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‘Un déu salvatge’ 
molt més afinat

rònicac

Tamzin Townsend explota al màxim amb la versió 
catalana les possibilitats d’aquesta àcida comèdia

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

«No podem controlar allò que ens 
controla». En aquesta frase d’Un déu 
salvatge, versió catalana de Jordi 
Galceran de l’obra de Yasmina Reza, 
s’amaga part de l’entrellat d’aques-
ta àcida comèdia dirigida per Tam-
zin Townsend. La peça arriba al Goya 
un any després de la castellana vista 
al Tívoli, amb posada en escena de la 
mateixa directora, però amb una no-
table millora en el rendiment.

 El repartiment català ha donat 
al muntatge més frescor i un ritme 
més trepidant. Sense desmerèixer 
Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gi-
jón, Pere Ponce i Antonio Molero, 
la conjunció de l’actual càsting és 
superior. Hi contribueix una impli-
cació, en l’àmbit histriònic, més de-
cidida i per tant més efectiva per a 
aquesta mena de peces d’ajustada 
rellotgeria teatral.
 Dues parelles de classe mitjana-
alta es reuneixen per trobar una sor-
tida al conflicte que ha causat una 
baralla entre els seus fills. De l’acti-
tud tolerant inicial es passa al pro-

gressiu clima de tensió que genera la 
diferència de punts de vista. Hi aflo-
ren els pitjors instints i apareixen 
problemes reals dels matrimonis.
 A còpia de gags esclata la hipo-
cresia de les convencions socials. I 

és aquí quan sorgeix la part més sal-
vatge de l’interior de cadascú, on 
brillen els intèrprets. Jordi Boixade-
ras (Àlex) broda el paper de l’advo-
cat sense escrúpols que, des del seu 
irritant mòbil, guia l’estratègia per 

defensar una fraudulenta indústria 
farmacèutica. Cadascun dels seus 
gestos retrata fidelment l’executiu 
rapinyaire i incontrolat.
 
VÒMITS I ATACS D’IRA / La seva dona, 
Vicenta Ndongo (Anna), aguanta el 
tipus amb la seva elegant presèn-
cia escènica. Potser li falta un toc de 
convicció, però no estalvia vòmits 
ni atacs d’ira al servei de la hilaritat 
de l’obra. Roser Camí (Verònica) és 
la dona políticament correcta que 
creu que està en possessió de la veri-
tat. En realitat és una embaucadora  
que ho enreda tot amb la seva veri-
nosa llengua. Desbordant en els mo-
ments de fúria, multiplica el valor 
afegit de la funció.
 Ramon Madaula (Miquel) acaba 
fent una creació del seu paper de ve-
nedor d’articles de bany. Sembla el 
més sensat del grup, però té cops 
amagats i una visió de la vida molt 
distanciada de la de la seva dona. Un 
ben compenetrat quartet que augu-
ra llarga vida a l’aclamada represen-
tació. H

33 Boixaderas, Camí, Ndongo i Madaula, a l’obra del Teatre Goya.

DAVID RUANO

forro. I és clar que dic pescao, és ai-
xí de tota la vida. ¡No hi posaré pesca-
do! No sé per què crida l’atenció. A la 
gent del flamenc li surt així sempre 
i ningú diu res».
 Santiago continua sense fer cas 
de les lleis. Sobretot, les que regei-
xen els camins gastats de la músi-
ca de consum. Segons va publicar El 
Diario de Cádiz, arran de la seva últi-
ma actuació allà, a les seves lletres 

33Esperit lliure 8 El cantant madrileny, establert a Castelldefels, continua sense fer cas de les lleis del mercat.

