
Un quartet amb
molt de ganxo 
Els quatre protagonistes de la comèdia ‘Un dios 
salvaje’ exhibeixen compenetració escènica
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¿Q
uè hi ha a sota de la 
màscara que ocul-
ta la nostra verda-
dera identitat? A 

aquesta pregunta tracta de respon-
dre Yasmina Reza amb Un dios sal-
vaje, una àcida comèdia que acaba 
d’instal·lar-se al Tívoli amb un repar-
timent estel·lar. La presència d’Aita-
na Sánchez-Gijón i Maribel Verdú, 
acompanyades de Pere Ponce i Anto-
nio Molero, va atraure a la première 
un expectant públic, amb moltes ca-
res conegudes del món teatral.
 L’obra és un difícil repte inter-
pretatiu pel risc que suposa qual-
sevol patinada en un text que fun-
ciona amb la precisió d’un rellotge. 
L’autora d’Arte utilitza tota una sè-
rie de recursos per dotar de sentit 
dramatúrgic el joc dels personat-
ges. Jordi Galceran, responsable de 
la versió espanyola, ha afinat les rè-
pliques de la peça i Tamzin Town-
send ha marcat, des de la direcció, 
la mesura dels gestos, silencis i ex-

cessos dels intèrprets imprimint el 
ritme que exigeix un muntatge es-
tructurat a partir de l’agilitat i do-
ble intenció de diàlegs amb tensió 
psicològica.
 Tot comença amb una reunió de 
dues parelles de classe mitjana-al-
ta, disposades a dirimir la situació 
que ha provocat una baralla entre 
els seus fills.  L’actitud de tolerància 
dels primers moments es torça i el 
que havia de ser el pas per fumar la 
pipa de la pau es converteix en una 
accelerada confrontació. A mesura 
que avança la funció s’imposa la far-
sa sobre les convencions socials i el 
retrat cruel de la hipocresia del ma-
trimoni amb l’ajuda d’oportuns i a 
vegades exagerats gags. 

TOTS CONTRA TOTS / Tot es posa en 
qüestió i el que era pugna entre pa-
relles es transforma en lluita de tots 
contra tots. Els pitjors i més foscos 
instints surten a la llum. És el mo-
ment de l’aparició d’aquest déu sal-
vatge interior que es rebel·la con-
tra el més insatisfactori de l’exis-
tència.
 El Tivoli no és potser per la seva 
amplitud l’escenari idoni perquè es 

CRÒNICA

puguin captar els matisos del treball 
actoral. A l’estilitzada i bellíssima Ai-
tana (Veronique) se li ha d’agrair l’es-
forç per adaptar-se a la seva primera 
comèdia. Ho fa bé, però quan s’ha de 
forçar la caricatura o mostrar la his-
tèria no sembla sentir-se còmoda. 
Però no li cauen els anells com tam-
poc a Maribel Verdú (Annette, ma-
re del nen agressor) quan s’erigeix 
en ferotge defensora del seu fill o ha 
d’enfrontar-se a hilarants situacions 
en escena. El marit d’ella, Pere Ponce 

(Alain), compon bé la figura de l’ad-
vocat sense escrúpols a l’hora de di-
rigir, des del seu irritant mòbil, les 
operacions jurídiques per afavorir 
una indústria farmacèutica. El pa-
per més a mida és el d’Antonio Mo-
lero (Michel), parella de Veronique, 
un primari però sincer venedor d’ar-
ticles de bany.
 Un quartet amb ganxo, que exhi-
beix una divertida compenetració al 
servei d’un muntatge plantejat per a  
un públic majoritari.  H

33 D’esquerra a dreta, Pere Ponce, Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú i Antonio Molero.
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Tamzin Townsend
imprimeix un tens ritme
al muntatge sobre 
l’obra de Yasmina Reza

13 DE FEBRER DEL 200910 teatre


