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La companyia Farrés Bro-
thers fa nou anys que es
dedica als espectacles fa-
miliars, concretament
n’ha produït cinc, la majo-
ria dels quals veritables jo-
ies del gènere dels titelles,
com ara Les maletes de
l’Agustí, El rei de la casa o
Operació A.V.I. Cobeja-
ven, des de feia temps, la
possibilitat de bastir un es-
pectacle per a adults, i a fi-
nals de l’any passat van fer
realitat el desig, quan el
mes d’octubre van estre-
nar, a casa, al Teatre de
l’Aurora d’Igualada, l’es-
pectacle Equilibristes.

Aquesta peça, adreçada a
un públic adult, parteix
d’un accident fortuït. Un
home més aviat gris rellis-
ca en un pas de vianants
moll per la pluja. Aquest
lleu i fortuït accident pro-
voca una sacsejada en la
vida del protagonista, que
ho explicarà de viva veu, i
ho farà acompanyat d’uns
amics seus que són músics
i que no han sabut, o no
han pogut, dir-li que no.
L’home narrarà com s’ha
teixit una vida nova, com
s’ha creat un món a mida
que ha d’impedir que cai-
gui novament en el pou en
el qual es trobava abans de
la relliscada. A poc a poc,
l’home anirà mostrant al

públic el seu passat i la ma-
nera com afronta un futur
incert, perquè al cap i a la fi
la hipòtesi que vol formu-
lar l’espectacle, segons els
responsables, és que “tot
penja d’un fil”.

Farrés Brothers s’han
aliat en aquest cas amb els
Amants de Lulú, una for-
mació musical igualadina,
un quartet d’arrel catala-
na, que beu de la tradició
gitana i jueva, i que fusio-

na elements de la música
clàssica, el jazz i el folk.
Amants de Lulú ja han ve-
nut dos discos: el que por-
ta el seu nom, que va ser el
primer, i Ocells de pas. La
creació de l’espectacle és
de Jordi Palet, que també
és autor del text i director
de l’obra, i de Pep Farrés.
Aquest és un dels intèr-
prets, juntament amb Pep
Massana, Adrià Bonjoch i
Pep Coca. ■

Tot penja
d’un fil

Farrés Brothers du a
Bescanó ‘Equilibristes’, el
seu debut amb adults

Dani Chicano
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El protagonista d’‘Equilibristes’ avui serà a Bescanó ■ F.B.

La banda catalana de ba-
llarins Brodas Bros, reco-
neguts pels seus especta-
cles de hip-hop, actua avui
(21 h) al Teatre Municipal
de Lloret de Mar, on pre-
senta l’espectacle Con-
cierto concepto –el 23 de
març el durà al Teatre de
Salt–, un espectacle en
què capgira el concepte de
concert fusionant-lo amb
una dansa urbana tan poc
present en un escenari
convencional com el
breakdance. En un con-
cert la música és la prota-
gonista, però en aquest
cas els protagonistes són

els ballarins, que compta-
ran amb els músics i els fa-
ran intervenir en els seus
balls i gags, en els quals
l’humor té un paper molt
destacat. L’espectacle
confronta dues estèti-
ques, la del hip-hop i l’elec-
trònica i futurista. Les co-
reografies són pròpies i va-
riades, inclouen improvi-
sacions, cànons i efectes
de grup, tot amb la sincro-
nia imprescindible.

Dirigit per Lluc Fruitós,
B-boy Carlos Carmona, B-
boy Kadoer –B-boy són
breakers–, el mateix Lluc
Fruitós, Pol Fruitós i Berta
i Clara Pons són els balla-
rins d’aquest espectacle,
en què també actuen, in-
terpretant la música, un
percussionista i un flautis-
ta i saxofonista, expert en
beatbox, Flowtizta i Jean-
Phi, respectivament. ■

L’espectacle
‘Concierto concepto’
beu del dinamisme
del ‘hip-hop’

Dansa urbana
dels Brodas
Bros a Lloret
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