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SALVADOR LLOPART
Barcelona

Si busquen una bona història,
una història d’executius agres-
sius com gossos de presa, devo-
rant-se entre si, llavors cal anar a
El método, la pel·lícula reconegu-
da amb unGoya del 2006. Però si
busquen una mica més, diguem-
ne aquests mateixos executius
agressius bordant-se entre ells,
però lladrant-se ambhumor –hu-
mor per no parar de riure– lla-
vors no hi ha més remei que anar
a l’original: El mètode Grönholm,
de Jordi Galceran, l’obra amb
més repercussió de la història del
teatre català (amb permís deTer-
ra baixa, d’Àngel Gimerà).
De fet, Galceran mai no es va

sentir reconegut a El método, de
Piñeyro. Per això ha impulsat
aquesta nova adaptació d’Elmèto-
de Grönholm que, sota direcció
d’Enric Folch, s’estrena en TV3
en una data tan assenyalada com
el primer dia de l’any: el proper
1 de gener (a les deu de la nit).
Adaptació fidel a la lletra de

l’obra original, fidel a aquell
esperit festiu que va fer riure (i
pensar) milers de catalans
durant els molts anys de repre-
sentacions –i reposicions– que
l’obra de Galceran ha tingut als
escenaris.
La nova adaptació cinemato-

gràfica ha estat dirigida per En-
ric Folch, i té com protagonistes
Jordi Díaz, Lluís Soler, Roser Ba-
talla i Jordi Boixaderas. Els ma-
teixos intèrprets, val la pena re-
marcar, que fa més d’onze anys
–exactament el maig del 2003–
van estrenar la peça al TeatreNa-
cional de Catalunya (TNC) sota
la direcció de Sergi Belbel. “Bus-
quem restituir-ne l’esperit origi-
nal”, afirma el dramaturg.
Quina és aquesta essència?
“Més enllà dels vaivens del

mercat laboral, més enllà de la
lluita per un lloc de treball en
temps de crisi, en la qual cosa
també incideix l’obra, l’essència
d’El mètode Grönholm consisteix
a saber-ne un element essencial:
què estaria disposada a fer qualse-
vol persona per aconseguir el
que vol?”.
La nova adaptació conserva,

en efecte, l’essència de l’obra ori-
ginal, traduïda –i representada–
en més de 80 països. A l’Argenti-
na va estar en cartellera tres
anys. A Alemanya se n’han fet
més de 200muntatges, i l’obra de
Galceran ha tingut el seu mo-
ment en escenaris de Xangai, Te-
heran, Miami i Estònia.
L’obra explica la lluita de qua-

tre candidats a un càrrec d’altíssi-
ma responsabilitat directiva en

Dilluns 22, 14.30 h
Los Simpson.
Estrena dels capítols
corresponents a la
temporada número 24.
A partir d’aquest dilluns,
cada dia fins al 7 de
gener (inclosos els caps
de setmana) s’emetrà
un episodi inèdit. Els
quatre episodis que
quedaran pendents
d’aquest nou lliurament
s’emetran els dies 10,

11, 17 i 18 de gener
(els següents caps de
setmana). D’altra
banda, el dia 24 de
desembre, en prime
time, s’estrenaran dos
episodis de la
temporada 25a.
Justin Bieber, Edward
Norton, Zooey Des-
chanel, Anne Hathaway i
Natalie Portman seran
algunes de les estrelles
convidades dels nous

episodis. La sèrie
animada s’emet amb
èxit en més de 180
països des del 1989
(el 17 de desembre
passat es van complir
25 anys) i és la sèrie
més longeva de la
televisió, tant pels
seus anys d’emissió
ininterrompuda, com
per la seva permanència
en l’horari estel·lar a la
televisió americana.

estrenes

TEATREIA

Elmètode
Galcerana
la televisió

Francesc Puig

L’obra que apadrinava Mike Nichols

Fora de sèrie

II El mètode Grönholm, que
ha viatjat per tants països, té
una assignatura pendent:
Broadway. L’estrena a Nova
York. I una història darrere
d’aquesta estrena posposada:
“L’adaptació està a punt.
Tenim els productors, i Mike
Nichols havia d’impulsar
l’estrena. Ja havíem fet una
primera estrena a Los Ange-
les, per temptejar la crítica

nord-americana. L’experièn-
cia va ser molt bona. Tan
bona que el 24 de novembre
passat teníem prevista una
lectura amb els protagonis-
tes a casa de Nichols, però
Nichols desgraciadament
va morir el 19 de novembre,
deixant tot el projecte en
l’aire”, explica Galceran,
que afegeix: “Se’ns va morir
el padrí”.

