
DIMARTS, 26MAIG 2020 C U L T U R A LAVANGUARDIA 37

#CulturaAcasa

BERNAT ALMIRALL / ACN

Les cites en línia

Desprésdesuspendre la
sevaprometedoragirade
comiat, ambcarpadecirc
inclosa, acausadel corona-
virus,Txarangohadecidit
concedirunaalegriaals seus
seguidorspublicantal seu
canaldeYouTubeunvideo-
documental sobreel seunou
iúltimàlbum.En17minuts
elgruprevelael títoldel
treball,Devent i ales (Halley
Records), i ladatade llança-
ment, el 19de juny, alhora
queavança fragmentsde
noudels setze temesque
l’integren,nascutsde les
sevesvivènciesenpaïsos
comColòmbia, l’Índiaoel
Brasil. “Aquestnoudiscés
unadeu. I tambéunregal.
Unregalquehemescrit i
compostper intentardonar
lesgràcies”, expliquen.

Txarango presenta
el seu nou disc en
un documental

Enqui s’inspira Jordi
Galceran per donar nom
a ‘ElmètodeGrönholm’?

EL REPTE

LLIBERT TEIXIDÓ

Jordi Galceran

I DEMÀ... Quins dos pintors
del Renaixement van
fracassar muntant un

restaurant a l’estil ElBulli?

A l’obra de teatre El mè-
tode Grönholm, quatre
persones es troben en
una sala de l’empresa

DEKIA per a una entrevista de
feina. Tot i que totes semblen
candidates a ocupar un lloc de
treball d’alta responsabilitat, a
poc a poc l’espectador descobrirà
que no tot és com sembla. Amb la
mestria que el caracteritza, el
dramaturg i guionista Jordi Gal-
ceran farà anar l’espectador per
on voldrà, com ja va fer amb Pa-
raules encadenades (1998), la his-
tòria d’un segrest en què res no és
el que sembla; o El crèdit (2013),

l’estira-i-arronsa entre el direc-
tor d’una oficina bancària i un
client que sol·licita un préstec.
A El mètode Grönholm, els can-

didats es presenten per ocupar
un lloc de feina cobejat en una
multinacional de matriu sueca,
DEKIA, amb els colors corpora-
tius groc i blau de la bandera del
país escandinau. El nom, no pas
per casualitat, és un acrònimmo-
dificat d’una altra multinacional
ben coneguda, que es dedica a
vendre mobles per muntar. El
mètodeGrönholm, tot i que basat
en aspectes reals, és un sistema
de selecció de personal inventat i

qualsevol semblança amb la rea-
litat és pura coincidència, o no.
Sigui perquè la història és ple-

na de sorpreses i de frases engi-
nyoses que fan riure l’espectador,
sigui perquè això de la selecció
de personal, qui més qui menys,
ho ha patit, l’obra ha estat l’èxit
més popular de Galceran, fins al
punt que s’ha traduït a una tren-
tena d’idiomes i s’ha representat
en una seixantena de països. Es
va estrenar a Barcelona el 2003,
va saltar a Madrid el 2004 i ja va
ser un no parar: Portugal, l’Ar-
gentina, Dinamarca, Mèxic... A
Alemanya s’ha vist en més de
60 ciutats. S’ha representat amig
Europa, des de Reykjavík fins a
Moscou, a la majoria dels països
llatinoamericans i fins i tot a Aus-
tràlia.
Però existeix aquest tal Grön-

holm?L’obra diu que és unpsicò-
leg suec, cap de personal de l’em-
presa a Estocolm, però Isaïes
Grönholm és una ficció de Galce-

ran. El dramaturg confessa que li
va costar trobar-li un nom i ho
explica així: “El TNC havia de
publicar el llibre coincidint amb
l’estrena i em demanaven un títol
perquè el que corria, que era Se-
lecció natural, no m’agradava.
M’havia comprat alguns llibres
de selecció de personal i alguns
eren del tipus El método X para
escoger a sus ejecutivos o coses ai-
xí. Els tenia sobre la taula i vaig
pensar, sí,Elmètode... però elmè-
tode què? L’obra se situa en una
empresa sueca i vaig googlejar
“cognoms suecs”. Me’ls vaig mi-
rar i em va venir als ulls Grön-
holm, perquè aquell any Marcus
Grönholm havia guanyat el cam-
pionat del món de ral·lis. I així va
ser. Tot això en mitja hora”.
Curiosament, Google va enga-

nyar Galceran perquè Marcus
Grönholm és un corredor de
ral·lis, sí, però finlandès. Cosins
germans, esclar.

