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ESPECTACLES

Els sabadellencs Brodas Bros tornen al 
Principal pletòrics d’energia i optimisme
La companyia de hip-hop ve amb «Concierto concepto», gran èxit al Mercat de les Flors

A l’Auditori de Sant 
Cugat, Terrassa, els 
«bolos** per Catalunya 
i, segurament, a fer 
una gira per Europa, 
hi aniran la temporada 
que ve. Abans, seguint 
l’èxit de l’estrena al 
Mercat de les Flors, 
on han estat tres 
setmanes en cartell, 
els sabadellencs 
Brodas Bros porten 
ara al Principal el seu 
Concierto Concepto.

JOSEP ACNE Dos músics i sis ballarins integren el nou format de la companyia Brodas Bros

Serà aquest diumenge a 
la tarda (18 h). i tant com un 
espectacle de música i dan
sa al voltant del hip-hop. serà 
una festa atractiva en extrem, 
per a joves, grans i nens. La 
companyia que encapçalen les 
germanes Berta i Clara Pons 
(Sabadell, 1980 i 1984) des
borda vitalitat, unes coreogra
fia creatives i molt ben treballa
des (són resident al Mercat de 
les Flors). I a aquest Concierto 
Concepto, a més, dónen relleu 
a la música en viu i incorpo
ren toes d'humor aportats per 
Joan Gracia, de Tricicle.

Hi ha un salt respecte a la 
seva anterior actuació al Prin
cipal, amb la seva ópera prima 
Brodas que venia de triomfar 
al Victòria. Tal com indica el tí
tol, Concierto concepto, té tant 
d'espectacle de dansa com 
de concert musical, amb Flow- 
tizta a la flauta travessera, el 
saxo i l'ewi, el percusionista 
Jean-Phi, del cajón a la bate
ría. Tampoc no es queden en 
el rap. Fan picades d ’ullet a la 
música disco deis 70. també 
hi ha escratchings sobre vinils,
i revelen una oportuna seduc
ció pel funky.

Músics, i grans ballarins
En la producció musical de 
l’espectacle hi ha intervingut la 
Fundación Tony Mañero, mes- 
tres consumats en aquests 
darrers reviváis. Però el tema 
és la dansa. raó d’èsser de 
Brodas Bros. I tant com les 
sabadellenques Berta i Clara 
Pons, la companyia s ’apuntala

en els també germans Lluc i 
Pol Fruitós, i bboys Carlos Car- 
mona i Kadoer, que aporten la 
la potència break. en el benen
tès que la resta de la compan
yia, i en particular les noies, no 
es queden enrera en powermo- 
ves o freezes, que Berta Pons 
tradueix per «punts fixos».

Brodas Bros segueix prac
ticant la dansa al carrer. Al 
passat festival de Tàrrega van

estrenar l'espectacle fantasi
ós i robotitzat BR2. Però això 
no treu que l’estilització pesi 
gairebé tant en ells com la vis- 
ceralitat, i que la qualitat que 
els distingeix es fonamenti en 
formacions sòlides i extenses.

De Sabadell a Sabadell
Havent començat a l’escola Rit
me de Sabadell. Berta i Clara 
Pons han estudiat a mig món,

de Los Ángeles a París, seguint 
a mestres com el francés Jú
nior Almeida o la californiana 
Devie Reynolds. A Sabadell 
són residents a L'Estruch. Així 
i tot. en el seu cas. els èxits 
de públics compten més que 
els suports institucionals, ca
paços d'obrír-los-hi dos cops el 
Principal. Però acaben d’arribar 
d una gira pel Pais Basc, i en 
tenen més en agenda ■

El Dia de la 
Dansa venç 
l’ajornament 
a la Plaça 
Creu Alta
La pluja va frustrar fa 
una setmana la 
celebració del Día de la 
Dansa a la plaça del Dr. 
Robert. Però el mateix 
programa previst 
llavors es produirà 
finalment aquest 
diumenge a la Plaça de 
la Creu Alta. A dos 
quarts de dotze hi 
actuarà l'Esbart 
Sabadell Dansaire. A la 
una es llegirà el 
mitssatge de la 
celebració. I a les cinc 
de la tarda s’iniciarà un 
extens festival amb la 
participació de desenes 
d’entitats i ballarins, 
que es clourà a quarts 
de vuit amb l’actuació 
del Ball de Diables de 
Sabadell. Ballarà el foc.
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