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REPORTATGE

Una companyia amb mala sort 

Sèmola Teatre presenta una obra nova a Barcelona després de perdre la carpa i la masia en poc
més d'un any

JORDI SUBIRANA. BARCELONA

Si Joan Grau, director de Sèmola Teatre, fos supersticiós tindria motius per pensar que algú li vol mal.
Grau i la companyia que comanda fa un any i mig que tenen molta mala sort. Si al novembre del 2002,
una ventada forta els va destruir la carpa d'assajos, divendres passat un incendi va provocar importants
desperfectes a la masia que Grau té a Gurb. Tot i la desgràcia, el grup estrenarà aquesta setmana el
muntatge teatral Centvinticinc a Barcelona.
Grau, amb la cara plena de cremades i les mans embenades, intentava ahir sobreposar-se a tant
infortuni, i davant la premsa va intentar mostrar la seva cara menys trista. No va voler parlar gaire del
sinistre, potser per oblidar-se'n com més aviat millor, i es va estimar més concentrar-se en Centvinticinc,
un espectacle que es presentarà al Mercat de les Flors del 4 al 8 de febrer. Això sí, abans Grau va
lamentar que en l'accident hagi perdut tots els arxius i va afirmar que no demanaria cap mena de
subvenció. Després del primer contratemps, Grau va sol.licitar una ajuda per reconstruir una carpa que
van valorar en 350.000 euros. Una part del sector teatral va muntar un espectacle al Teatre Victòria i va
cedir els fons al grup.
Centvinticinc segueix la línia de teatre visceral, físic i visual dels treballs de Sèmola, a qui molts
emparenten amb La Fura dels Baus. Es tracta d'una reflexió "sobre els conflictes humans, interns i
externs", a través d'imatges sensuals, oníriques, poètiques i surrealistes, però sempre impactants, que
es van alternant amb moments contundents, violents i eròtics.
Temes com l'amor, el desamor, l'odi, la mort, la passió i la religió planen per l'espectacle, amb
personatges al límit que coincideixen en una casa en ruïnes, desendreçada, que havia tingut èpoques
d'esplendor. El muntatge vol ser un retrat, de vegades molt cru i pessimista, de l'home i la societat
actuals.
Grau compta amb sis intèrprets, entre ells el membre de Gossos, Natxo Tarrés. És actor i s'encarrega
de la música, que recorre l'ampli espectre sonor que hi ha entre la clàssica i l'electrònica. Gairebé tots
els artistes són nous ja que el 2001, després de l'obra Bailamos?, hi va haver una fugida massiva i la
formació va estar a punt de desaparèixer.
Ahir el director meditava en veu alta sobre aquell èxode. "Molts intèrprets es van cansar d'estar tant fora
de casa, d'anar d'una banda a l'altra en furgoneta". Sèmola no és profeta a la seva terra, cosa que
obliga el col.lectiu a viatjar per Europa i Sud-amèrica, on omplen. En aquella sortida d'actors també hi va
tenir molt a veure la manera underground i aventurera com Grau entén l'escena. Odia anar amb
seguretats i el disgusta que els artistes, "sensibles a l'èxit de la tele", i els programadors "no assumeixin
riscos més grans". Li ha costat trobar gent.

Joan Grau
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