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Vegeu el vídeo de l’assaig d’un grup de músics de la Sant 
Andreu Jazz Band amb el mòbil o a e-periodico.cat

D ijous es va inaugurar a 
Londres la torre Shard, un 
monstre cònic d’acer i vi-

dre, que ha projectat Renzo Pia-
no i han pagat uns inversors de 
Qatar. L’estilet de 310 metres és 
ara mateix l’edifici més alt d’Eu-
ropa, però el seu regnat serà curt: 
fins a finals d’any, quan es culmi-
ni la Torre Ciutat Mercuri, de 
Moscou, amb 332 metres.
 Fa segles que l’home s’entossu-
deix a voler tocar el cel. Constru-
eix gegants per poder-s’hi enfilar 
a l’espatlla i sentir-se important. 
Tot i que el fanatisme religiós va 
ensorrar les Torres Bessones, el 
càstig diví de la torre de Babel ja 
no fa por. El ciment és llengua 
universal. Mana l’economia i ca-
da metre més amunt és una de-
mostració de múscul i poder. No 
tothom pot transformar l’skyline 
d’una ciutat. Potser cal veure la 
conquesta del cel com una nova 
carrera espacial. Amb la gravetat 
a favor, els gratacels i torres són 
com coets que s’enfilen, però sen-
se enlairar-se mai de terra.
 Ara la història d’aquesta qui-
mera tan fascinant es pot resse-

guir –a escala humana– en una 
exposició molt ben argumentada 
del Caixaforum: Torres i gratacels. 
De Babel a Dubai. Partint de la lle-
genda de la torre de Babel, tal 
com la va pintar Brueghel el Vell, 
el visitant segueix l’evolució que 
ha fet l’arquitectura per enfilar-
se cada cop més: de les catedrals 
medievals a les torres de defensa 
o celebració, com la torre Eiffel; 
de l’edat d’or dels gratacels ame-
ricans –el Flatiron, l’Empire Sta-
te– als projectes visionaris i no re-
alitzats d’Adolf Loos o Mies van 
der Rohe, o als deliris de grande-
sa que avui dia convoquen els pe-
trodòlars d’Orient.
 Les maquetes d’edificis que 
s’exposen tenen un gran poder 
d’atracció: te les emportaries a ca-
sa. Les fotos de les construccions i 
les paraules dels arquitectes sem-
blen un relat oníric. Si l’inici amb 
la torre de Babel és fantasiós, el fi-
nal també resulta irreal: actual-
ment la torre més alta del món és 
la Burj Khalifa, a Dubai, 828 me-
tres impossibles d’abastar. Fins i 
tot la maqueta fa vertigen. H

La conquista 
del cel
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Mana l’economia 
i cada metre més 
amunt demostra 
múscul i poder

deesi

 

ha més energia». 
 L’Èlia, una violinista de 17 anys 
que, com en Marc, ve de la clàssica, 
no es mostra tan fanàtica amb el 
jazz. «M’hi he acostat per canviar 
una mica, per explorar nous terri-
toris», afirma aquesta noia riallera 
que s’hi ha incorporat fa poc. Escol-
tant-la interpretar Minor swing, un 
hit del mestre Django Reinhardt, 
costa imaginar-la tocant una sona-
ta de Bach. 
 Chamorro no els obliga a repetir 
cap frase o detall.  Prefereix encarar 
Petite fleur, un altre gran clàssic del 
jazz en què brilla la saxofonista Al-
ba Esteban. «Vaig escollir el saxo so-
prano perquè hi havia una plaça va-
cant, però vaig començar tocant el 
saxo alt», explica.  «Tots els nens te-
nen un talent natural. El que és di-
fícil és cultivar-lo», recorda Chamor-
ro, que els recomana «assajar una 
hora al dia a casa». Els seus cadells ho 
tenen après. H

Ve de la pàgina anterior

‘Swinging & Dancing With a Smile’
3Teatre Grec • Diumenge 8 • 22.00 hores 

Brodas Bros porta 
l’energia a Montjuïc
3‘Concert concepte’ ofereix ball, música i acrobàcies

