
28 Diari de Sabadell Dimarts, 12 - Dimecres, 13 de gener del 2016

ESPECTACLES

Espectacle dels 10 anys de Brodas Bros
Els seus millors números de hip hop amb les sabadellenques Berta i Clara Pons

Imatge promocional de l’espectacle recopilatori d’aquests deu anys al Teatre Coliseum, on s’estaran fins el 24 de gener

Les germanes sabadellenques Berta i Clara Pons, membres dels Brodas Bros

Fa deu anys, quan 
començaven, havien 
de fer pedagogia i 
explicar què era el 
hip hop. Ara ningú 
s’estranya que aquests 
balls urbans omplin un 
teatre. Els Brodas Bros 
celebren una dècada al 
Coliseum de Barcelona 
amb ballarins, músics, 
DJ, MCs i grafittis. Una 
gran festa a tot ritme.

CARLES GASCÓN

El teatre Coliseum a la bar
celonina Gran Via. del grup 
Balanà, s'omplia dissabte pas
sat a la tarda amb més de 600 
espectadors per veure Brodas 
Bros 10 anys, espectacle que 
repassa els millors moments 
d'aquesta jove companyia de 
danses urbanes. La mitjana 
d'espectadors diaris és d’uns 
150, sovint de tres generaci
ons diferents.

Fa una dècada s'esforça
ven a explicar d’on venia el 
hip hop i què diferenciava el
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Ara preparen un 
nou espectacle amb 
les percussions de 

Brincadeira

poping del locking o el break- 
dance. per exemple. Ara queja 
està extesa la cultura del hip 
hop poden celebrar que fer un 
espectacle a un teatre estigui 
dins la normalitat.

Adaptació amb sorpreses
Ho comentava a D.S. Berta 
Pons, que integra el grup amb 
la seva germana Clara i els 
germans Lluc i Pol Fruitós. La 
sabadellenca explica que han 
seleccionat una vintena de 
peces de la desena d'especta
cles que han realitzat aquest 
deu anys: D2N2, Hipstory, Bro
das Bros, BR2, Concierto Con
cepto, Raindú, So/o2...

Ho fan amb un gran desple
gament d'artistes que abarca 
totes les branques de la cul
tura hip hop: música, dansa, 
MC, DJ. grafitti... I amb les 
seves dosis d'humor habitu
als. I és el que el seu hip hop, 
per la seva calidesa, se n’ha

dit «mediterrani*.
Hi ha, per exemple, l'MC 

Joan Armand, o Phax, un refe
rent internacional del ‘slow 
motion' amb el qual havien 
coincidit al campionat francès 
«Juste debout». «Vam flipar-, 
recorda la Berta, que diu que 
van col·laborar amb ell abans

per les Festes de La Mercè. 
No hi falten els BBoys habitu
als i els tres músics.

Les peces selecionades han 
estat .millorades i adaptades* 
per a aquesta estada al Coli
seum que acaba el proper 24 
de gener. «Quan ens van donar 
els dates no ho vam dubtar,

sabíem que havíem de cele
brar els deu anys*.

No mostren les peces de 
manera cronològica sinó amb 
una nova dinàmica i ritme, 
amb l'afegit d'unes quantes 
sorpreses per donar més al·li
cients a l’espectador.

A la recta final participen en

un número grups d’escoles 
de ball de Catalunya amb els 
quals han treballat prèviament. 
Dues d'elles són les saba
dellenques El Gimnàs i Bots. 
Dura uns 3 minuts i inclou pop- 
ping (amb un 'tetris'), locking 
i hip hop. Una gran festa, en 
definitiva, on tothom «surt amb 
ganes de ballar».

Tota la família
Clara Pons, per la seva banda, 
agraeix que «ara ja se sap el 
que és la cultura hip hop» i 
que vingui «tota la família» a 
veure'ls, però es sorprèn que 
alguns ho fan per primera 
vegada.

Els últims tres mesos han 
rodat BR2 (al SAI i a Tuïr). han 
estat novament a la Caval
cada de Reis a Barcelona i a
La Mercè van organitzar un 
«Street Concept- amb artistes 
nacionals i internacionals. Han 
obert l'Eurolliga, han fet anun
cis a la televisió, han estat al 
Sonar, l’Hipnotik Festival, el 
Mobile Congress... i han girat 
per una quinzena de països, 
de Xile al Japó. Ara preparen 
l'espectacle Brinca Bros, amb 
el grup de percussió brasilera 
Brincadeira ■


