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La Colòmbia 
electrònica 
de Bomba 
Estéreo, a la 
sala Apolo

NANDO CRUZ
BARCELONA

Bomba Estéreo, màxim exponent 
de la regenerada escena colom-
biana, actua avui (23.45) a la sala 
Apolo per tercer cop en 14 mesos. 
Els de Bogotà tocaran després dels 
barcelonins Facto y Los Amigos 
del Norte en la inauguració de la 
temporada del club de sons mes-
tissos Canibal Sound System, es-
cenari idoni per a la mescla d’elec-
trònica i ritmes colombians.
 Encara que l’anterior disc, 
Estalla, data de 2008, el quartet 
només estrenarà algunes can-
çons del seu pròxim treball, en-
cara per finalitzar. Han estat 
tres anys molt intensos per a un 
grup que ha fet unes quantes vol-
tes al món i que el juny del 2010 
va recalar per primera vegada a 
Barcelona. «Aquell concert al Só-
nar va ser molt important per-
què ens va obrir la porta d’Espa-
nya i Europa», admet Simón Me-
jía, principal motor del grup. 

CONCERT

 Format el 2005, Bomba Esté-
reo encapçala una jove fornada 
de bandes que, com Choc Quib 
Town, Systema Solar, Papaya Re-
publik, Frente Cumbiero i Pa-
lenke Soultribe, revitalitza gè-
neres autòctons com la cúmbia, 
la champeta, el mapalé i el bu-
llerengue mitjançant l’electrò-
nica. «Al meu país fa cinc anys 
no comprenien la nostra músi-
ca i fins i tot la rebutjaven. Ara 
s’ha posat gairebé de moda, so-
na als festivals i clubs i hi ha mol-
ta gent fent coses semblants no 
sols a Colòmbia, sinó a l’Argen-
tina i Mèxic», explica Mejía. 
 La riquesa musical de Colòmbia 
(amb arrels africanes, indígenes, 
caribenyes i andines) només ne-
cessitava un impuls per renéixer, 
i ha arribat amb la tecnologia. «Fa 
20 anys hauria necessitat un crè-
dit i esperar que em fitxés una 
disquera. Avui puc gravar un disc 
amb pocs diners i moure’m per in-
ternet», celebra. Així va emergir 
Bomba Estéreo. I un cop a l’esce-
nari, el seu molt explosiu i balla-
ble directe no ha deixat de rebre 
elogis i ofertes de contractació. H 

33 Bomba Estéreo.

PINTURA

Mor Joan 
Fuster, pare de 
l’estrambotisme
El pintor català Joan Fuster, cone-
gut per ser el creador del corrent 
artístic de l’estrambotisme, va mo-
rir diumenge passat a Torroella de 
Montgrí (Baix Empordà) a 94 anys, 
encara que la notícia de la mort va 
transcendir ahir. Al llarg de la seva 
carrera, Fuster va crear una àmplia 
obra, caracteritzada per les escenes 
insòlites, amb un estil que va ano-
menar estrambotisme l’any 1974.

MÚSICA

Los Enemigos 
tornen després  
de 10 anys
Los Enemigos ho han fet públic a 
través d’un comunicat: tornaran 
deu anys després de la seva disso-
lució per oferir una sèrie de con-
certs «restringits i especials» l’any 
que ve. La notícia arriba mentre 
el seu líder, Josele Santiago, pros-
segueix amb els seus recitals en 
solitari de presentació de Leccio-
nes de vértigo (dissabte vinent farà 
un concert a l’Hospitalet).

CINE

Triomf de 
taquilla per a 
Hugo Silva
Lo contrario al amor, la comèdia 
protagonitzada per Hugo Silva 
i Adriana Ugarte que es va estre-
nar el 26 d’agost, triomfa als ci-
nes espanyols, on més de 250.000 
espectadors ja l’han vist. Dirigi-
da pel curtmetratgista Vicente 
Villanueva (Heterosexuales y casa-
dos), la cinta narra la particular 
relació de parella entre un bom-
ber i una massatgista.

