de
treball que, pel cas, com apun-
ta, “és el mateix”.

estat haver d’afaitar-me cada
dia”, diu entre rialles.

Per la seva banda, una com-
batent antiglobalització con-
fessa com és Nimri no amaga,
confonent realitat i ficció, que
la competitivitat es va ben apo-
derar d’ella durant els mesos
de rodatge. “La gelosia em cor-
cava per dins. Tanta qualitat en
els actors no és pas fàcil de re-
unir”, diu amb un punt d’en-
veja. Però ja hi havia la batuta
de Piñeyro per controlar els
egos altisonants: “Podia escla-
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El director
argentí
Marcelo
Piñeyro porta

a la gran pantalla
d’una manera molt
‘sui generis’ l’exitosa
peça teatral ‘El
mètode Grönholm’,
del dramaturg ca-
talà Jordi Galceran.

Discrepàncies entre el director i l’autor
➤ En la presentació d’ahir a Madrid d’El
método hi havia una absència destacada, que
amb tota probabilitat es repeteix avui a
Barcelona: la de l’autor de l’obra de teatre en
què s’inspira el film, Jordi Galceran.

El director del film, Marcelo Piñeyro, ha
repetit fins a la sacietat que una cosa és
l’obra de teatre i l’altra la pel·lícula, i que
malgrat que la segona s’inspira en la
primera, ell ha dirigit un film que s’ha de
veure amb total independència del material

literari que l’ha inspirat. En el mateix sentit
s’expressa Jordi Galceran, però és clar, des
d’un punt de vista molt més crític. L’autor
de Dakota i Paraules encadenades es mostra
encantat del fet que algú mostri interès per
portar una obra seva a la gran pantalla, però
confessa sentir-se desconcertat per la
multitud de modificacions que s’han fet
respecte a l’original, del qual només es
manté el punt de partida, ja que s’han variat
personatges, situacions i diàlegs.

‘El método’ retrata
“un món a punt

d’esclatar, on
l’ésser humà no sap

cap on va”
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