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Entrevista: Jordi Galceran L’autor
parla de ‘Cancun’, la seva nova comèdia

“DonQuixot,
AznariDéu
existeixen,
sónreals”
Andreu Gomila
BARCELONA

Jordi Galceran (Barcelo-
na, 1964) torna als esce-
naris barcelonins amb
una esperadíssima nova
comèdia, Cancun, que,
llegida, apunta tan bones
maneres com el seu èxit
mundial, El mètode Grön-
holm. L’obra arriba dime-
cres al Teatre Borràs i no
té data de sortida (El mè-
tode va estar més de tres
anys en cartell). Parla de
dues parelles catalanes
d’uns 50 anys que passen
les vacances al balneari
mexicà. Es coneixen des
de fa molt de temps, però
viuran una nit que potser
els canviarà la vida. Galce-
ran és agut, com sempre, i
sap dissenyar com pocs en
aquest país els límits de la
comèdia. Com diu el direc-
tor de la peça, Josep Maria
Mestres, Galceran és un
dels escriptors que conei-
xen millor l’imaginari
col·lectiu d’aquest país. El
dramaturg viu actual-
ment a Nova York amb la
seva família i des d’allà
ens respon.

¿Després d’El mètode
Grönholm, fer una nova
obra li ha suposat molts
maldecaps?
Després del Grönholm,
contràriament al que es

podria esperar, treballo
amb molta més llibertat.
Com que sé que mai més
tornaré a tenir un èxit de
públic semblant, ja no pa-
teixo per fer una obra que
agradi a més gent que
aquella, només intento
fer-la tan bé com pugui.

Cancun és una obra que,
segons crec, té gairebé un
any. Per què ha trigat tant
a estrenar-se?
De fet, la previsió era es-
trenar-la encara més tard,
la temporada següent,
però una carambola en la
programació dels teatres
va deixar lliure el Borràs i
jo passava per allà. Una
producció mitjana i amb

voluntat d’arribar a un pú-
blic ampli com aquesta no
té gaires teatres per triar
a Barcelona.

¿Se sent ben tractat per
l’establishment teatral
barceloní i català (polític i
cultural)?
Jo sóc un autor que he tin-
gut molta sort, i l’he tingu-
da, en gran part, perquè
m’han ajudat molt. Molt i
bé. He pogut estrenar les
meves obres en molt
bones condicions, i això és
l’únic que necessita un
autor de teatre.

L’obra parla de dues pare-
lles d’uns cinquanta anys.
¿S’ha emmirallat en algú
proper?
Només pots escriure
sobre el que coneixes, en-
cara que ambientis les
històries al segle catorze.
En les meves comèdies,
que acostumen a tractar
històries contemporànies
de forma realista, es fa
més evident, però n’he es-
crit de fantasmes que
també parlaven d’algú
proper.

Juga amb la realitat i la fic-
ció. Al final de l’obra el Pau
diu: “Hi ha qui creu que la
realitat imita la ficció, que
les il·lusions són tan reals
com els fets. I potser tenen
raó”. Hi està d’acord?

Jordi Galceran viu
actualment a Nova
York i intentarà
entrar al mercat
anglosaxó ■ DIEGO
IBARRA

Després del
‘Grönholm’,
contràriament
al que es podria
esperar,
treballo amb
molta més
llibertat
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‘Cancun’
Mestres dirigeix
Rañé, Castell,
Sevilla i Mallol
Amb Sergi Belbel, Josep Maria
Mestres és potser el director
d’escena d’aquest país que mi-
llor coneix l’obra de Jordi Gal-
ceran. Fa 13 anys ja va orques-
trar Dakota, la primera comè-
dia del dramaturg. I ara
carrega Cancun a l’esquena.
Mestres destaca l’humor i la

intel·ligència de la peça. “És
una comèdia sentimental i
adulta, no tracta l’espectador
com un etern adolescent”,
diu. L’adultesa de l’obra és el
que més destaca Mestres, so-
bretot pel fet de no tractar el
públic com si fos idiota, cosa
que passa sovint amb segons
quines comèdies o musicals.

“La sofisticació de l’obra és
més literària i estètica: els per-
sonatges són molt reconeixi-
bles, molt propers, sense cap

mena de glamur”, apunta Mes-
tres. Vicenç, Remei, Laura i Pau
són els noms dels personatges,
i els interpreten, respectiva-
ment, Ferran Rañé, Lluïsa Cas-
tell, Lluïsa Mallol i Toni Sevilla.

La Remei és l’epicentre de
l’obra i el motor. Cap a ella
aniran les mirades de l’espec-
tador, ja que serà qui desen-
cadenarà l’acció en recordar
un fet del passat que podria
haver canviat les vides de tots
quatre personatges. Mestres

defineix la trama de Cancun
com “un joc de possibilitats”,
que no convé explicar.

Cal destacar la versatilitat
de Castells, actriu fetitxe d’un
dels espais de creació teatral
més atractius de Barcelona, la
Factoria Escènica Internacio-
nal de Carme Portaceli, que ara
es vesteix d’actriu de comèdia.
La feina feta a A la Toscana, de
Belbel, i a Què va passar quan
la Nora va deixar el seu marit
l’avalen com una totterreny.

