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Brodas Bros acomiaden «Concierto 
Concepto» amb èxit al Coliseum
«El públic surt entusiasmat», diuen les sabadellenques Berta i Clara Pons

CARLES GASCÓN

Aquest cap de setmana 
s'acomiada del Coliseum bar
celoní la nova versió de l'es 
pectacle de danses urbanes 
Concierto Concepto, amb el 
qual la companyia Brodas Bros 
està ten in t una gran acollida.

Són els germans Lluc i Pol 
Fruitós -am b  el primer com a 
director del m untatge- i dues 
germanes més, les sabade
llenques Berta i Clara Pons.

«A diferència del Grec o del

Mercat de les Rors, ara tenim 
la col·laboració del grup de 
percussió Brincadeira i tenim 
dos m úsics nous, l ’Oriol i el 
Blai», comentava ahir la Clara. 
Segueixen el flautista  i els 
dos b-boys Carlos Carmona i 
Kadoer per un espectacle molt 
enèrgic, vibrant, d 'on el públic 
«surt entuasiasmat», valoren 
amb satisfacció. «Molts ja 
havien vingut al Teatre Victòria 
i ens coneixien-.

Companyia emergent del hip 
hop català, Brodas Bros asse

gura bones dosis de ritme i 
humor. El hip hop s ’envaeix de 
funk, electrònica, dubstep i ara 
també els ritmes afro-baians. 
«Amb Brincadeira ja  vam coin
cid ir a La Mercè i al Mundial 
de Bàsquet. Ells pugen als 
últim s 20  m inuts de l ’espec
tacle i aporten molta energia 
i passió. Veure 20  persones 
sobre l'escenari és genial», 
continuen les Pons.

Les últim es funcions són 
avui (matí i nit) i demà (tarda), 
amb encara més sorpreses.

Per exemple, al final conviden 
a pujar a l'escenari alumnes 
de diferents escoles de ball. 
Aquest d issabte seran els de 
Varium (tarda) i Blackout (nit), 
mentre que diumenge tornen 
Varium.

Una altra novetat és un for
m at amb taules, tipus cabaret, 
que permet prendre alguna 
cosa i «més interacció».

Els robots, al migdia
El migdia de diumenge (12h), 
de cara al públic familiar, els

Homenatge a Ovidi 
Montllor a Can Capablanca
Amb sopar popular i Feliu Ventura

Feliu Ventura

L’obra, un èxit a Sabadell, es presenta com a «thríller teatral»

«Pell de porc» fa el salt 
del Sol al Tantarantana
Sergi Amat n’és el director i protagonista

REDACCIÓ

Pel 14è aniversari del Casal 
Independentista i Popular de 
Sabadell Can Capablanca, 
l'en tita t ha organitzat per 
avui «Ovidi Montllor, 2 0  anys 
de Vacances» una festa d ’ho
menatge acompanyada d ’un 
sopar popular que començarà 
amb la preestrena de l'expo
sició L'Ovidi popular, d'Antoni 
Miró (Alcoi).

A les 20 .30h  es presen
tarà la campanya «Festa Ovidi 
Montllor. 20  anys de vacan
ces», que comptarà amb les 
actuacions de la cantautora 
Meritxell Gené i el poeta Adrià 
Sàbat Galceran amb música i 
poesia.

El sopar popular (21.30h) 
anirà seguit del recital del

cantautor Feliu Ventura clourà 
la festa d ’homenatge a partir 
de les 23h. El tique t del sopar 
té un preu de 10 euros.L’acte 
tindrà lloc a Can Capablanca 
(carrer Comte Jofre, 30), que el 
proper dia 21  fa una calçotada 
i una Ruta sobre la Setmana 
Tràgica a Sabadell ■

REDACCIÓ

Després de triom far al con
curs Projecte Croquis, a la Sala 
Becket, i d ’un mes de plens 
successius al Teatre del Sol, 
on la van estrenar la tardor 
passada, el sabadellenc Sergi

Amat amb la companyia Brou 
d ’Arts, que dirigeix a més de 
formar-hi com a actor, presen
ten el seu th rille r teatral «Pell 
de porc» a la Sala Tantarantana 
de Barcelona (carrer de les 
Rors, 22), avui d issabte (22 h) 
i demà diumenge (1 8 '3 0  h) ■

quatre ballarins de Brodas 
Bros ofereixen al mateix Coli
seum BR2, el seu conegut 
espectacle de hip hop amb 
robots i espectaculars efectes 
de llum futuristes.

Plantegen un hipotètic any 
2222  en què el sol ja  no 
il·lumina la terra, a causa del
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Una de les novetats 
és la percussió del 
grup Brincadeira a 

la recta final

canvi climàtic. En la negror 
del planeta, e ls robots que 
es mouen de forma sugge'·ent 
representen una esperança.

Una proposta que ja  es 
va veure al SonarKids, entre 
a ltres llocs. Mentrestant, la 
companyia ja  es prepara per 
inaugurar la nova edició de 
la Mostra de Teatre Infantil i 
Juvenil d 'Igualada, el proper 
26  d ’abril ■

m
TEATRE DEL SOL


