
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        06/02/2004

Secció:   Exit / Agenda Pàg: 78

CRÍTICA // TEATRE

'CENTVINTICINC', muntatge que uneix poesia i violència 

Un bon espectacle, provocatiu i rigorós, que no deixa ningú indiferent
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Sèmola Teatre (Hibrid, Esperanto, ¿Bailamos?) presenta Centvinticinc, sens dubte un dels muntatges
més arriscats, polèmics i atractius estrenats a Barcelona els últims anys. D'aquí ve que no s'entengui
que, tractant-se d'un espai municipal, es programi només durant cinc dies.
Joan Grau firma aquesta creació en què, com és norma del grup, no hi ha text i el que s'imposa és una
obra visual en què coincideixen poesia, erotisme i violència. L'obra es desenvolupa en una casa
originàriament esplendorosa i ara en ruïnes i juga amb una metàfora: el doble corrent, de 125 i de 220, i
el perill que un excés de nous electrodomèstics faci saltar els ploms. El director i autor força els sis
actors a un treball difícil, que demana un enorme esforç físic i un alt nivell de sensualitat. L'obra deixa un
regust amarg, de pessimisme, de poca confiança en el futur de la societat actual.
Centvinticinc compta amb un al.licient afegit, que s'acaba convertint en una de les millors troballes de
l'espectacle. Em refereixo a la presència en escena del músic Nacho Tarrés, component del grup de
rock Gossos. El seu treball en directe travessa totes les escenes de la representació i ajuda a crear un
clima que a vegades és poètic i d'altres és surrealista, però sempre de fort impacte sobre el públic.
El ritme de la funció i la continuïtat d'escenes eròtiques i agressives formen part de la proposta del
director. A mesura que avança l'aventura d'aquests personatges els espectadors se senten formant part
d'un malson que, de manera obsessiva, es pot viure com una gran cerimònia de la confusió.
Del que no hi ha dubte és que Grau ha superat el seu últim treball, estrenat sense gaire fortuna l'any
2000 al Teatre Nacional de Catalunya. Aquí aborda un teatre fortament visceral amb què explica bona
part dels conflictes humans, com l'amor i el desamor, l'odi i la mort. La interpretació és coral i té un alt
nivell. Destaca l'actriu i cantant Mónica Muñoz. És un espectacle que no deixa ningú indiferent

Una imatge del muntatge de Sèmola Teatre. Foto: RAMON GABRIEL
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