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'EL MÈTODE GRÖNHOLM', un intel.ligent muntatge 

• Una brillant obra comercial sobre la selecció de personal en una empresa

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR Jordi Galceran
TEATRE Poliorama
ESTRENA 22 de setembre del 2004

Gairebé dos anys després d'haver-se estrenat al Teatre Nacional de Catalunya, on es va representar
durant dues setmanes dins del programa T-6 per a nous autors, torna ara al Poliorama, i amb honors
d'estrena comercial, El mètode Grönholm, una obra de Jordi Galceran dirigida per Sergi Belbel.
L'espectacle manté el mateix repartiment que va tenir aleshores, és a dir, el format per Jordi
Boixaderas, Roser Batalla, Lluís Soler i Jordi Díaz.

Ja en aquell moment es van cantar les excel.lències d'aquesta peça de l'autor de Paraules
encadenades que tracta de les proves de selecció a les quals són sotmesos quatre aspirants a un alt
càrrec d'una empresa. El text de Galceran funciona com un engranatge de precisió i equilibra amb
talent la comercialitat més intel.ligent i la reflexió sobre la deshumanització empresarial i la dictadura de
mercat.

L'espectacle provoca des de les primeres escenes les rialles dels espectadors, als quals l'autor, no
obstant, sap posar seriosos quan l'ocasió ho requereix. Hi ha al llarg de la representació canvis continus
respecte del que és i el que sembla que és, i l'espectador juga a les endevinalles amb les pistes que li
dóna l'autor.

El mètode Grönholm arriba a la crueltat des de l'humor i la ironia, i fa de la sorpresa un dels millors
elements de la funció. La del Poliorama és una representació sense fissures, implacable en la seva
original estructura, amb una ajustada, eficaç i brillant interpretació per part dels quatre actors, i de
manera molt especial de Lluís Soler i Jordi Boixaderas.
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