A l’univers de Josele Santiago hi ca-
ben peixos que borden, papers que 
s’enamoren en una fotocopiadora 
i sentiments o personatges extra-
viats (això és només una part del 
material del seu tercer disc, Loco 
encontrao). A la cançó Bernardo, per 
esmentar-ne un exemple sorpre-
nent, hi deixa anar: «Tuve un perro 
idiota/ como yo/ no entendía ni jota/ pu-
es ya somos dos... / Y se me perdió...» . ¿Va 
existir de veritat aquest pobre ani-
mal? «Sí, sí. I el que explico és cert: 
va desaparèixer», aclareix l’exlíder 
de Los Enemigos. El cantant debu-
tarà demà a l’Auditori.   
 Després de més de dues dèca-
des de carrera, ¿sent alguna pres-
sió especial per enfrontar-se a un 
escenari com aquest? «Doncs no, 
no en tinc cap motiu. És un bolo 
més, encara que dels bons; dels se-
riosos, així que hi haurà un equip 
millor i ens posarem més fins». I 
un aforament bastant més gran 
que el del seu últim concert a Si-
decar, el 2 de desembre passat. «El 
que faig és adaptar el repertori, po-
ca cosa més. Com més persones hi 
hagi, més canya. Però som un tot 
terreny acostumat a afrontar qual-
sevol mena de recital».
 De fet, Santiago té tres formats 
en actiu: en solitari; acompanyat 
pel guitarrista (i productor) Pablo 
Novoa (exmembre de Golpes Ba-
jos), i amb la nova banda, batejada 
amb sorna Sus Menudencias. ¿És la 
manera que té d’adaptar-se a la cri-
si? «Més ben dit, és una adaptació a 
la crisi permanent. Naturalment, 
estic molt a gust amb la banda i 
amb el Pablo. I quan vaig sol, doncs 

m’avorreixo més, tot i que puc allar-
gar les cançons i fer el burro».
 Amb el seu rock de ritme sobrat, 
aquest crooner castís acostuma a ri-
mar les seves cançons amb una infi-
nitat de paraules acabades en ado. La 
pregunta, si ens posem academicis-
tes, seria: ¿Per què tanta el·lipsi de la 
d entre vocals? «Encontrao, asustao... 
i fins i tot titula una cançó directa-
ment Pescao... «Jo em passo la d pel 
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Josele Santiago es posa «fi»

ELISENDA PONS

L’exlíder de Los Enemigos debuta demà a l’Auditori per presentar el seu tercer disc, 
‘Loco encontrao’ H «Serà un bolo dels bons, dels seriosos», diu el rocker

«hi ha gestos de complicitat amb 
Bukovski i Dostoievski, poesia d’al-
ta volada a l’estil Leopoldo Pane-
ro». ¿Algun comentari? «Què vols 
que digui... Jo callo per si de cas: ci-
ta tres grans molt grans. Bé, vol-
dria afegir que a Andalusia tracten 
molt bé la cultura».
  Al cantant i guitarrista, no obs-
tant, no li agrada que el qualifi-
quin d’intel·lectual. «El que faig és 
música popular. I m’agrada parlar 
com al carrer. Una altra cosa és que 
sigui una persona lletrada».

‘Lecciones de vértigo’

Santiago ja està ultimant les can-
çons del pròxim àlbum, que pre-
veu començar a gravar al juny. «El 
títol pot ser Lecciones de vértigo. I la 
idea és que surti al setembre o l’oc-
tubre, i que es gravi a Madrid, per-
què hi viu la majoria de la banda». 
Aclareix que no hi haurà cap virat-
ge estilístic, «cap canvi espectacu-
lar de procedir». I que continuarà 
amb la discogràfica El Volcán, que 
el va acollir a la seva escuderia a 
l’abandonar la multinacional Vir-
gin, «suposo que abans que em fes 
fora. Si vaig ser en un segell gran no 
era per raons econòmiques. Supo-
so que per ells era més una qüestió 
de prestigi, qui sap... O de teatret... I 
si me’n vaig anar a El Volcán és per-
què des de fa nou anys segueixo Ja-
vier Liñán [el que ha fitxat Zenet, 
Albert Pla, Las Lavalamps...]. És la 
nostra petita família». 
 Amb la seva veu trencada, aquest 
madrileny d’origen andalús i esta-
blert a Castelldefels mostra les se-
ves esquerdes emocionals en qual-
sevol escenari. «Recordo telonejant 
Barricada, davant de 3.000 crestes 
i 6.000 botes militars. Al veure la 
meva cara, el mànager d’aquell 
grup em va dir que els digués algu-
na cosa reivindicativa, comprome-
sa, ‘perquè tenen els seus ideals’. 
Però em vaig posar nerviós, vaig 
sortir i no vaig dir ni una paraula 
amb sentit, encara que vaig cridar 
i vaig gesticular, amb el puny aixe-
cat, i així va ser com em vaig ficar el 
públic a la butxaca. Això sí, em va 
fer pensar molt». H

EL CANTANT CONTINUA ESPREMENT EL SEU LLENGUATGE PLANER I IMAGINATIU

“El que faig és música 
popular. I m’agrada 
parlar com al 
carrer. Una altra cosa 
és que sigui lletrat”


