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Brodas Bros entusiasma al Principal
«Concierto concepto» és confirma com un gran espectacle, imprescindible

ixufs FRANCO

Els dos ‘bboys' de Brodas Bros en els espectaculars powermoves de «Concierto concepto»

Qui no vist ‘Concierto 
concepto’ al Mercat 
de les Flors, on va 
ser produït, ni tampoc 
aquest diumenge 
al Principal, haurà 
d’afanya r-se a trobar 
entrades per quan en 
la temporada vinent 
es presenti a Terrassa, 
Sant Cugat i, cosa més 
que probable, algun 
altre gran teatre de 
Barcelona.

JOSEP ACHE

La jove companyia Brodas 
Bros és de Sabadell i té  el 
break i el hip-hop com a prin
cipals referències coreogràfi
ques. Però això no treu, ben 
al contrari, que aquest Conci
erto Concepto que amb honors 
d ’estrena acaba d ’estar tres 
setmanes en carte ll al Mercat 
de les Flors no sigui un espec
tacle terrib lem ent atractiu per 
a públics d ’un ampli ventall 
d ’edats, per no dir totes, i per
fectam ent capaç de captivar a 
qualsevol lloc del món.

A més de joventut i energia, 
la companyia té molta qualitat, 
inclós l’ofici. I aquest Concierto 
concepto té, en particular, una 
extraordinaria banda sonora, 
extensíssima i sobretot efecti
va. Va del rap a Bob Marley o 
Elvis i Beatles passant per les 
guitarres de Jimmy Hendrix i

les de Paco del Castor o Melc
hor de Marchena, grans clàs
sics del toque, o la internacio- 
nalitzada Macarena. Fins i tot 
la música de la segona escena, 
a flauta i percussió, sona entre 
Falla, Debussy i Ginasterra.

Un espectacle molt Pop
Fa pel «concepte» de «concert» 
que no tan so is dona nom a 
l ’espectacle. En efecte té per
fils de concert, tan t com també 
és una mica disco, que bé ho 
sembla l ’escenari. Però, pot
ser més en el fons, revela més 
«conceptes». Entre d ’altres 
que el break o el hop deriven 
en bona part del funky, per no 
remuntar-se al swing, i entron
quen plenament amb les grans

m úsiques populars modernes 
del segle XX.

Amb powermoves i freezes 
m ajestuosos, les germanes 
Berta i Clara Pons amb els 
seus bboys fan molt més que 
avançar per to t aquest ventall 
de registres i estils , en esce
nes que se succeixen sense 
solució de continuitat. Hi posen 
v ita lita t i tècnica, però també 
un punt d ’ ironia molt Pop. Se
ria seblant a la que una Funda
ción Tony Manero gasta amb la 
música disco dels setanta, la 
de Warholl c itant els clàssics o 
Lichtenstein el còmic.

I en allò més teatra l, la ma
teixa amplitud de registres. De 
l ’acció a la com icitat amb molt 
de paròdia, és clar. El percussi-

onista Jean Phi, que amb Flow- 
titza a ls vents aporta la força 
de la música en viu, es revela 
com un inesperat caricat en la 
recta final de l ’espectacle. Just 
després que Concierto concep
to  hagi passat per una escena 
quasi tecno-pop que bé hauri
en pogut signar e ls Kraftwek.

I, per afegir més m èrit al cas, 
aquest programa va entusias
mar al Principal a un públic 
molt de pares i nens, prou de 
senyores grans i massa es
càs tanm ateix. Havent-ho vist, 
n ’hi per creure que l’efecte no 
hauria esta t gaire diferent amb 
una majoria de joves, o de vells 
carrosses discotequers. En to t 
cas, tocarà tornar-ho a veure. I 
no només per aquest detall ■

FLAIXOS
►  Els musicals de 
l'Edat d’Or de Hollywood 
a Joventuts Musicals

Cinèfil vocacional i 
periodista de professió 
(entre d ’a ltres espais, al de 
Ràdio Sabadell La caixa de 
Pandora), el sabadellenc 
Albert Beorlegui tom a 
(1 9 ’3 0  al cicle Didàctica 
de la Música, de Joventuts 
M usicals (Indústria, 18), 
per tractar del cinema 
musical en l ’Edat d ’Or de 
Hollywood. En la música 
aniria des de més que 
artesans gairebé anònims 
com Harold Arlen autor de 
The magic o f oz, a grans 
clàssics com Bernstein, a 
West Side Story.

►  Última setmana 
de «La Caputxeta» 
al Teatre Arlequí
El Teatre Arlequí (carrer 
del Sol, 118) especialitzat 
en tite lles i promogut 
pel jove actor Raül Grau 
acomiadarà el vinent cap 
de setmana l'espectacle 
«La caputxeta vermella». 
Absolutament deliciós, de 
franc per a ls menors de 
dos anys. a preus populars 
i fora dels circu its oficials.
La reserva d ’entrades 
segueix oberta, al web 
www.teatrearlequi.com

► - Més jams, dimecres 
al Jam Session
Passat el Primer de Maig, 
aquest dimecres (22 h) hi 
torna a haver jam  amb Lluís"" 
Coloma al Jam Session, el 
club de jazz del Raval de 
Dins. Imprevisibles, però 
sempre espectaculars.

Emotiu concert d’El Llongue al teatre de la S.C.R. El Ciervo

Un inoportuna caiguda de la moto poques 
hores abans de la seva actuació al teatre del 
Ciervo no va ser obstacle perquè el Llongue 
protagonitzés aquest d issabte un emotiu con
cert. Acompanyat al piano del mestre Charly

Soler, Josep M. Llongueras va tornar a casa 
per reversionar el seu cançoner de 20  anys, 
en un escenari que li portava m olts records a 
nivell familiar, amb col·laboracions d ’artis tes 
i amics com Carme Calvo, Sol Baker i Litus.

JIV U TV TS
uumnn

. . FUNDACIÓ 
l- W  BOSCH I CARDELLACH

Didàctica de la música
L'ESPLENDOR DEL 

MUSICAL AMERICÀ III
El Gran Musical Nordamericò (III): L'era dels grans musicals de 
Hollywood arriba al seu màxim esplendor als anys cinquanta, de la 
mà d'Arlbur Freed com a productor i Vmcent Minnelli o Stanley Donen 
com a directors d'algunes de les mostres més rellevants del gènere. 
La tercera conferència sobre el musical comença amb Cantando 
la lluvia per continuar amb Siete novias para siete hermanos, Melodías 
de Broadway, Los caballeros las prefieren rubias i El rey y  yo.

Conferència
A càrrec del Sr. Albert Beorlegui

 Entrada lliure------
Auditori de la Fundació Bosch i Cardellach 

c / de la Industria, 18. SABADELL

dimarts 7 de maig de 2013 a les lO'SOh
¡rnsabadel l@joventutsmusicals.org 
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