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CINE I PRESENTACIÓ

L’ampli repartiment destaca en l’adaptació a la pantalla del gran èxit teatral

‘El mètode Grönholm’ fa
el salt al cine amb retocs
c

MERCEDES JANSA
MADRID

Les sales volen
allargar el Grec

Els teatres privats volen
que el festival inclogui

l’agost, un mes de baixa
afluència

Buenafuente torna
a A-3 TV

El ‘showman’ té com a
convidats Alejandro

Amenábar i el cantant
Michael Bublé

El mètode Grönholm, l’obra
de Jordi Galceran que va

captivar el públic i la crítica la tem-
porada passada, fa ara el salt a la
pantalla gran de la mà del realitza-
dor argentí Marcelo Piñeyro. No obs-
tant, no es tracta d’una simple adap-
tació. És més, Piñeyro i el coguionis-
ta Mateo Gil només agafen del text
original la idea central: les proves de
selecció que realitza una multina-
cional per a un lloc d’alt executiu. A
banda d’això, l’espectador es trobarà
una obra diferent de la de l’autor
barceloní.

La pel.lícula, sisena en la filmo-
grafia del director de Plata quemada,
que s’estrena el 23 de setembre dis-
tribuïda per On Pictures, destaca pel
seu gran repartiment. Eduardo No-
riega, Najwa Nimri, Eduard Fernán-
dez, Pablo Echarri, Adriana Ozores,
Ernesto Alterio, Carmelo Gómez i
Natalia Verbeke componen una ga-
leria de personatges –set aspirants a
la feina davant de quatre a la peça
teatral, més una secretària– en què
bolquen els seus diferents mètodes
actorals. Rodada en alta definició, El
método –títol abreujat per al cine–
accentua la cara menys amable de la
condició humana.

q MÉS PERSONATGES
Amb set personatges, la trama dóna
més joc als diferents arquetips del
món laboral. Tot saben que no s’ha
de cedir ni una mica ni mostrar cap
debilitat si volen aconseguir el desit-
jat lloc de treball. N’hi ha de joves i
de no tan joves, disciplinats i xulos
per principi, extriomfadors amb
consciència social i ambiciosos sense
escrúpols, a més d’un talp, cosa que
ja marca una altra diferència amb la
peça teatral.

La pinzellada de denúncia del ca-
pitalisme més salvatge que Piñeyro i
Gil han volgut donar al seu text es
reforça amb imatges de manifesta-
cions antiglobalització, que trans-
corren mentre els aspirants passen
la prova i a les quals aquests se sen-
ten aliens. L’obra de Galceran, que
divendres que ve es reestrena a Ma-
drid i torna a Barcelona, va donar a
l’autor el premi Max i va ser finalista
en la categoria de millor espectacle
la temporada passada.<

33 D’esquerra a dreta, Carmelo Gómez, Natalia Verbeke, el realitzador Marcelo Piñeyro, Eduardo Noriega i Najwa Nimri, ahir a Madrid.
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«Un documental seria més ferotge»
Entrevista Marcelo Piñeyro

El realitzador d’‘El
método’ explica les
claus de la pel.lícula
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–¿Com va néixer la idea
de portar al cine l’obra

de Jordi Galceran?
–La productora en va comprar els
drets abans de l’estrena teatral. I
Mateo Gil (el coguionista) i jo vam
coincidir per separat que allà hi
havia una pel.lícula. Es tractava de
convertir l’univers de les proves de
selecció de personal en la metàfora

de molts comportaments humans
d’avui. Galceran sabia que el text era
diferent.

–¿Què va canviar de la peça tea-
tral?
–Crec que els dos textos gairebé no
tenen res a veure. De fet, es va acor-
dar no posar-hi el mateix títol per
no confondre. La singularitat del
guió és que se centra en l’obediència
cega, en l’absència de solidaritat i en
el poder com a única manera de vin-
cular-se socialment.

–¿Es va documentar amb autènti-
ques proves de selecció de perso-
nal?

–Sí. Mateo i jo ens vam entrevistar
amb els executius que en fan, amb
nombrosos aspirants i vam veure al-
gunes proves de les que es realitzen.
Per cert, la capacitat tècnica és el
que menys compta; es tracta de
qüestions exclusivament de perso-
nalitat. Volíem que, a diferència de
la peça teatral, tots els personatges
fossin candidats a un lloc de treball,
que hi hagués alguna cosa en joc.
No hi ha crueltat perquè sí. De la
realitat d’aquest món, vam triar el
més mans perquè si no, no ens creu-
ria ningú. Un documental seria més
dur, més ferotge.

–¿Què suposa aquesta pel.lícula en
el conjunt de la seva obra?
–Tots els meus personatges anteriors
havien col.lisionat amb el sistema.
Cap dels que apareix a El método ge-

neren simpatia. D’alguna manera,
tots veuen al principi que tenen un
comportament indigne, però cap
ho denuncia. També vaig tenir por
perquè quasi tota l’acció transcorre
en una habitació; no hi ha on refu-
giar-se si no és en els actors o la tra-
ma, i els primers estan permanent-
ment dintre de quadro i no poden
relaxar-se. L’ambient claustrofòbic
ajuda a la tensió de la història.

–¿Com va triar els actors i com hi
va treballar?
–Mentre fèiem el guió, ja teníem al
cap qui podria representar cada per-
sonatge. Són actors molt intel.li-
gents, amb diferents formacions, i
tots tenien ganes de treballar junts.
Després d’una lectura conjunta del
llibret, vaig treballar el personatge
amb cada un d’ells. El film es va fil-
mar en sentit cronològic, i això va
ser bo perquè tot el que anàvem des-
cobrint s’incorporava al rodatge.<


