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bre què significa avui en dia la 
identitat en una Europa cada vega-
da més multicultural. (Teatre Prin-
cipal, 21 hores).

33 Avui també s’estrena Una famí-
lia balla, un projecte de Mariona 
Naudin, i Habrás de ir a la guerra 
que empieza hoy, de Pablo Fidalgo. 
(Sala Maria Plans, 19 hores).

33 El veterà Jan Lauwers obre 
aquesta nit el Festival Terrassa No-
ves Tendencies amb The blind po-
et. El premiat creador belga torna 
després d’anys d’absència amb el 
seu nou espectacle per parlar de 
les connexions entre els éssers hu-
mans. La narració es nodreix d’his-
tòries dels propis intèrprets, de di-
ferents cultures, per reflexionar so-

Jan Lauwers inaugura el TNT
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El hip-hop 
reinventa 
la sardana
3 Kulbik, la Cobla Sant Jordi i el 
‘dj’ Mario Nieto s’alien a ‘In-Somni’

MARTA CERVERA
 BARCELONA

E
l Mercat de les Flors obre 
avui la temporada amb un 
espectacle sorprenent que 
fusiona el so de la cobla i la 

dansa i ritmes del hip-hop. Encara 
que els dos estils s’assemblen tant 
com un ou i una castanya l’aliança 
entre Kanga Valls, líder del grup Kul-
bik, especialistes a mesclar dansa ur-
bana i teatre, i Pep Moliner, respon-
sable de l’aventurera Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona, ha acon-
seguit superar qualsevol barrera. 
Aquesta és si més no la sensació que 
queda després de veure’ls en acció 
durant un assaig on tot flueix. Fins i 
tot una sardana amb moviments de 
hip-hop. El pont entre els onze mú-

sics de cobla i els sis ballarins és Ma-
rio Nieto, discjòquei encarregat d’in-
troduir efectes i bases als compassos 
d’una formació especialista en La 
Santa Espina.
 «L’experiència amb Kulbik ha si-
gut brutal i molt enriquidora. Hem 
descobert una nova dimensió», afir-
ma Moliner. «Hem hagut d’apren-
dre a treballar sense partitura, amb 
tota la música memoritzada i també 
tots els gestos que fem, perquè parti-
cipem del joc teatral més que en el 
de la dansa». La Cobla Sant Jordi ha-
via col·laborat abans amb una signi-
ficativa llista de músics com el mul-
tiinstrumentista Pascal Comelade, 
el tocaor Niño Josele i el cantautor 
Roger Mas. Però mai fins ara s’havi-
en hagut de moure tant en escena. 
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«És molt cansat. Acabem rendits, pe-
rò contents», diu Moliner. També els 
b-boys i la b-girl que lidera Kangas sen-
ten que In-Somni ha ampliat les seves 
fronteres. «Hi ha hagut molta em-
patia entre tots. Aquesta predisposi-
ció a buscar alguna cosa en comú ha 
permès acostar els dos mons», asse-
nyala el director de l’espectacle que, 
com és habitual, també actua. «Tinc 
39 anys i estic cremant els meus úl-
tims cartutxos com a ballarí. El hip-
hop és molt explosiu, no sé quant 
temps més aguantaré però em vull 
esprémer al màxim», confessa. Els 

33 El ‘dj’ Mario Nieto, diversos cracs del hip-hop de Kulbik i el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi, a ‘In-Somni’.
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