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CLÀSSICS 3 ESTRENES I REPOSICIONS 

De Peter Pan a Gerónimo Stilton
Peter Pan, el musical que ha triom-
fat durant anys a Espanya, recala a 
la cúpula de Les Arenes fins al 6 de 
gener. La història del nen que no vo-
lia créixer creada per J. M. Barrie ar-
riba amb un espectacular muntatge 
fidel al llibre original en què es basa. 
Theater Properties, productors de 
musicals com El hombre de la Mancha, 
Jeckyll & Hyde i Aladín, entre altres, 
aposten per aquest clàssic amb mi-
lers de fans de diferents generaci-
ons que farà somiar a molts i porta-
rà records a altres. La mateixa em-
presa oferirà a partir del 10 de gener 
una obra que bé es podria convertir 
en un clàssic del segle XXI, Shrerk. In-
terpretada per una trentena de can-
tants i actors, el muntatge està inspi-

rat en la divertida pel·lícula de Dre-
amworks. 

EL RATOLÍ REPORTER / Un altre perso-
natge ja clàssic de la literatura in-
fantil del segle XXI és Gerónimo 
Stilton. El rosegador dels llibres 
que han aconseguit enganxar les 
noves generacions ha tornat al Te-
atre Condal, on va triomfar la tem-
porada 2010-11. L’obra, dirigida 
per Àngel Llàcer amb una banda 
sonora composta per Manu Guix i 
lletres d’Enric Llort, recrea el pri-
mer viatge de Stilton al Regne de la 
Fantasia. Els màgics efectes esceno-
gràfics permetran al protagonista 
penetrar en mons tan diferents 
com el de les bruixes, les sirenes, 
els dracs, les fades i els follets per 
poder ajudar Floridiana. L’aclama-
da producció de Focus captiva els 
nens amb una història fidel al lli-
bre que ressalta el valor de l’amis-
tat i l’honestedat. M. C. 33 Una escena de ‘Peter Pan’, que recala a la cúpula de Les Arenes.

33 L’equip de Brodas Bros en una escena de ‘Concierto Concepto’.

DANSA 3 BRODAS BROS ASSALTEN EL MERCAT DE LES FLORS AMB ‘CONCIERTO CONCEPTO’

El hip-hop més energètic
L’energia contagiosa dels Brodas 
Bros ha ocupat el Mercat de les Flors 
durant les festes nadalenques. Amb 
els germans Pol i Lluc Fruitós al cap-
davant, arriba la formació de ball 
que ha revolucionat el hip–hop cata-
là i que ara porta la cultura urbana a 
l’escenari del Mercat de les Flors. Ho 
fan amb Concierto Concepto, l’especta-
cle que van estrenar a l’aire lliure al 
Grec i que capgira els concerts, diu el 
seu director. «Els músics ens seguei-
xen a nosaltres. Això és una cosa di-
ferent de ballar una música», expli-
ca Lluc Fruitós. Dos instrumentistes 
en escena –el flautista i saxofononis-
ta Flowtizta i el percussionista Jean-
Phi Barrios– juntament amb altres 
tres de virtuals (en una pantalla de 

vídeo) acompanyen, amb el funk i 
el soul dels setanta com a llibre de 
ruta, els vertiginosos moviments 
dels germans Fruitós, de les germa-
nes Berta i Clara Pons i dos grans 
breakers, l’exgimnasta Carlos Car-
mona i Kadoer.
 Aquesta creació col·lectiva vol 
tenir un segell propi a partir de 
l’humor, l’escenografia i el joc de 
llums. Com diu Lluc Fruitós, el hip-
hop és «una cultura de reciclatge» 
i ells en són el millor exemple. Cre-
ada el 2006, la companyia Brodas 
Bros s’ha convertit en la punta de 
llança de l’emergent hip-hop ca-
talà i manté contactes amb col-
legues de França, el país europeu 
amb el hip-hop més avançat, i fins i 
tot amb le Japó, el 
referent mundial. 
J. C. SORRIBES

JOAN PUIG

altres propostes per a tots els públics

Vegeu el vídeo d’aquest 
muntatge al mòbil o 
a e-periodico.cat

MUSICALS 3 ESTRELLES DE LA TELE SOBRE L’ESCENARI

Els Clanners deixen la pantalla
Els populars personatges infantils 
del Canal Clan ocupen el teatre amb 
Canta y baila con los Clanners. El xou  
narra la història d’uns nens que des-
cobreixen a l’ordinador uns curiosos 
ninots que els ensenyen valors com 
l’amistat o el respecte al medi am-
bient a partir d’històries i cançons 
que convertiran l’Arteria Paral·lel en 
un enorme karaoke familiar. Fins al 
5 de gener es mantindrà en cartell 
aquest entretingut muntatge, pro-
duït per The Project, i protagonitzat 
tant per actors com per aquests curi-
osos éssers que apareixeran en pan-
talla com la simpàtica Ecocó, la cons-
cienciosa i-Pé, els divertits Bit, Bip i 
Bop i el rondinaire Doctor Onoff. El 

xou inclou cançons compostes per 
destacats artistes com Andrea Mo-
tis i Joan Chamorro Grup o Maldi-
ta Nerea.

