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El carrer és seu

Bàrbara Raubert Nonell

'Mientes + k parpadeas', de Color Dansa. Direcció i coreografia: Rosa M. Grau 'Mudit'. Ballarins: Catalina Fernández,
Juan Carlos Valls 'Kanga', Carolina Morgado, Lluc Fruitós, María Durán, Carmen Fernández, Pol Fruitós, Manel Salas,
Rocío Mendoza. Yolanda Ramon. Teatre Novedades. 8 de juliol.

Els colors del carrer quan cau el vespre, en una ciutat de ferro, ajunten dues bandes que s'ensenyen les
dents: l'una formada per noies flamenques, passionals i estirades, l'altra és la d'uns nois que ballen hip-
hop, divertits i juganers. I ells guanyen la batalla per via de l'humor i de l'expressió, quasi com mims,
amb acrobàcies fantàstiques i un ritme encomanadís. Al seu costat, la bellesa i la irreprotxable tècnica
d'elles queda en segon terme.

L'encert de la coreògrafa ha estat principalment de donar pas al mestissatge del flamenc amb el hip-
hop, una cosa que en música també té els seus representants, com Las Niñas, Ojos de Brujo, etc... que
també estan en l'espectacle dins la banda musical feta de retalls i retallets de tots ells. Però, aquí, la
fusió ha dut els intèrprets massa al nivell del carrer, on els ballarins de hip-hop en són, sens dubte, els
amos.

El carrer ha guanyat el terreny també en l'escenografia, el vestuari i gran part de la música, i el
zapateado no ha pogut seguir el ritme entretallat de les cançons sobre l'asfalt teatral que s'ha construït
en aquesta obra; la història d'amor, els estira i arronsa entre els dos protagonistes, el dramatisme... no
aporten un valor especial i, de fet, la fusió és més perfecta en els moments més abstractes, i
especialment cap al final de l'obra, quan la història ja ha acabat i tots junts es deixen portar per un ritme
de cajón que emulsiona el so del zapateado amb els moviments de hip-hop. Tota una festa a l'aire lliure.
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