L’obra necessitava, per a
Broadway, un protagonista
de fama: una estrella. I l’es-
trella en qüestió era compro-
mesa. Qui? Aquí Galceran
calla, diu que per contracte:
“La mort inesperada de
Nichols obliga a reformular
el projecte”, comenta. Però
El mètode... arribarà a Broad-
way. “Cap al setembre o
l’octubre”.

UNA NOVA ADAPTACIÓ
D’‘EL MÈTODE
GRÖNHOLM’ ARRIBA
A TV3 DIRIGIDA PER
ENRIC FOLCH, AMB
ELS INTÈRPRETS QUE
VAN ESTRENAR L’OBRA
AL TEATRE NACIONAL

Jaetsunclàssic,Mr.Bean

M
r. Bean tornarà a animar per segon
any consecutiu les sobretaules
d’aquestes festes nadalenques a
TV3. L’enèsima reposició irritarà

més d’un, però també hi haurà qui se n’alegrarà
i d’altres, sobretot nens, el descobriran per prime-
ra vegada. La sensació d’haver vist mil vegades
els episodis de Mr. Bean es deu al fet que se’n
van produir poc més de vint capítols entre el
1990 i el 1997 i que, a més, s’han repetit fins a la
sacietat. Rowan Atkinson va crear un personatge
egoista i mesquí però alhora entranyable, capaç
d’unes idees esbojarradment absurdes a fi d’elu-
dir responsabilitats. El seu humor surrealista ha
generat fans i detractors a parts iguals, però tot-
hom sap qui és Mr. Bean i aquest és el seu mèrit:
haver esdevingut un clàssic televisiu.

Recuperar sèries amb més de vint anys no és
habitual. Només interessa la producció més re-

cent i immediata. Però igual que en el cinema o
en la literatura, la revisió dels clàssics es conver-
teix en una eina indispensable per entendre i valo-
rar el present. Les televisions haurien d’obrir algu-
na finestra per emetre sèries veteranes, o fins i tot
es podria crear un cadena especialitzada a l’estil
del canal TCM, dedicat al cinema clàssic. TV3 va
recuperar en els seus inicis algunes produccions
com Bonanza o Embruixada; a banda de sentir
parlar en català la família Cartwright o la Sa-
mantha, va ser una oportunitat per rescatar algu-
nes sèries de dècades anteriors. És veritat que la
ficció televisiva no envelleix tan bé com la cinema-
togràfica, sobretot des de la perspectiva actual, ja
que s’està vivint una època daurada de les sèries,
però és una llàstima que les noves generacions no
tinguin accés fàcil (packs de DVD a banda) a joies
com Star trek,MASH, Cheers, La dimensió desco-
neguda, Jo, Claudi o Retorn a Brideshead.
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una multinacional sueca de mo-
bles anomenadaDekia (res a veu-
re amb IKEA, per descomptat).
Tots quatre seran sotmesos a
unes proves singulars. Proves ca-
da vegadamés dures imés perso-
nals, tan divertides com, per mo-
ments, inquietants.
Per al rodatge, que es va fer fa

dos anys, amb prou feines hi va
haver dues setmanes: no hi havia
més pressupost. “Ha estat un lu-
xe comptar amb els mateixos in-
tèrprets que van participar en el
muntatge original”, afirma
Folch, el director. “Això ens ha
permès una llibertat que de cap
altra manera no hauríem tingut:
ells es coneixien el paper com
ningú”, explicava ahir.
Els protagonistes són efectiva-

ment quatre, com a l’obra. Però
Folch, com abon cineasta, ha vol-
gut que l’espai –l’edifici on trans-
corre l’acció– s’erigís en el cin-
què membre del repartiment.
“Al teatre unes cadires ja són

suficients per crear la il·lusió ne-
cessària. a El mètode Grönholm.
Però el cinema té altres exigènci-
es: no es pot traslladar així com
així una obra a la pantalla”, diu el
director, que no distingeix entre
televisió i cinema. “Cal incorpo-
rar l’espai com un personatge
més”, insisteix Folch. “Elmeu ob-
jectiu coma director ha estat des-
aparèixer. Aconseguir una adap-
tació que flueixi, com en el tea-
tre, però sense que es noti la pre-
sència de les càmeres”.
Galceran va escriure El mètode

Grönholm abans de l’esclat de la
crisi crisi. Ara l’escriuria d’una al-
tra forma, amb un altre to. Posant
més èmfasi en lesmisèries econò-
miques. Però el dramaturg creu
que la seva obra va néixer com
una comèdia, i que l’humor és un
valor irrenunciable. “Canvis res-
pecte a l’original? Tan sols el fi-
nal”. Més àcid, més venjatiu.c

