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Per a aquells que es van quedar 
sense poder tastar-lo, Madacam 
Macadam es presenta per tercera 
vegada a Barcelona, un espectacle 
dolcíssim que va dur el hip-hop als 
grans escenaris del món.

Tres vegades a Barcelona!  
La primera vegada fou l’any 2007, 
tres dies al Mercat de les Flors en 
els quals es van exhaurir les 
entrades. Va agradar molt i per 
això l’estiu passat va arribar la 
proposta de tornar-lo a muntar 
amb artistes d’aquí durant el 
Festival Grec i de tornar-hi durant 
la temporada de primavera.
Del 1999, que es va estrenar, 
al 2012 és molta vida per a un 
espectacle!    
Sí, de vegades amb dos o tres anys 
la peça ja és morta, però aquesta 
no! L’estructura és exactament la 
mateixa des del principi, però cada 
vegada que han canviat els 
ballarins he anat adaptant els 
solos al seu estil. En aquest cas, hi 
ha molts més breakers perquè em 
van agradar molt els que vaig 
trobar a Barcelona. El hip-hop ha 
evolucionat i les noies hi han 
entrat amb molta força. Cal que 
vigilin els nois, perquè algunes 
se’ls mengen!
Es nota que aquests ballarins 

no són francesos, a diferència 
dels elencs anteriors?    
Purament francesos, tampoc no 
eren, perquè justament el que té 
França és una llarga tradició de 
mestissatge, amb diferents 
generacions d’immigrants que fan 
que el seu panorama sigui 
especialment ric.  
El substrat social també és 
diferent?    

El hip-hop francès prové dels 
barris més durs i difícils, de la 
banlieue. En canvi, aquest 
mestissatge aquí començà molt 
més tard, absorbint de cop totes 
les evolucions del hip-hop i a 
través de les escoles més que del 
carrer, i això marca una diferència.
Què és el que més t’interessa 
del hip-hop actual?    
Sempre he estat molt propera al 
hip-hop i m’encanta haver viscut la 
seva evolució fi ns a formar part de 

la cultura general i convertir-se en 
una forma més de dansa. Però ara 
mateix estic treballant amb una 
nova família de dansa urbana molt 
divertida, la danse electro, que va 
començar fa uns sis anys i que es va 
generar íntegrament a França.
Fa poc ens va visitar el Ballet 
Nacional d’Algèria. Hi ha 
moltes maneres de fer 
convergir dansa 
contemporània i hip-hop, oi?      
Sí, però Macadam Macadam és 
100% hip-hop, no té gens de dansa 
contemporània. La meva idea era 
agafar aquest estil, amb tota la 
seva espectacular energia, riquesa 
i originalitat, i mostrar-lo en un 
context nou. Mai no vaig intentar 
acostar els ballarins de hip-hop a 
la dansa contemporània, sinó que 
vaig ser jo qui va anar cap al hip-
hop creant moments poètics i amb 
picades d’ullet a la comèdia 
musical. A mi m’agrada tot: la 
dansa clàssica, l’òpera, la 
contemporània, la de carrer... i 
barrejar-ho. Com més llengües 
parlis, més fàcil et serà de viatjar, i 
com més estils coneguis, més rica 
serà la teva invenció!

MACADAM MACADAM  
Mercat de les Flors 
Fins al 29 d’abril 
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Com gelat de macadàmia 
La coreògrafa Blanca Li torna a la ciutat amb ‘Macadam Macadam’, 
un espectacle de hip-hop dolç i virtuós. Per Bàrbara Raubert

Volia mostrar el 
hip-hop amb tota 
l’energia, riquesa 
i originalitat en un 
context nou

Imperial Ice Stars presenten sobre gel el 
conte de fades d’‘El llac dels cignes’ amb 
la música de Piotr Txaikovski. Aquest 
clàssic atemporal es converteix en un 
espectacle sobre gel de la mà d’aquesta 
companyia plena de medallistes 
olímpics. 

La Seca 
(Flassaders, 40). T. 93 310 13 64. www.
laseca.cat. 

Sade was myself de Maria 
Stoyanova. Amb Maria Stoyanova. De dj. 
a ds., 20 h. Dg., 18.30 h. 14 €. Del 19 
d’abril al 6 de maig. 

Basat en una història real, el muntatge 
descriu el procés de desmembració de 
Maria Stoyanova del seu país d’origen: va 
marxar de Bulgària i va oblidar les seves 
arrels, la seva cultura, i ara es pregunta 
qui és i on és a través del so i el moviment. 

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatfl ors.org.  

(!) 5a Sessió Secció irregular 
d’Amaia Urra i Cuqui Jerez. Dir: Cuqui 
Jerez i Amaia Urra. Amb Maria Jerez i 
Amalia Fernández, Amaia Urra. Dc., 
21 h. 10 €. Només dimecres 25. 

Cuqui Jerez presenta la seva nova 
peça, ‘The nowness mystery’, on la 
coreògrafa madrilenya dóna un gir a la 
seva trajectòria, obrint una nova línia de 
recerca. Després, es podrà veure la peça 
de vídeo d’Amaia Urra ‘Time-Wasters’, 
on la càmera esdevé l’actor principal, 
mentre que la resta d’objectes i els 
paisatges fan front als límits físics de la 
pantalla. Aquesta és una ‘versió demo’ 
d’un dels jocs d’aquesta creadora basca. 

 Macadam Macadam Dir: Blanca 
Li. Dj. i dv., 21 h. Ds. i dg., 19 h. De 18,50 
a 22 €. Del 19 al 22 i del 26 al 29 d’abril. 

Vegeu la prèvia a la pàg. 60. 

Porta 4 
(Església, 4-6, local 6). T. 93 185 48 40 . 
www.porta4.cat.  

Yo piedra quiere ser agua de 
Paloma Moreno Greco. Amb Paloma 
Moreno Greco. Dg., 19 h. 10 €. Fins al 29 
d’abril. 

‘Yo piedra quiere ser agua’ és un treball 
de recerca que vol entrar en l’esfera del 
pensament íntim d’una dona que viu la 
seva existència amb la sensació d’estar 
feta de pedra. La gravetat, la immobilitat, 
la no fecunditat... Cada nit la dona es 
converteix en aigua. 

Teatre Victòria 
(Paral·lel, 67). T. 93 329 91 89. www.
teatrevictoria.com.  

Rock the Ballet de Rasta Thomas i 
Adrienne Canterna. Dir: Rasta Thomas. 
Amb The Bad Boys of  Dance. Dc. i dj., 
20.30 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18 i 21.30 h. 
Dg., 18 h. De 22 a 34,20 €. Fins al 29 
d’abril. 

Arriba de Nova York aquesta 
companyia de ballarins joves que barreja 
la dansa clàssica amb estils tan diferents 
com el jazz, el hip-hop, el clàssic i el 
claqué. El resultat és un ‘show’ (així, en 
anglès de Broadway) espectacular, apte 
per a grans públics sense deixar de ser 
virtuós. Combinen la clàssica amb temes 
d’U2, Coldplay i Lenny Kravitz, a través 
de la qual intenten explicar petites 
històries emotives. 

MÉS ACTIVITATS!
a www.timeout.cat

L’espectacle de Blanca Li us posarà cap per avall!
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