‘VIATGE A LA LLUNA’ / Una altra propos-
ta interessant per a aquests dies on 
la música és clau es titula Viatge a la 
lluna (TNC). Es tracta d’una obra de-
liciosa que farà volar la imaginació 
del públic amb melodies interpre-
tades pels 14 músics de Murtra En-
semble. Dos actors protagonitzen 
una història creada pel premiat 
compositor Albert Guinovart (La 
vampira del Raval) i el dramaturg 
Pau Miró (Lleons, Happy hour). La se-
va obra enllaça amb la que van cre-
ar el músic Xavier Montsalvatge i 
l’escriptor Josep Maria Espinàs el 
1966. En aquesta, uns nens  disse-
nyaven un coet per anar a la Lluna. 
El que hi descobreixen és el que ex-
plica aquesta continuació. M. C.33 Els Clanners convertiran l’Arteria Paral·lel en un gran karaoke.

RICARD CUGAT

 Fa quatre anys que és a la com-
panyia. Però només hi treballa sis 
mesos a l’any. La resta els dedica 
a la seva pròpia carrera en solita-
ri, i el seu últim espectacle es titu-
la Nosferatu in love. A Alegria ell i el 
seu company, l’espigat Eduard Ar-
nalot, àlies Dudu, interpreten la pa-
rella de clowns clàssics i discutei-
xen tota l’estona en escena, gaire-
bé sense fer servir paraules, només 
utilitzen sons i llenguatge gestu-
al. «Per fer riure la gent no has d’in-
tentar ser graciós», explica Gomis. 
«El nostre objectiu és aconseguir 
que la gent rigui igual. ¿Saps allò 
que passa quan un nen fa una cosa 
i rius, encara que ell no intenti fer-
te riure? Doncs aquesta innocèn-
cia és la que busquem».
 Fa que es baralla amb Dudu des 
que aquest va arribar al Cirque 
du Soleil el 2011. «Hem hagut de 
buscar la química entre nosaltres. 
Acostumat al pallasso que hi havia 
abans, al principi treballar amb ell 
va ser molt estrany», assegura. Nin-
gú ho diria veient les riallades que 
desfermen entre el públic. La còmi-
ca parella de pallassos interactua 
amb la gent de la platea i fins i tot 
convida a participar algun especta-
dor en un núme-
ro. No ho desvela-
rem. H 

Vegeu el vídeo 
d’‘Alegria’ al mòbil 
o a e-periodico.cat

Del tradicional 
Raluy a la frescor 
del Circ d’Hivern 

33 El Circ Raluy, defensor del circ 
tradicional, presenta fins al 20 de 
gener un espectacle a la seva co-
queta carpa del Port Vell. Allegro, 
la seva nova proposta, ofereix a 
més dels números acrobàtics i els 
aeris un número protagonitzat 
per gossos bòxer que juguen a 
futbol. Vuit exemplars s’enfron-
ten en un derbi, un partit Barça-
Madrid en què l’àrbitre està lleu-
gerament decantat a favor dels 
blaugrana. El bon humor domina 
en aquesta proposta on no només 
fan riure el públic els clàssics pa-
llassos. Alerta a l’enginyós ventrí-
loc italià que fa parlar els espec-
tadors.

33 El Circ d’Hivern de l’Ateneu Po-
pular de Nou Barris presenta El 
Dorado fins al 13 de gener. La se-
va aposta pel circ contemporani 
continua després de 17 edicions 
amb aquest muntatge amb aire de 
road-movie, ambientat en un cu-
riós hotel al qual arriba un astro-
nauta. Emiliano Sanchez Alessi 
(Circus Klezmer, Cia ES, Cie. Du 
Bà…) dirigeix aquesta proposta 
amb teatre, circ i moltes sorpre-
ses com jocs d’equilibri, portés 
acrobàtics, manipulacions i per-
xa xinesa fixa i mòbil.

ALTRES CIRCS