MAGÍ CAMPS

Art

HORITZONS CULTURALS
La Fundació Miró va fer un tuit el 19 de
maig en què convidava quatre museus
més a ensenyar quins horitzons es po-
dien contemplar des de les seves sales. I
com si fos una cadena, els tuits s’han
multiplicat per quatre i han arribat fotos
des de tots els racons. Entre els últims,
d’ahir mateix, la Fundació Vila Casas i el
Museu del Ter: un divertit entreteni-
ment per aquests dies.
#HORITZONSCULTURALS

ART FIGURATIU CONFINAT
El Museu Europeu d’Art Modern
(MEAM) continuarà tancat al públic al-
menys fins a finals de juny, però ofereix
al web i a les xarxes Confinats, l’art figu-
ratiu durant la quarantena, una exposi-
ció en línia amb 82 obres de 66 artistes
figuratius internacionals que descriuen
escenes del dia a dia i que majoritària-
ment han estat presentades al MEAM.
MEAM.ES

Josep PlayàMaset

Llibres

JOAQUIM CARBÓ NO PARA
Joaquim Carbó (Caldes de Malavella,
1932) continua escrivint com el primer
dia i no ha parat des que va néixer la re-
vista Cavall Fort el 1961. Autor d’una ex-
tensa obra infantil i juvenil, el seu esperit
inquiet ha arribat a tots els gèneres, com
demostra la seva etapa al col·lectiuOfèlia
Dracs. Malgrat el centenar de llibres pu-
blicats, en té més al calaix. A Comanegra
ha fet una selecció de relats per a joves,
Quin joc més bèstia!, que n’inclou deu
d’inèdits.
‘QUIN JOC MÉS BÈSTIA!’ (COMANEGRA). 17 €

EL JOVE RILKE
L’editorial Adesiara presenta, en versió
catalana de Ramon Farrés, dos relats de
joventut de l’escriptor txecRainerMaria
Rilke. Ell mateix va confessar de gran
que, si els hagués escrit aleshores, serien
molt diferents. Precisament aquest és el
seu valor. Gaudiu-ne.
‘DUES HISTÒRIES DE PRAGA’ (ADESIARA). 14 €

Magí Camps

Clàssica

COMMEDIA DELL'ARTE SENSE MÀSCARA
La companyia N&G Música-teatre pre-
senta (21 h) un vídeo per celebrar el des-
confinament i el petit renaixement del
sector cultural. Amb l’Ensemble Vox
Harmonica versionen la cançó renaixen-
tistaVecchie letrose d’AdrianWillaert en
clau d’humor i mostren l’arquetip dels
personatgesde la commediadell’arte des
del confinament i sense màscara. Dessa
Follia els dona la mala notícia de la can-
cel·lació i crida a la imaginació...
YOUTUBE

JOSEP MARIA GUIX PELS TOMÀS I COLOM
Curiosa edició la del segell Neu Records
de l’últim disc del compositor JosepMa-
ria Guix, amb una versió sorround de 5
canals. La música atmosfèrica d’aquest
Images of broken light l’han gravat la
London Sinfonietta; els germans Abel i
ArnauTomàs del Quartet Casals, i el pia-
nista JosepMaria Colom. Un luxe.
WWW.NEURECORDS.COM/IMAGES-OF-BROKEN-LIGHT

Maricel Chavarría

Cinema

VIATGE A L’ALEMANYA PRENAZI
Una de les joies que ens brinda l’edició
en línia del DocsBarcelona a la platafor-
ma Filmin ésWinter journey, l’últim tre-
ball davant de la pantalla d’aquest extra-
ordinari actor que va ser Bruno Ganz.
Basat en el llibre del locutor de ràdio
Martin Goldsmith, el director danès An-
ders Østergaard barreja passat i present,
realitat i ficció, amb imatges d’arxiu per
ensenyar la complexitat de l’Alemanya
prenazi com no l’havíem vista mai. Dis-
ponible fins demà.
FILMIN.ES/PELICULA/WINTER-JOURNEY

SOLITUD A LES GRANS CIUTATS
Després deNuestra vida en la Borgoña, el
francès Cédric Klapisch torna a dirigir
FrançoisCivil i AnaGirardot aTan cerca,
tan lejos, una comèdia romàntica sobre
dos joves d’uns trenta anys víctimes de la
solitud a París en plena era de la hiper-
connexió digital.
VER.MOVISTARPLUS.ES

Astrid Meseguer

Teatre

UNA ‘MADRE CORAJE’ ARGENTINA
El Complejo Teatral de Buenos Aires
emet una de les grans peces de Bertolt
Brecht, l’al·legat antibèl·licMadre coraje,
en una producció del 2018. Una astuta
venedora ambulant aprofita per sobre-
viure les diferències entre catòlics i pro-
testants. Treu partit de la guerra, però a
un preu alt. Amb José María Muscari
com a director i Claudia Lapacó com a
protagonitza.
COMPLEJOTEATRAL.GOB.AR/VER/MADRE-CORAJE

EL ‘PLAYOFF’, DE MARTA BUCHACA I LAJOVEN
Set joves dones protagonitzen Playoff,
una tragicomèdia escrita per Marta Bu-
chacaper a la companyiaLajovenque re-
flexiona sobre el paper de la dona i l’es-
port femení enuna societat que encara té
unmasclisme ferotge enmolts àmbits. Al
vestidor afloren enveges, somnis, dubtes
i les pors d’unes noies que l’únic que bus-
quen és viure de la seva passió.
LAJOVEN.ES/TEATROENCASA

Justo Barranco
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