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Jordi Galceran presenta una altra comèdia sobre les ironies del destí
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què sobretot mou emocions”, comenta 
Mestres. “Els seus protagonistes són 
gent que han deixat enrere la joventut i 
estan entrant en la maduresa, un mo-
ment ideal per mirar cap al passat i va-
lorar el que han fet amb la seva vida”. La 
confessió de la Remei, personatge que 
interpreta Lluïsa Castell, és el detonant 
d’una sèrie de despropòsits que condu-
eixen a una conclusió: no hem de buscar 
culpables per justificar els nostres pro-
pis errors. “Repartir les culpes del que 
et succeeix a la vida és absurd. Cadascú 
ha de ser conseqüent amb les seves de-
cisions, tant si l’encerta com si no”, 
apunta el director.

Ferran Rañé, Toni Sevilla i Lluïsa 
Mallol encarnen els altres tres personat-
ges, permanentment sorpresos davant 
els canvis d’humor de la Remei. Amb 
escenografia d’Alfons Flores i vestuari 
de Nina Pawlowsky, Cancun es postula 
com una de les comèdies d’aquesta tem-
porada, un embolic, com diu Josep 
Maria Mestres, “amb ressonàncies de 
Noel Coward, sofisticat, malgrat que 
deriva ràpidament cap a la comèdia es-
bojarrada i el vodevil”.

cancUn
vacancEs aL caRib vicenÇ (Ferran raÑÉ), remei (lluïsa castell), pau (toni sevilla) i laura (lluïsa mallol) pensaven passar-s’Ho d’allÒ mÉs bÉ a cancun.

E
ncara que el seu nom s’associa 
inevitablement a El mètode 
Grönholm, Jordi Galceran pos-
seeix una extensa trajectòria 

prèvia de la qual sobresurten dos títols, 
Dakota i Paraules encadenades. Una tra-
gicomèdia, el primer, i un thriller, el segon, 
de diàlegs àgils i estructura brillant, farcits 
de salts temporals i sorprenents girs argu-
mentals que mantenen en suspens en tot 
moment els espectadors. Ara que s’estrena 
l’últim text de Galceran, Cancun, és un bon 
moment per recordar-los, ja que alguns 
dels seus atributs s’exhibeixen visiblement 
en aquesta nova comèdia. 

Cancun guarda similituds, sobretot, 
amb Dakota, i no només 
perquè es beneficiï de la 
bona feina del mateix di-
rector d’escena, Josep 
Maria Mestres, sinó per-
què, com en aquella ocasió, 
el destí s’erigeix en un per-
sonatge més de la funció –
potser, el més important–. 

L’atzar juga a Cancun un paper clau, i 
qualsevol decisió dels protagonistes  
l’altera de forma irònica i perversa. L’ar-
gument sembla simple: dos matrimonis 
de mitjana edat disfruten d’unes vacan-
ces a Cancun, un paradís hoteler molt 
indicat per a turistes que no tenen més 
inquietuds que prendre mojitos i banys 
de sol. Són grans amics des de la nit en 
què la Remei i el Vicenç, per una banda, 
i la Laura i el Pau, per l’altra, van iniciar 
la seva relació, fa 25 anys. Tot i amb ai-
xò, aquesta llarga i sòlida amistat entra-
rà de sobte en crisi quan, després d’un 
sopar regat amb vi i caipirinhes, la Re-
mei reveli als seus companys de viatge 
un secret que havia guardat sota clau 
durant tot aquell temps. La revelació de 
la Remei cau com una galleda d’aigua 

freda sobre els amics, que 
donen per acabada la vet-
llada i es retiren a dormir. 
Però al matí següent, al 
despertar-se, res és com 
hauria de ser: el destí ha 
entrat en acció.

“Per mi, Cancun és una 
comèdia sentimental, per-

Josep Maria 
Mestres dirigeix 
al Borràs un 
embolic que 
deriva cap al
pur vodevil
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L’auToR

L’extraordinari èxit d’El mètode Grönholm 
no ha rebaixat el ritme de treball de Jordi 
Galceran. Instal·lat des de fa uns mesos a 
Nova York, on espera eixamplar els seus 
horitzons professionals, el dramaturg no 
descuida l’escena catalana, a la qual 
aquesta temporada aporta diverses adap-
tacions de textos aliens. Seva és la versió 
de Converses amb la mama del Capitol i la 
traducció de Fins que la mort ens separi, 
així com l’adaptació de L’inspector de 
Gogol que Sergi Belbel dirigirà al mes de 
febrer al TNC.
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textos aliens
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