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA 

L’
energia i el bon rotllo 
dels germans Fruitós 
són altament contagio-
sos. Des que van fer un 

pas endavant fa sis anys creant la 
companyia Brodas Bros, han seduït 
un bon nombre de seguidors amb 
els seus xous d’agitada cultura urba-
na. Un dels últims conversos ha estat 
Ramon Simó, que no ha dubtat a ce-
dir-los l’amfiteatre de Montjuïc per 
a una festa de hip-hop, funk i tota 
mena d’acrobàcies de carrer amb el 
títol de Concert concepte. El director 
del Grec compta amb artistes com 
els Brodas Bros per obrir el festival al 
que anomena «un públic transver-
sal», que en aquest cas se cenyeix al 
repte d’atraure cap al Grec els espec-
tadors més joves.
 Lluc i Pol Fruitós han convocat a 
la seva festa d’aquesta nit a l’amfite-
atre més de «15 artistes convidats» 
en una espectacular jam session. La 
música funk serà la base rítmica de 
Concert concepte, acompanyada de 
hip-hop, música electrònica, dubs-
tep, soul i altres sons més tranquils. 
D’aquesta manera, els Brodas Bros 

obren amb Rock it, una cançó de Her-
bie Hancock, un espectacle que vol 
canviar el paradigma habitual que 
en un concert mana la música i els 
ballarins acompanyen. «Des de la 
dansa convidarem els músics», diu 
Lluc Fruitós.

RAPERS EN CATALÀ / Músics com els de 
la banda de funk Cardova, que parti-
ciparà en la jam session amb artistes 
com Markooz, un dels més consu-
mats especialistes espanyols en be-
atbox (imitació vocal de sons de per-
cussions), i de Dual Xock, rapers que 
fan servir el català.
 Perquè la festa de cultura urbana 
sigui completa els germans Bros 
anuncien l’elaboració d’un sorpre-
nent grafit gegant a l’escenari. I de 
tancament, una flashmob amb el pú-
blic. «Es tracta d’una coreografia 
molt fàcil i els espectadors l’apren-
dran ràpidament», afirmen. És una 
de les maneres amb què volen com-
plir «el repte de connectar» amb el 
públic en un escenari tan gran com 
el del Teatre Grec. H

festa de Cultura urbana a l’aMfIteatre

33 Els Brodas Bros, en la presentació d’un dels seus anteriors espectacles.

RICARD CUGAT

Concert concepte
3Teatre Grec • Avui• 22.00 hores

J Més enllà de les propostes 
europees en el seu programa 
internacional, el Grec de Ramon 
Simó apunta una mirada al món 
que inclou companyies com la 
de la coreògrafa sud-africana 
Robyn Orlin. Aquesta artista 
formada a Londres i Chicago és 
coneguda al seu país per una 
actitud molt combativa amb una 
«dansa política, ètica i social», 
explica Simó. Walking next to 
our shoes... està basada en el 
cant de la cultura zulu de 
principis del segle XX, quan van 
emigrar a les ciutats. Orlin posa 
dansa a aquesta partitura coral. 
Aquest migdia, a La Virreina i 
abans de l’estrena, el conjunt 
vocal Phuphuma Love Minus 
oferirà una actuació gratuïta.

RITMES ZULUS 
AL MERCAT

MÉS DANSA

Walking next to our shoes...
3Mercat de les Flors • Avui i demà 

J Trompetista, saxofonista i 
cantant precoç, el talent 
d’Andrea Motis ha sorprès el 
mateix productor Quincy Jones. 
S’ha convertit en la millor 
ambaixadora de la Sant Andreu 
Jazz Band, on també toca la 
seva germana. 

J Motis, fan de la mítica Billie 
Holiday i d’Amy Winehouse, ja ha 
editat un disc en solitari, gravat 
amb el seu descobridor, Joan 
Chamorro. També ha participat 
en els dos de la seva estimada 
big band. 

EL FENOMEN 
ANDREA MOTIS 

L’ESTRELLA


