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La companyia deixa enrere el foc i les ventades que els han malmès la masia i el local d'assaig
per centrar-se en la creació

Sèmola Teatre recrea l'època en què el corrent era de 'Centvinticinc'

Marta Monedero. BARCELONA

Malgrat el terrabastall causat per l'incendi que divendres va malmetre la masia on vivia el
director dels Sèmola Teatre, Joan Grau, la companyia estrena demà nou espectacle al Mercat de
les Flors.

No es pot negar que les inclemències climàtiques han foradat l'estructura dels vigatans Sèmola Teatre.
Fa dos anys, una ventada se'ls enduia la cúpula d'assaig a Gurb i, tot just divendres passat, un incendi
cremava la masia on vivia Joan Grau, provocant-li cremades de segon grau a la mà dreta. En l'apartat
de pèrdues materials, el foc va engolir l'arxiu històric i gràfic de la companyia. Un cúmul de desgràcies
que el director assumeix amb l'empenta necessària per extreure'n elements positius. "Aquest desastre
m'ha servit per fer neteja a nivell emocional". La millor prova és que no vol recrear-s'hi i l'endemà de
l'incendi es mantenia la funció per a programadors europeus de Centvinticinc, el seu últim espectacle,
que ja es va poder veure a la Fira de Tàrrega i que demà s'instal·la al Mercat de les Flors. Una proposta
que Grau entén com l'última d'un conjunt d'obres (Híbrid, Esperanto, ¿Bailamos?) dedicades a la
"decadència".
"No sé explicar res que no formi part de la meva vida", confessa el director, que en aquesta ocasió
recorre a la memòria per recordar quan el corrent a les cases era de 125 volts. "Recordo que el meu
pare ens donava sovint instruccions per no engegar més de dos electrodomèstics alhora", si no,
saltaven els ploms. No fa tant de temps era impossible rentar la roba a màquina i tenir el tocadiscos en
marxa. Tard o d'hora fallava la potència i aquest neguit condicionava la manera de viure. "A la resta del
veïnat, qui més qui menys començava a tenir 220, un símbol de progrés". D'aquí ve Centvinticinc, una
agra metàfora d'uns personatges que creuen que les seves vides són el que sempre han volgut ser.

De Gossos a Sèmola
Nacho Tarrés, conegut per la seva faceta musical al grup Gossos, s'ha sumat a l'equip de treball dels
Sèmola, que ha renovat la companyia amb noves incorporacions. Grau i Fina Solà els han hagut
d'ensenyar la manera de fer que els caracteritza. "Aquest és un espectacle dur, però reconfortant", el
descriu Tarrés, que firma la creació musical i a l'escenari fa d'actor i també manipula el so. Alhora que
critica el desconeixement i el poc ressò al nostre país dels Sèmola (que enguany celebren el 25è
aniversari), Tarrés defensa el seu teatre "perquè toca molts impulsos psicològics i això jo també ho
intento fer amb la meva música".
--------------------------------------------------------------------------------

'Centvinticinc' 
Mercat de les Flors
Del 04/02 al 08/02
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Jordi Garcia / Joan Grau, amb les cremades que va patir per un incendi a casa seva, i Nacho Tarrés, de Gossos.
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