DVDs
d’avui
Indiana Jones
i el regne de
la calavera...
Steven
Spielberg
Després de triomfar als ci-
nemes, la quarta entrega
d’aventures d’Indiana
Jones surt en DVD (dos dis-
cos) i Blu-ray, en una edició
que inclou la versió catala-
na del film i un bon grapat
de continguts addicionals.
(PARAMOUNT)

Lascrónicas
deNarnia:el
príncipe
Caspian
A. Adamson
Més aventures èpiques, ara
medievals i per a un públic
infantil, amb el segon film
de la franquícia inspirada
en els llibres de C.S. Lewis.
S’accentua la sensació que
és una versió light d’El se-
nyor dels anells.
(WALT DISNEY)

Welles
Essential
Orson Welles
Manga Films inclou Orson
Welles en la seva col·lecció
dedicada a grans cineastes,
amb l’edició d’aquest pack
de quatre títols claus del di-
rector que va canviar el ci-
nema: Ciudadano Kane
(1941), El cuarto mandami-
ento (1942), El extranjero
(1946) i Fraude (1974).
(MANGA)

Yo
Rafa Cortés
El multipremiat film de
debut del mallorquí Rafa
Cortés, una història sobre
suplantació de personalitat
protagonitzada per Àlex
Brendemühl, apareix en
una edició especial que in-
clou sis escenes eliminades
(una és la preferida del di-
rector) i els dos curts que
havia dirigit abans.
(CAMEO)

Horton
J. Hayward i
S. Martino
Entre les cintes animades
que han inundat la cartelle-
ra aquest any, gairebé totes
fetes per ordinador, ha des-
tacat la tendra i còmica his-
tòria de Horton. Aquest ele-
fant bonifaci és l’únic ésser
capaç de sentir els crits de
socors dels habitants d’un
món microscòpic aïllat en
una partícula de pols.
(20TH. CENTURY FOX)

Pesadilla
antesde
Navidad
Henry Selick
Amb motiu del 15è aniver-
sari de l’estrena, Disney treu
noves edicions en DVD i
Blu-ray d’aquest clàssic, que
va obrir camins nous en
l’animació amb stop-moti-
on, i introdueix l’espectador
al fascinant univers del seu
productor, Tim Burton.
(WALT DISNEY)

Bernat
Salvà

Absolutament. Don Qui-
xot, Aznar i Déu, tots tres
existeixen, són reals.

L’obra parla molt del destí
atzarós de les persones,
de com un fet ocult, pot-
ser casual, pot canviar la
història.
Feu la prova. Penseu com
vau conèixer la vostra pa-
rella i us adonareu que va
ser de punyetera casuali-
tat: si no haguéssiu agafat
aquella feina on la vau tro-
bar, si no haguéssiu anat a
aquella discoteca aquella
nit, si no... mil coses,
doncs ara estaríeu amb
una altra i la vostra vida,
segur, seria completa-
ment diferent.

Dessacralitza l’amor, la pa-
ternitat. Per què?
No ho faig expressament.
Em surt així. Jo volia fer
una comèdia romàntica.

L’obra també és una crítica
de la classe mitjana, al seu
comportament, potser
massa frívol.
Els que hem tingut la sort
de néixer en aquest país,
en aquest moment de la
història, i disposem d’un
Estat de benestar i d’un
període de pau que ha
convertit les nostres
vides en una plàcida
bassa d’oli, ¿no hem de
ser inevitablement una
mica frívols?

L’obra és una comèdia. ¿És
així des de la primera línia
que va escriure o s’hi va
convertir?
És difícil de dir. Mai escric
pensant en això, intento
desenvolupar una histò-

ria, un drama, de la mane-
ra més creïble i seriosa
possible. Però, esclar, si el
drama que t’imagines són
dos matrimonis cinqüen-
tons, burgesos i benpen-
sants mirant de fer un in-
tercanvi de parelles a Can-
cun, el drama pot arribar
a fer riure.

I acaba parlant de la teoria
de la relativitat. ¿La comè-
dia ben feta és la millor
manera de fer atractives
grans idees?
La comèdia serveix per fer
riure. I de vegades et rius
de les grans idees, també.
Si tingués capacitat
intel·lectual per fer res
més amb les grans idees,
miraria de donar classes o
escriure articles als domi-
nicals, però no ho faria
amb el teatre.

Actualment viu a Nova
York. ¿Només li queda en-
trar al mercat anglosaxó,
després que El mètode
Grönholm, traduït a una
trentena d’idiomes, hagi
tingut èxit arreu del món?
Em queden moltes coses,
massa, però és cert que
em faria una certa il·lusió
que alguna de les meves
obres pogués ser repre-
sentada en un entorn te-
atral que admiro especi-
alment.

Edicions 62 publicarà
d’aquí a uns mesos un
volum amb sis comèdies
seves. ¿Per a un drama-
turg, això significa presti-
gi, autocomplaença (en el
fons, el bàsic és que t’es-
trenin) o projecció?
Jo faig molts canvis en les
meves obres durant els
assajos, i també d’una
producció a una altra. Ha-
bitualment només es fa
una edició de les obres de
teatre i és difícil reflectir-
hi aquests canvis. El lli-
bre em permetrà posar a
l’abast de qui vulgui re-
presentar-los (i penso so-
bretot en els grups ama-
teurs) textos molt més
definitius i rodons.

¿Sap que amb Sánchez
Piñol és l’escriptor català
viu més internacional?
Si vostè ho diu... Ara,
entre ser escriptor, cata-
là, viu o internacional,
trio viu. ■

Em faria una
certa il·lusió que
alguna de les
meves obres
es pogués
representar als
EUA o al Regne
Unit
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