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‘Cent vint-i-cinc’ és una successió d’imatges inconnexes a l’entorn del sexe i la religió

El grup d’Osona presenta a Tàrrega el seu nou espectacle, ‘Cent vint-i-cinc’, amb una espectacular resposta del públic

L’ocell fènix de Sèmola Teatre
Toni Vall
TÀRREGA

Les propostes s’a-
cumulen a Tàrre-
ga. Sèmola Teatre
hi estrena el seu
nou espectacle,
‘Cent vint-i-cinc’.
És la seva primera
creació després de
perdre la carpa
d’assajos durant
un vendaval.

C
om l’ocell fènix
que reneix de les
cendres, Sèmola
ha tornat a la càr-
rega amb Cent

vint-i-cinc, que s’ha presentat a
la Fira de Tàrrega amb una es-
pectacular resposta per part
del públic, que ha omplert a
vessar l’espai del Pavelló Club
Natació. Quan, el novembre
passat, la companyia es va
veure sorpresa per la pèrdua
de la carpa d’assajos que tenia
a Gurb (Osona), el món els va
caure a sobre i es va témer per
la seva continuïtat. Ara, des-
prés que el teatre català va fer
front comú per ajudar-los amb
una gala especial, han tornat a

Tàrrega, el Festival que els ha
vist néixer i créixer, amb la se-
va nova creació.

Cent vint-i-cinc reincideix en el
camí proposat per espectacles
com Esperanto i Bailamos, és a
dir, una torrencial força visual
que provoca la troballa de no
poques imatges colpidores i
estèticament impactants. Cal
plantejar-se, però, que el tre-
ball de dramatúrgia de tot es-
pectacle és essencial per asse-
gurar el tret. Així, l’espectador
assisteix a una extremament

ritualitzada posada en escena
d’una successió de moltes
imatges sense solució de con-
tinuïtat a l’entorn del sexe i la
religió en l’únic espai d’una
luxosa casa on van arribant
personatges que provoquen
accions inconnexes. Es tracta
d’una creació potent però sen-
se ni una sola novetat, manca-
da d’un més aprofundit treball
sobre l’argument, amb massa
candor i innocència en la seva
aproximació als temes i imat-
ges religiosos.

El tractor amb ales de Latung La
La. El millor cuiner del món és una
creació de la companyia David
Ymbernon que de manera for-
ça inintel·ligible s’aproxima al
teatre visual a partir d’accions
fragmentades, discursos en off
i vehicles teledirigits, amb pe-
santor pròxima al desconcert.

La dansa
En un altre terreny, la im-

portant presència de la dansa a
Tàrrega es concreta amb l’ac-
tuació de companyies com Pa-

tas Arriba, que, amb Tinajas,
retrata amb una posada en es-
cena senzilla i clara la sensua-
litat de la dona amb l’acompa-
nyament d’un molt acurat tre-
ball musical. També Erre que
Erre Danza, en aquest cas com
a espectacle de carrer amb
Vaivén 02, proposa una mirada
sobre el moviment del cos amb
fluid despullament. Com la
dansa, el teatre infantil té com
sempre una presència molt
important a Tàrrega. Així, el
treball d’El Retablo Teatro de
Títeres amb Animales és modè-
lic, ja que planteja una mirada
molt neta i simple al món
animal a través d’un fantàstic
joc de titelles que connecta de
seguida amb el públic infantil
en bona part gràcies a la seva
maduresa i a l’encert de tractar
el nen com a ésser capaç també
de ser un bon receptor de tea-
tre de qualitat.

Com és habitual des de ja fa
anys, el teatre basc és part es-
sencial de la programació de
Tàrrega. Las mujeres de verdad
tienen curvas, de la companyia
Ados Teatroa, adapta l’obra de
Josefina López que recentment
hem pogut veure al cinema
amb el mateix títol. Les vivèn-
cies d’un grup de dones gras-
sonetes que treballen en un ta-
ller de costura són el pretext
per elaborar una reflexió sobre
la superació personal i el treball
en equip que, malgrat no evitar
alguns tòpics i obvietats, sedu-
eix l’espectador amb les bones
dosis d’encant i forta persona-
litat que desprèn el conjunt.