«Els cubans 
sentim de 
forma diferent 
el moviment»

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

–La gira espanyola més llarga de la 
seva companyia comença avui al Te·
atre Tívoli, on s’estarà fins al dia 18. 
Tornen amb El  lago de los cisnes, un 
clàssic que s’ha posat molt de moda 
després del film Cisne negro...
–L’actriu protagonista, Natalie 
Portman, va venir i va celebrar a ca-
sa amb nosaltres el cap d’any fa dos 
anys. És una noia encantadora i, en-
cara que sí que vaig notar que m’ob-
servava i es fixava en els meus mo-
viments, en cap moment em va dir 
que faria una pel·lícula...

–Llavors, va venir d’admiradora.
–Sí. Va dir que havia vist moltes gra-
vacions meves. Fins i tot va assistir a 
una classe amb la companyia. Va ser 
molt natural i encantadora.

–Li agrada la visió que ofereix la pel·
lícula sobre la dansa...
–No he vist el film, la veritat. No solc 
veure pel·lícules sobre dansa perquè 
em fixo en els errors. ¡Sempre es di-
uen coses que no són! Algun dia pot-
ser les coses canviaran si gent amb ex-
periència en la dansa les dirigeix i en 
fa el guió... És molt difícil retratar bé 
el món del ballet amb gent de fora.

–Aquest any li han dedicat impor·
tants homenatges amb motiu del 
seu 90è aniversari. És considerada 
la Giselle del segle XX i no pensa en 

la retirada. ¿Quin és el secret?
–La dansa és la meva vida. Ho ha es-
tat sempre. Ni quan em van adver-
tir que perdria la vista vaig voler dei-
xar-la. Vaig tirar endavant. Quan em 
van recomanar repòs em vaig de-
dicar a estudiar tots els passos dels 
ballets mentalment. No vaig parar 
mai, vaig continuar ballant amb el 
cervell. Després, al tornar als escena-
ris, vaig aprendre a tenir conscièn-
cia del cos, dels moviments i de l’es-
pai interiorment i sense necessitat 
de la vista. Amb voluntat, tot es pot.

–¿Què és el més difícil d’expressar 
amb el ball?
–La no-expressió, el buit.

–¿A quins espanyols li agradaria te·
nir a la seva companyia?
–Tamara Rojo. Ja ha sigut ballarina 
convidada nostra i tornarà a ser-ho 
aquest any al nostre festival a l’Hava-
na. Hi ha molts ballarins espanyols 
amb talent pel món. És una llàstima 
que no tinguin aquí una companyia 
de ballet clàssic pròpia.

–Parlant de clàssics. ¿Aprova les re·
visions modernes de grans títols del 
repertori com passa a l’òpera i el te·
atre?
–No crec que aquestes revisions 
aportin res al ballet clàssic, que és 
hereu d’una tradició. El que haurien 
de fer, si volen crear coses diferents, 
són ballets nous.

  
ENTREvisTa  aLiCia aLONsO 3 Directora 
i coreògrafa del Ballet Nacional de Cuba

33 Alicia Alonso, ahir, al Teatre Tívoli de Barcelona.

–Els ballarins cubans són molt valo·
rats. En deu estar orgullosa. 
–Tenim una manera diferent de sen-
tir i de dir el moviment. Unim tècni-
ca i esperit. La tècnica és important, 
però no serveix de res si es balla sen-

se esperit, sense donar verdader sen-
tit als moviments.

–Alguns han aprofitat les gires per 
desertar. ¿Continua dolguda?
–És impossible acostumar-se a 
l’abandonament de persones a les 
quals has educat i amb qui has treba-
llat. Em preocupen i em deixen una 
incertesa que no desapareix mai. 

–¿Què passarà quan no sigui al cap·
davant de la companyia?
–He treballat molt amb aquesta 
companyia durant 63 anys i tinc 
l’esperança que, amb les sòlides ar-
rels que té, tiri endavant, passi el 
que passi. Però espero continuar-hi 
molts anys. H

«No he vist ‘Cisne 
negro’. No solc veure 
films sobre dansa 
perquè sempre em 
fixo en els errors»

JONATHAN GREVSEN


