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Més enllà de la dansa, més enllà de la música... el breakdance és un estil de vida, un art". Això és
el que senten i el que viuen els bboys abans de sortir a donar el millor del seus ritmes. Dissabte la
sala Barts de Barcelona va ser el punt de trobada per a tots els amants i curiosos d'aquest ball
urbà que va celebrar un dels esdeveniments mundials més sonats del break; la competició Red
Bull BC One 2015, on els 16 millors breakers de l'escena nacional es van enfrontar per saber qui
seria el rei de la nit i qui obtindria la plaça per competir amb els millors ballarins d'Europa el proper
mes d'octubre a Madrid. Abans de començar, cap cadira a platea i un escenari ben il·luminat
recordaven la prèvia a un concert d'Apolo. Però l'ambient que dominava la nit de dissabteal Barts
era un públic juvenil, vestit amb xandall i gorres, i que formaven petites rotllanes movent-se amb
aquests bits frenètics del break tot esperant veure sortir els seus ídols . El xou va començar amb la
presentació dels 16 bboys -Chey, Xak, Hask, Elihu, Amado, Grazy, Krock, Bhera, Karajos, Valen,
Proy, Kulatas, Chino, JoseRA, Nomada i LillDany-, així com també del jurat format per tres
importants breakers a nivell mundial, Taisuke, Venum i Kadoer, que van ser els encarregats de
valorar cadascun dels moviments al ritme de la Dj Lady Funk, que assumia la part musical de
l'espectacle. Girs frenètics, top-rockings, freezes i powermoves van ser els protagonistes de les
dues hores del Red Bull BC One on els 16 aspirants es van enfrontar a un cara a cara amb
eliminatòria. De 16 a 8, de 8 a quatre i de quatre al duel final. La final del Red Bull BC one 2015 va
ser entre els dos Bboy's cordovesos de la mateixa crew Xak (guanyador de l'any passat) i Elihu (
breaker destacat). Finalment el guanyador del Red Bull Bc one 2015 va ser el bboy cordovès Xak ,
que per segon any consecutiu es va convertir dissabte en l'estrella de l'escena del break i un nom
a recordar a tot el continent. Xak (Juan de la Torre) de 27 anys i advocat de professió que pertany
a la mítica crew Arcopom ja va deixar sense paraules el públic i el jurat de la final del Red Bull Bc
one 2014 celebrada a Madrid. Ha tornat a fer història i amb el títol a la mà, ara li tocarà preparar-se
per a la competició europea. Un repte però tota una aventura. Molt entusiasmat però alhora
sorprès, Xak va felicitar el treball dels seus companys: "Ha estat inesperat. Sempre m'exigeixo
molt, però mirant el nivell dels meus companys em pregunto com he pogut guanyar-los. El break
requereix molt esforç i sacrifici. Tots plegats tenen un mèrit enorme". I va afegir que per ell "el
break és una filosofia, un art molt personal on cadascú s'expressa de manera diferent. Hi ha qui és
més visceral, més físic o més mental, però el que és clar és que tots som únics".