XAVIER BERTRAL

Santiago Auserón durant la seva actuació a Sant Boi

Poètica de l’udol
Santiago Auserón i La Fábrica de

Tonadas van obrir l’Altaveu

Pere Pons

Com un llop que udola
davant la plenitud de la
lluna, Juan Perro-Mr.
Hambre-Santiago Ause-
rón ha estès la poètica
del seu udol rocker des

dels meandres de la rítmica afrocuba-
na fins a les ribes del jazz. Una vegada
més, el punt de confluència esdevé
territori de frontera amb duaners de
luxe com Chano Domínguez, Jorge
Pardo, Javier Colina, Jordi Bonell i
Marc Miralta. Primeres espases de la
improvisació feta a compás i tumbao
amb l’esperit dels vells boppers.

L’Altaveu de Sant Boi va convertir
dijous el seu escenari en providencial
estuari on, com el salmó que remunta
el riu per perpetuar la seva espècie, es
trobava Miguel Poveda amb la il·lusió
visible al rostre pel fet d’unir el seu
cante amb el quejío sonor i vocal de tan
il·lustres espatlles mullades de la solfa
que es cuina a casa nostra.

Abans d’arribar a la forja, però, La
Fábrica de Tonadas va començar des-
til·lant un Alfie de Sonny Rollins que es
va poder degustar en forma d’aperitiu
baix en calories. Més consistència tin-
dria després el Nefertiti de Wayne
Shorter amb un Jorge Pardo a punt de
caramel. El públic, però, no estava per
disquisicions instrumentals sinó que
el que anhelava era sentir de prop i a
cau d’orella l’udol d’un Santiago Au-
serón transmutat en crooner de la seva
pròpia obra. Així van caure cançons
del seu disc-gronxador Cantares de vela

–Luz de barrio, Apaga la vela, La misteri-
osa, El ala rota–, una superba recreació
d’El carro de Mr. Hambre i una no
menys celebrada recuperació de l’A-
nnabel Lee de Radio Futura –amb el
permís d’Edgard Allan Poe–. Abans
que el flamenc asalmonat de Poveda
establís el punt de trobada, també va
caure una vellutada readaptació d’ Ob-

stinado en mi error. En primer terme,
celebrar que el nou experiment de
Santiago Auserón –nascut com a en-
càrrec del Fesival de Jazz de Donosti–
no faci aigües. El caliu es manté encès
en tot moment, per bé que la flama
reviscola i s’apaga de forma intermi-
tent. Per un costat, sembla que la fusta
noble dels músics que l’acompanyen

no està feta per avivar un mateix foc,
o bé que convindria una més llarga i
intensa convivència perquè la cohesió
dels elements orgànics aconseguís
una química de conjunt que no acaba
de ser perceptible. Per una altra ban-
da, la credibilitat i la sàvia mutació
d’Auserón en la recreació del seu
propi repertori defalleix fins a esde-
venir impostura quan apareixen te-
mes d’altri com el Juré de Rosa Passos
o l’ellingtoniana Soledad. Per fortuna,
no obstant, aquest descens troba efi-
caç remuntada en revisions pletòri-
ques com la que va oferir del rap Paseo
con la negra flor o en la cubania borda
i ben assimilada de Récord de un año de
Manuel Corona.

Pel que fa a la participació de Pove-
da, entre la melòdica del bolero i
l’arrel dels cantes d’anada i tornada, es
va viure una progressió entre l’anèc-
dota (La vida es sueño), la compenetra-
ció (Al vaivén de mi carreta) i la compli-
citat (Aquellas pequeñas cosas). L’excita-
ció plena, però, va quedar reservada
en la toná en clau de martinete que va
interpretar en solitari amb el coixí
rítmic de Colina, Miralta i Domín-
guez. Senzillament estremidora.

La lectura de tot plegat, al marge
del flux irregular d’emocions, sensa-
cions i encerts que va deparar el
conjunt de la vetllada, no pot ser més
que positiva amb l’ànim que aquest
tipus d’experiments serveixin d’e-
xemple i en una escena musical que
necessita atzagaiades d’aquesta mag-
nitud per mantenir a l’alça el gust
per la bona música i la capacitat de
risc i d’aventura.


