
Número 91, febrer de 2015

Cultura

Els alumnes de 4t d'ESO van al teatre

El passat 20 de gener els alumnes de quart d' ESO
van assistir a una representació exclusiva de l'obra
El mètode Grönholm a Barcelona. 

Durant el segon trimestre han estat llegint aquesta
obra  de  teatre  de  Jordi  Galceran  a  l'aula  i  la
companyia  de  teatre  de  l'Aliança  del  Poblenou,
casualment,  la  tenia en cartell.   Així  doncs  vam
demanar-los  si  podrien  fer-nos  una  representació
per a nosaltres i van acceptar encantats.

Jordi  Galceran  és  un  dramaturg,  guionista  i
traductor,  internacionalment conegut per la  seva
obra  El  mètode  Grönholm.  Actualment  viu  a
Barcelona. Escriu tant en català com en castellà.
Va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de
Barcelona.  Després  va estar  treballant  set  o  vuit
anys al Departament d'Educació de la Generalitat
de  Catalunya.  A  partir  de  1988  va  començar  a
escriure obres de teatre, sempre rebudes amb èxit
i  premis: el 1995,  amb  Paraules encadenades, va
guanyar el XX Premi Born de Teatre, i el 1996, el
Premi de la crítica Serra d'Or a la millor obra en
llengua  catalana,  i  la  seva  següent  peça  Dakota
(1995) va obtenir el premi Ignasi Iglesias.

L'inici de l'obra ens situa en una sala on apareixen,
progressivament,  quatre  persones  que  han  estat
seleccionades per fer una entrevista conjunta amb 

un representant de l'empresa. De seguida observem
que el mètode que se segueix és poc corrent. El
temps passa, els candidats es troben sols i ningú es
presenta a explicar com es desenvoluparà el procés
selectiu.  Finalment,  els  aspirants  s'adonen  que
estan reunits en una sala aïllada de l'exterior i no
poden sortir.

La  sortida  va  començar  amb  el  desplaçament  a
Barcelona en autocar i, després de disposar d'una
estona per esmorzar, vam entrar al teatre. Un cop
finalitzada la representació els actors i el director
van  conversar  amb  tots  nosaltres  i  van  resoldre
alguns dubtes que van sorgir.

 

També van explicar-nos algunes curiositats sobre el
teatre  i  la  institució  que  ens  van  sorprendre  i
interessar.  En  aquell  indret  s'hi  han  fet  anuncis,
festes, concerts de cantants coneguts (la setmana
abans d'anar-hi nosaltres hi havia  cantat la Sílvia
Pérez Cruz), pel·lícules ( l'any passat va ser-hi uns
dies Robert de Niro) i, fins i tot, partits de futbol.
La platea té una característica especial ja que puja
i  pot  convertir-se  en  una  sala  plana  vencent  el
pendent que té normalment.


