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

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        02/04/2004

Secció: Exit / Agenda   Pàg:52

'DREAMERS', quatre peus a ritme de hip-hop i claqué 

• Un espectacle electritzant i vitalista d'uns enormes artistes del ball

MONTSE G. OTZET

ARTISTES: Bessons Lombard
LLOC: Teatre Borràs
DATA: 27 de juliol

Un anunci d'una coneguda empresa de telefonia mòbil els ha fet famosos al nostre país. Ells són els
bessons Lombard, uns artistes del ball que, apadrinats per Rafael Amargo, omplen el teatre amb un
públic que delira davant el ritme trepidant dels seus peus.

Amb uns cossos primíssims que deixen entreveure músculs combinats amb costelles, els Lombard no
només es mostren com uns superdotats del hip-hop, sinó que també dominen altres ritmes com el tap
dance (claqué), a més a més de cantar, compondre música i, abans que res, saben transmetre una
simpatia i senzillesa que els és innata.

Amb aquest muntatge, els Lombard donen sentit a un dictamen que capitaneja el seu espectacle: "Si no
tens un somni, no tens vida". Ells, des dels sis anys, tenien un somni que ara, finalment, poden fer
realitat: disposar d'un espectacle propi, en el qual ocupen la majoria de crèdits artístics.

Dreamers resulta un espectacle senzill i sense pretensions, però amè i electritzant en determinats
moments. El seu contingut no és cap més que l'autobiografia dels dos bessons, una vida que els ha
portat a compartir moments plens d'il.lusió i altres de desencant profund.

El seu somni s'ha anat teixint a base d'audicions, de trepitjar com una cosa sagrada el terra de Nova
York, bressol del hip-hop i del claqué, fins a aconseguir treballar amb figures tan rellevants com Whitney
Houston, Michael Jackson i Tito Puente, entre molts altres.

El fil argumental d'aquest espectacle el desenvolupa un vídeo que recull moments familiars i també
imatges professionals dels Lombard. Des d'entranyables escenes de ball, fins a fotos d'una campanya
publicitària de la firma Armani, que delaten el físic camaleònic que posseeixen els dos bessons.

Dreamers és un muntatge construït a base de fragments independents que permeten apreciar uns
moviments realment increïbles, ràpids, vitals i admirablement nítids. I en aquests moviments, el ball s'hi
alça per sobre de qualsevol contingut narratiu.
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