JOAQUIM ROGLAN
Barcelona

Quanel presentadord’un progra-
made ciència diu cantant: “Tot el
que sé sobre la ciència és que si et
mossega un mico tot anirà mala-
ment”, no vol dir que el progra-
mano sigui científic ni que el pre-
sentador s’hagi escapat d’algun
pla de equilibri mental en set
dies. Confessar que “el director
va preferir un nomde gos perquè
ens confonguessin amb un pro-
grama d’animals i ens veiessin”
és una cosa que només farien un
boig, un nen o algú que ha begut
massa. Però comque el presenta-
dor i artífex de tals revelacions és
Ángel Martín, resulta que Órbita
Laika, que emet La 2, és un dels
espais de divulgació científica
més seriosos i amens que es pas-
segen per la pantalla.
Nascut aBarcelona el 1977,Án-

gel Martín és un còmic, actor,
guionista i presentador tan seriós
i solvent que inspira credibilitat,
faci el que faci, encara que el seu
salt a la popularitat va tenir
lloc al programad’hu-
mor Sé lo que hicis-
teis. Forjat al costat
del seu pare en un
conjunt musical es-
pecialitzat a fer ba-
llar grupsde la ter-
cera edat, va estu-
diar interpretació
en una acadèmia
que només li
atorgava pa-
pers tenebro-
sos i misterio-
sos. La conse-
qüència va ser
que es va pre-
sentar a un càs-
ting de televisió vestit de

fantasma, va llançar unmonòleg i
el director el va contractar imme-
diatament. D’aquella època en
van quedar monòlegs humorís-
ticsde referència comaraPsicofo-
nías y espiritismo.

Era l’inici de la carrera d’un
dels monologuistes més interes-
sants d’un país ple de monolo-
guistes a la televisió i de persones
queparlen soles almetro, a l’auto-
bús o en qualsevol carreró. Guio-
nista de la telesèrie Siete vidas, la
seva participació en el magazine
satíric Sé lo que hicisteis el va
llançar a la fama com a crític i
analista de programes de televi-
sió basats en la premsa de cor i
bragueta. I amb aquest paper, tan
poc científic, li van començar a
ploure premis.

Després d’un parell de partici-
pacions fugisseres en altres pro-
grames, ha desembarcat a Órbita
Laika, nom de la primera gossa
que la humanitat va enviar a ron-
dar per l’espai a bordd’una càpsu-
la que avui denunciarien les pro-
tectores d’animals. És unxou amb
rigor de fons i rialles i aplaudi-
ments en les formes. Amb aquesta
antiga fórmula d’ensenyar delec-
tant, l’espai tracta temes tan sug-
geridors com: deixalles a la lluna,
el plaer, la selecciónatural, lesma-
temàtiques al supermercat, la
ciència en la cuina del calamarsó
o la demostració que el color rosa
no existeix. Convidats famosos,
cantants i altres col·laboradors
ambseccions especialitzades arro-
doneixen la cartellera.

Idealper evadir-se dels diumen-
ges televisius avorrits, sobre l’es-

pai Martín ja va advertir
que “quan tot el que saps
de ciència és pel que has
vist en pel·lícules, la co-
sa sembla una mica ra-
ra”.Novaenganyar l’au-
diència. És un progra-
ma tanestranyqueesti-
mula la curiositat i el
cervell. I que, entre
moltes altres coses,
serveix per aprendre
savis consells del mo-
nologuista com el que
diu: “Quan et mosse-
gui un mico, no sur-
tis a passejar”. I en-
cara menys ara que
ve Nadal.c

Diumenge 21, 22.30 h
The blacklist.
Estrena dels capítols
corresponents a la
segona temporada
d’aquest thriller d’acció
protagonitzat pel veterà
James Spader al costat
de Megan Boon i
Diego Klattenhoff.
El criminal de l’any, Ray-
mond Reddington, és el
fugitiu més buscat dels
Estats Units i continua

esborrant noms de la
seva llista negra
juntament amb la
col·laboració de l’agent
de l’FBI Elizabeth Keene,
que encara s’entossudeix
a revelar les incògnites
sobre el seu propi
passat. És una de les
produccions més vistes
a la televisió nord-
americana, amb audièn-
cies de més de 17
milions d’espectadors.

Diumenge 21, 22.00 h
Wild Frank. DISCOVERY
MAX. Reemissió del primer
capítol de la sèrie Wild
Frank (sèrie que va inspirar
l’espanyola Frank de la
jungla). Frank viatja a
l’Àfrica per trobar els cinc
grans mamífers. Anirà des
de Zàmbia al desert del
Kalahari, passant pel riu
Zambezi, i seguirà els pas-
sos del famós doctor Li-
vingstone.

