
teatre 26 DE FEBRER DEL 201014

Rendits al hip-hop de Brodas
Els germans Fruitós triomfen al Victòria amb el seu xou vibrant

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«¡Fabulosos!», «¡Increïble!», «Fins i 
tot millor que Mario Bros»... escrivi-
en els espectadors en un mural al fi-
nal de la funció. La cultura del hip- 
hop ha entrat per la porta gran en el 
teatre Victòria gràcies als germans 
Lluc (director del muntatge) i Pol 
Fruitós, nois catalans d’uns vint anys 
que, després d’un lustre de bolos per 
Espanya i altres racons del món amb 
la seva companyia Brodas, han reca-
lat amb el seu primer muntatge de 
gran format –Brodas Bros– al Paral-
lel. Una demostració d’energia, tèc-
nica, humor i imaginació que fa vi-
brar púbers i adults oberts a les no-
ves tendències. L’èxit els ha portat a 
prorrogar fins al 14 de març.

 Des de les altures, la veu distorsio-
nada del dj Kapi (que també exerceix 
de grafiter en el xou) dóna la benvin-
guda al personal. Lliçó de scratching i 
als acords del Come together dels Beat-
les, passats pel túrmix de l’electròni-
ca, salten a escena vuit virtuosos del 
ball urbà del segle XXI. Als Fruitós 
els acompanyen les germanes Clara 
i Berta Pons, i els acrobàtics bboys Ka-
doer (Ángel Patiño), Plastik (Quim 
Marin), Gravity (Albert Mendoza) i 
Carlos Carmona, els que més s’em-
bruten les dessuadores amb les seves 
piruetes impossibles. També hi ha 
música en directe (saxo, flauta, ba-
teria i percussions de Jean Philippe 
Barrios). 
 Apadrinats pel tricicle Joan Grà-
cia, que firma l’acurada direcció es-
cènica, el grup encadena una ben di-
versa sèrie de coreografies que ex-
hibeixen la diversitat d’estils del 

hip-hop –popping, locking, new 
style, b-boying...–, les seves diferents 
formes d’expressió –rap, grafit, dj, 
beatboxer...– i els seus il·limitats  flir-
tejos amb altres músiques i movi-
ments (des de la dansa contemporà-
nia fins al vals i la sardana). 

GENIALS ROBOTS / Hi ha números ex-
quisits, com el dels robots que bro-
den els Fruitós, el que es marquen 
les dues noies al delicat ritme d’un 
djembe o una escena a les fosques 
en què il·luminen amb llanternes les 
seves cares i mans voladores. Les du-
es parelles de germans exhibeixen 
junts sincronia i comicitat, mentre 
els bboys disparen l’eufòria amb els 
seus girs sorprenents. Autòmats, va-
gabunds, policies, capgrossos... van 
desfilant davant la sorpresa platea, 
que acaba dreta aclamant la compa-
nyia. ¡Atenció amb els Brodas! H 33 Els germans Fruitós, davant, i tres ballarins més de ‘Brodas Bros’.
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Entre Orient i Occident
La magnètica Shantala Shivalingappa va néixer a Madràs i es va educar a París H L’artista 
ofereix quatre solos que van de la mil·lenària cultura asiàtica a la dansa contemporània europea

33 Expressivitat 8 La ballarina índia, en el solo de Pina Bausch.

La mil·lenària cultura índia nodreix 
l’ànima de Shantala Shivalingap-
pa, una aclamada ballarina nascu-
da a Madràs i educada a París, que 
aquesta nit debuta al Mercat de les 
Flors amb Namasya. Tot i que Shanta-
la està especialitzada en kuchipudi, 
una dansa clàssica del sud de l’Índia, 
Namasya desplega un ampli ventall 
d’influències, que van de la dansa 
contemporània europea a les mil-
lenàries danses d’Àsia.
 «Aquest espectacle és com un vi-
atge per diferents racons del meu és-
ser. Cada solo fa aflorar alguna cosa 
molt íntima i personal», afirma en 
un perfecte castellà après a l’escola. 
Namasya està compost per quatre so-
los creats per figures amb les quals 
ha treballat i ha après, com el japo-
nès Ushio Amagatsu, mestre del bu-
toh, i l’alemanya Pina Bausch, amb 
qui va ballar sovint. «Pina Bausch em 
va impactar. Amb ella vaig apren-
dre a pensar i a sentir el moviment 
d’una altra manera, des de la seva gè-
nesi fins a la seva realització: espon-
tani però lliure i precís, que flueix 
del cor i del cos», explica.

