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Galceran juga amb l’atzar dels
sentiments en la seva nova comèdia

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

J
ordi Galceran, el premiat
autor del Mètode Grönholm,
tornarà als escenaris a l’octu-
bre amb la comèdia senti-

mental Cancún, que s’estrenarà al
Teatre Borràs sota la direcció de Jo-
sep Maria Mestres. El dramaturg in-
vestiga en la importància de l’atzar
en els sentiments i en el reparti-
ment de parelles a través de dos ma-
trimonis amics que, mentre estan
de vacances a Cancún, es qüestio-
nen què hauria passat si... s’haguessin
casat amb l’altre / l’altra.

«L’atzar controla tota la nostra vi-
da; qualsevol tonteria pot determi-
nar el camí vital d’una persona, tant
en les relacions personals com en la
feina», addueix el dramaturg barce-
loní, que s’allunya del to rosa de les
comèdies habituals. «Jo no sóc gens
romàntic, no crec en això de la mit-
ja taronja, i aquesta no és una comè-
dia romàntica. Tries la persona que
et pot acompanyar durant tota la vi-
da entre unes quantes. ¿Quants
nòvios tens: dos, tres... deu? Però la
persona, es casi amb qui es casi, no
canvia. Si ets un gilipolles conti-
nuaràs sent-ho. Això no canvia», afe-
geix Galceran.

En la ficció, dos matrimonis de
mitjana edat –interpretats per Lluïsa
Castell (Remei), Lluïsa Mallol (Laura),
Ferran Rañé (Vicenç) i Toni Sevilla
(Pau)–, casats i amics des de fa més
de dues dècades, viatgen junts al Ca-
rib de vacances. Allà, una nit de vi i
caipiriñes, Remei proposa, sense
èxit, un intercanvi de parelles i es
destapen secrets i retrets. A partir
d’aquí, fent un intel.ligent finta nar-
rativa, Galceran planteja un joc
d’identitats que deixarà el públic
amb molts interrogants.

«Els personatges són catalanets de
classe mitjana, ni rics ni pobres, ni
feliços ni infeliços... Com la majoria
de nosaltres. Un cop arribats als 50
anys, amb la vida encarrilada i des-
prés d’haver compartit 20 o 30 anys
amb una persona, et planteges com
hauria sigut la teva vida si haguessis
fet una altra elecció de parella», ex-
plica Galceran, a qui li agrada abor-
dar «gent normal en situacions ex-
tremes».

L’element sorpresa, habitual en
els treballs de Galceran, torna a es-
tar present en aquest text que el di-
rector, Josep Maria Mestres, defineix
de «molt intel.ligent, emocional i
amb molta intriga. Farà riure, però
també hi ha un pòsit de certa amar-
gura». A parer seu, Galceran sap
apel.lar molt bé a l’inconscient
col.lectiu. «Tots ens identifiquem
amb els seus personatges, com els es-
caladors del Mètode Grönholm. Però a
més, l ’ important en les peces
d’aquest autor no és tant què es diu
sinó com es diu», argüeix Mestres,
que abordarà els diàlegs del drama-
turg «intentant que flueixi l’humor
sense forçar-lo». Es pot fer riure par-
lant de coses serioses, té més efecte».

«RIALLES I EMOCIONS» / «Hi ha molt
humor, però també moments que
tocaran la sensibilitat i intimitat de
l’espectador», opina Rañé, que sub-
ratlla «la gran saviesa» de l’autor. «És
un intel.ligentíssim joc teatral. La
gent riurà i s’emocionarà». La seva
dona a la funció, Lluïsa Castell, que
interpreta la figura clau de la narra-
ció, destaca el «to de veritat dels per-
sonatges», amb els quals el públic
fàcilment s’identificarà. «Quan arri-
bem a una certa maduresa, reflexio-
nem sobre el que hem fet i el que
hem deixat de fer; de quina manera
petites anècdotes han marcat la nos-
tra vida. A tots ens agradaria pensar
que decidim el nostre destí, però no
és així: l’atzar hi juga un paper molt
important». H

L’autor del ‘Mètode Grönholm’ reflexiona sobre el que
tenen de fortuït les relacions de parella a ‘Cancún’

Josep Maria Mestres dirigeix l’obra, amb Lluïsa
Castell, Lluïsa Mallol, Ferran Rañé i Toni Sevilla

EL DESEMBARCAMENT D’UN AUTOR CARISMÀTIC AL TEATRE BORRÀS

EL MÈTODE INFAL.LIBLE PER A LA INTRIGA I L’HUMOR

UN DRAMATURG D’ÈXIT

< «El teatre ha d’emocionar»,
sosté Jordi Galceran, dramaturg,
guionista i traductor, nascut a
Barcelona el 1964, que va
aconseguir el màxim
reconeixement amb la seva obra
El mètode Grönholm, on furgava
en la competitivitat laboral. Una
sàtira sobre la selecció de
personal en una empresa que va
sorprendre el públic amb un
intel.ligent engranatge de crítica,
intriga i humor. L’obra, després de
la seva estrena en diversos
països, la va portar al cine
l’argentí Marcelo Piñeyro sota el
títol d’El método.

< No obstant, el primer èxit de
Galceran va ser el 1995, quan va
obtenir el Premi Born de Teatre
amb Paraules encadenades, una
obra estrenada el 1998 al Teatre
Romea sota la direcció de Tamzin
Townsend i que va portar a la
gran pantalla la directora i actriu
catalana Laura Mañá.

< Amb la seva obra Dakota (1995)
va ser guardonat amb el Premi
Ignasi Iglesias. El muntatge es va
estrenar el 1996 al Teatre
Poliorama sota la direcció de
Josep Maria Mestres, amb qui ara
torna a treballar a Cancún.

< A més de traduccions i
adaptacions d’obres com
Políticamente incorrecto, Enredos i
La trilogia de l’estiueig, de Carlo
Goldoni, Galceran ha fet de
guionista de televisó a Nissaga de
poder i El cor de la ciutat, entre
altres sèries. Va escriure el guió
del thriller Fragile que va rodar a la
Gran Bretanya Jaume Balagueró
amb Calista Flockhart (Ally
McBeal) de protagonista.

< El gènere musical el va abordar
a Gaudí i Paradís, que va escriure
conjuntament amb Esteve
Miralles, i va tornar al thriller amb
Carnaval, una trama policíaca que
es va estrenar el 2005 al Romea.

Una parella real
i de ficció

33 Potser pretesament i no a
l’atzar, l’actor Toni Sevilla i l’ac-
triu Lluïsa Mallol, parella a la vi-
da real, ho són també en la ficció
tramada per Jordi Galceran. «Al
principi només sabia que treba-
llaria amb Ferran Rañé, els per-
sonatges femenins no estaven
decidits. Quan m’ho van dir, em
vaig quedar parat, però està bé.
No és la primera vegada que tre-
ballo amb ella, ja he coincidit en
altres obres», explica Sevilla, que
compartirà amb Mallol reflexions
sobre la parella a fora i a dins de
l’escenari.

33 Els quatre actors, després
d’haver iniciat les lectures del
text aquesta setmana, comença-
ran les representacions de
l’obra, una producció de Fila 7, a
mitjans d’octubre. «És aviat per
valorar-ho, però crec que la gent
riurà molt i s’emocionarà».

L’ANÈCDOTA

PERE BATLLE

33 D’esquerra a dreta, Mallol, Galceran, Castell, Rañé, Mestres i Sevilla.

33 Jordi Boixaderas a El mètode.


