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Dos al ritme d'un somni

'Dreamers'

Bàrbara Raubert Nonell

'Dreamers'. Gemelos Lombard. Guió, direcció, música i coreografia: Martín i Facundo Lombard. Barcelona, Teatre
Borràs. 14 de juliol.

Fins i tot per a aquells que no combreguin amb l'estètica MTV que presenten els germans Lombard, és
inevitable sentir una total admiració per aquesta parella de germans de vint-i-sis anys que ballen hip-hop
i claqué, a més de cantar, compondre i fer d'actors.

Com la imatge del somni americà del "tu pots fer qualsevol cosa, només has de seguir el teu somni",
aquests artistes argentins relaten la història de la seva il·lusió que els va dur a viatjar al país que havia
creat totes aquelles fantasies des que eren petits, i on es van topar -en el moment més àlgid de la seva
carrera- amb la (hipòcrita, com quasi totes) política d'immigració aplicada pels Estats Units, arran de la
qual van ser deportats a l'Argentina per poder veure en directe l'escàndol del Corralito i la desfeta del
seu país l'any 2001.

A base de petits números independents que es juxtaposen (amb silencis de vegades massa llargs),
acaben explicant la història de les seves vides-somni, ja que "si no tens somnis no tens vida", al·leguen
sense complexos. I tot això a ritme de metralladora -amb cara de pocs amics quan ballen, però
somrients, i amb ganes de fer de l'espectacle un gran xou perquè tothom s'ho passi bé, quan es
dirigeixen al públic.

La força i rapidesa dels seus moviments sempre perfectes -són realment increïbles-, i l'admiració i
autoaprenentatge a partir dels vídeos de Michael Jackson i del ballarí de claqué Michael Hynes es
poden percebre allí, sobre l'escenari, en un mix personal que té segurament alguna cosa d'anacrònic
(potser pel fet de veure una parella de bessons que juguen a ser iguals tota l'estona i que xiulen Ballant
sota la pluja quan reposen), però també molts seguidors glamurosos.
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