Lunes 22, 17.30 h
El secreto de Puente
Viejo. ANTENA3. En Lucas,
company de medecina de
l’Aurora a Madrid, arriba al
poble. El doctor renunciarà
a una feina a l’Hospital
Provincial de Pontevedra
per tal d’ajudar la seva
amiga a recuperar la salut
mental, ja que ha estat
afectada greument pel
tractament realitzat per
Fulgencio Montenegro.

Órbita Laika
LA 2

Diumenge 23 h
El programa, sota la
conducció del monologuista
Ángel Martín, aborda de
manera seriosa i distesa
la ciència en televisió

Dimarts 23, 17.25 h
Breaking bad.
Els fans de Vince Gilligan,
de Heisenberg o de
Pinkman, de Saul Good-
man o de Hank estan
d’enhorabona perquè
aquesta tarda Canal+
Series emet, en forma
de marató i sense
interrupcions, els cinc
episodis que hagin estat
més votats pels
seguidors de la sèrie.

GALCERAN VA
ESCRIURE L’OBRA ABANS
DE LA CRISI, I ARA
L’ESCRIURIA POTSER
DIFERENT, PERÒ EL
DRAMATURG SOSTÉ
QUE L’HUMOR RESISTEIX
AL PAS DEL TEMPS

Dilluns 22 i dimarts 23,
16.40 h Olor de colònia.
TV3. Reposició d’aquesta
minisèrie basada en la
novel·la homònima de
Sílvia Alcàntara. La història
arrenca el 1953, a la
colònia tèxtil Viladomat,
quan l’Isidre, l’escrivent de
la colònia, mor en
l’incendi de la fàbrica i,
poc després, la seva vídua
ha de cedir la casa al nou
escrivent.

Dilluns 22, 22.30 h
La que se avecina.
TELECINCO. Arriba el Nadal
a Montepinar. La Maite i
l’Amador, els Cuquis,
s’enfrontaran a dinars de
Nadal inesperats i les
butlletes de loteria treuran
de polleguera el Fermín.
Mentrestant, la Judith i
l’Enrique es disputen
l’afecte del seu fill Dylan,
comprant-li tota mena
de regals.

marató

RETRAT

noves temporades en antena

IA

Dissabte 20, 21.00 h
Érase una vez. AXN WHITE.

Reposició del primer
capítol de la quarta
temporada d’aquesta sèrie
protagonitzada per
Jennifer Morrison (Allison
Cameron a House). En
aquesta ocasió, una
espantada i confusa Elsa
d’Arendelle apareix a Story-
brooke i crea un poderós
monstre de neu amb el
qual protegir-se.

Diumenge 21, 22.30 h
Modern family. NEOX.
Emissió especial de tres
episodis nadalencs en
els quals es veurà els
protagonistes organitzar
els preparatius per a
aquestes dates: en Jay i en
Manny, a la recerca de
l’arbre de Nadal; laClaire i
en Phil, a punt de
cancel·lar la festa, i tota la
família gaudint d’un viatge
a Disneylàndia.

Dilluns 22, 22.30 h
CSI Las Vegas. CUATRO
El C.S.I. investiga
l’assassinat del
farmacèutic Eric Wade.
Les proves revelen que va
morir per una greu reacció
al·lèrgica. Aviat, l’equip
constata que l’Eric i un
altre empleat van usar
substàncies químiques per
fer drogues sintètiques, la
qual cosa els porta fins a
un laboratori clandestí.

Dilluns 22, 01.35 h
Utopía. CANAL+.
El primer capítol de
l’exitosa minisèrie Utopía.
Un grup de personatges
té la novel·la gràfica
Los experimentos de la
Utopía, que es creu que
prediu els pitjors desastres
del segle. Això els porta a
ser l’objectiu d’una
organització coneguda
com La Red, que han
d’evitar per sobreviure.

El mètode Grönholm
TV3

1 de gener 22 h
Adaptació fidel a l’obra
de Jordi Galceran, l’èxit
més important del
teatre català de tots
els temps

Alertaambelmico!
ÁNGEL MARTÍN MONOLOGA A ‘ÓRBITA LAIKA’
DE LA 2, UN ESPAI DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
TAN ESTRANY I DIVERTIT QUE ANIMA
LA CURIOSITAT I EL CERVELL

El repartiment.
D’esquerra a dre-
ta, Lluís Soler,
Jordi Díaz, Jordi
Boixaderas i Roser
Batalla, els prota-
gonistes de la
nova adaptació

d’El mètode Grön-
holm per a televi-
sió. Els mateixos
quatre intèrprets
que van protago-
nitzar l’estrena de
l’obra de Galceran
al TNC

AQUESTA PROGRAMACIÓ ESTÀ CONDICIONADA A POSSIBLES CANVIS DE LES CADENES


