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El mètode Galceran

El dramaturg estrena a Barcelona i Madrid la mateixa obra teatral

Marta Monedero

Escriptura de bisturí, concisió i una alta rendibilitat en cadascuna de les seves obres són les armes de
Jordi Galceran. L'autor estrena 'El mètode Grönholm' en dues sales comercials de Barcelona i Madrid.

Lluny queden els èxits de Dakota i de Paraules encadenades, que no tan sols va fer el salt a Madrid
sinó que va tenir una adaptació a la pantalla gran dirigida per Laura Mañá. Segons confessa, després
del vistiplau de públic i de crítica, a Galceran li va costar reprendre el fil de la dramatúrgia. S'havia
encallat. I va ser gràcies al projecte T-6 del Teatre Nacional que, fa un any i mig, tornava a fer diana,
aquest cop amb El mètode Grönholm, dirigida per l'hiperactiu Sergi Belbel, que justament avui estrena
Forasters al Nacional.

La cotilla del T-6 només els va permetre fer-ne dotze funcions. No és estrany, doncs, que el reclam del
duet Galceran-Belbel, més l'esquer dels quatre protagonistes d'El mètode Grönholm: Jordi Boixaderas,
Lluís Soler, Roser Batalla i el televisiu Jordi Díaz, fes que el teatre privat tirés ràpidament la canya per
adquirir-ne els drets. L'única condició que hi va posar Galceran va ser que es fes "la mateixa obra",
apunta Belbel, "amb els mateixos actors".

Amb una escenografia gairebé idèntica a la del Nacional, per bé que amb una miqueta més de
pressupost, El mètode Grönholm aterra aquesta setmana al Teatre Poliorama. Curiosament, aquest
vespre també se n'estrena la versió castellana (que firma el mateix Galceran) a Madrid, amb direcció de
Tamzin Townsend, que al seu dia ja va dirigir Paraules encadenades al Romea. "Són dos muntatges
prou diferents -matisa Belbel-, encara que sovint ens hem trobat amb problemes semblants a l'hora de
dirigir-lo". Aquesta comèdia sobre el procés de selecció de personal d'un alt executiu en un món "en què
es retrata fins a quin límit és capaç d'arribar algú per obtenir una feina", diu l'autor.

Per acabar de reblar el clau, el cineasta argentí Marcelo Pyñeiro (Plata quemada, Kamchatka) ja
prepara el traspàs al cine d'El mètode Grönholm i els drets de l'obra teatral s'han venut a gairebé una
desena de països. No cal desvelar aquí si El mètode Grönholm funciona o no, però no hi ha cap dubte
que el mètode Galceran està més que contrastat.
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Jordi Galceran, a la dreta, amb l’equip artístic d’”El mètode Grönholm”
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