Béjart i Pina Bausch

També hi ha un solo dissenyat per 
ella i un altre per la seva mare, la co-
reògrafa Savitry Nair, la seva prime-
ra mestra i qui la va dur fins a Béjart i 
Bausch, a qui Nair va arribar a fer clas-
ses. «Tot i que són molt diferents, sen-
to una connexió molt profunda amb 
cada peça de Namasya», diu aquesta 
dona morena d’ulls ametllats.
 L’elaboració del solo de Bausch 
és amb el que va invertir més temps. 
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DEBUT AL MERCAT D’UNA RECONEGUDA BALLARINA ÍNDIA

«En canvi, el d’Amagatsu va sortir 
en dues setmanes, i el de la meva 
mare, en dos dies». Cadascun desco-
breix facetes diferents de Shantala, 
dona baixeta amb un magnetisme 
que sap explotar i dosificar amb els 
moviments. «El meu solo és el més 
personal, però el que em costa és el 
d’Amagatsu, ja que  s’allunya més de 
la meva manera de moure’m», diu.
 Les corbes i gracioses ondulaci-
ons del kuchipudi no tenen res a veu-
re amb el minimalisme de la dansa 
japonesa. El kuchipudi és una dan-
sa sagrada que originalment només 

ballaven homes. És molt ràpida i uti-
litza els peus com a instrument de 
percussió contra el terra. Requereix 
moviments molt precisos, les líni-
es són clares i pures, però al mateix 
temps és un ball molt fluid. 
 Unes projeccions, intercalades  
entre els solos, li donen temps per 
canviar-se el vestuari. «La imatges, a 
càmera lenta i amb música moder-
na de sintetitzadors, ofereixen una 
nova visió de la dansa tradicional ín-
dia», destaca l’artista que ja pensa 
en el pròxim repte: un duo amb Sidi 
Larbi que estrenarà a l’octubre. H

Namasya
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«L’espectacle és com 
un viatge pels racons 
del meu ésser. A cada 
solo aflora alguna cosa 
molt íntima i personal»

Màgia còmica, manipulació de 
coloms, canvis increïbles de ves-
tuari, màgia visual amb elements 
multimèdia, desaparicions i apa-
ricions inesperades... Aquest 
gran còctel d’il·lusionisme es 
concentra el cap de setmana a 
la Gala Internacional de Màgia 
de Badalona, que tancarà el festi-
val que s’ha celebrat dutant tot el 
mes a la ciutat amb activitats al 
voltant del món de la màgia en es-
pais com mercats, centres cívics i 
fins i tot hospitals.
 El festival ha arribat aquest 
any a la 10a  edició, des que va 
ser instaurat en memòria de Li-
Chang, el nom artístic del mag 
badaloní Joan Forns. Enric Ma-
goo és el director artístic del cer-
tamen i l’encarregat també de 
tancar aquesta gala de grans es-
trelles en un any en què celebra 
els seus 30 anys d’activitat profes-
sional.

DELS ESTATS UNITS A HOLANDA / Ma-
goo comparteix cartell aquests 
tres dies amb l’italià, resident 
als Estats Units, Aldo Colombi-
ni, amb el jove barceloní Charlie 
Mag, amb l’alemany Timo Marc, 
amb el duo argentino-rus de Kyba-
lion i amb els tres joves holande-
sos de Magic Unlimited.
 L’organització del festival ha 
programat una funció familiar, 
diumenge al migdia al Teatre 
Zorrilla de la ciutat, amb un preu 
més reduït i l’objectiu d’acostar 
el treball d’aquests grans mags 
als espectadors més joves. H

IL·LUSIONISME

Badalona cita 
estrelles de
la màgia en 
una gran gala
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Gala Internacional de Màgia
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