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renne somriure que apareix sota 
l’elaborat maquillatge. «T’ho pas-
ses molt bé actuant i ho transme-
tem tal com ho sentim», assenyala 
Heredia, de 33 anys i que fa dos 
anys que està enrolada en la com-
panyia després d’un bagatge com 
a gimnasta i 13 practicant break 
dance, ball amb què es contorsiona 
vestida com Spider, una menuda i 
atractiva aranya que repta per ter-
ra, i muntada també en unes llis-
cants algues marines.
 La seva història té a veure, a 
més a més, amb la d’Ícar. «Em vaig 
trencar el tendó d’Aquil·les i abans 
d’operar-me a Las Vegas el cirur-
già em va advertir: ‘Pren-t’ho amb 
calma, tens un any de recuperació 
per endavant i ja veurem com que-
des’. Però ho vaig aconseguir en 
només set mesos desitjant tornar 
al circ a Mont-real. S’ha d’intentar 
superar els obstacles», explica la 
ballarina. Aquets mateix missatge 
repeteix el brasiler Rafael Botelho, 
de 33 anys, una criatura vestida de 
blau que ballant sobre dos crosses 
«motiva Ícar i l’anima a ser fort en 
la vida i a no desistir».   

NÚMEROS I MÚSICA DEL MÓN / Estrenat 
l’any 2002 al Canadà, on Guy Lali-
berté va fundar el 1984 el Cirque 
du Soleil, Varekai, que en llengua 
romaní significa a qualsevol lloc, ha 
visitat més de 130 ciutats en 23 pa-
ïsos i ja ha emocionat 10 milions 
de persones. Des d’aleshores ha 
anat canviant, confirma Smith, 
que entre els variats números 
d’acrobàcies, pallassos, dansa ge-
orgiana, equilibris sobre bastons, 
trapezis, tombarelles sincronitza-
des, malabars…, destaca l’especta-
cularitat i singularitat dels gron-
xadors russos. Sons de rituals 
hawaians, cançons de trobadors 
de la França medieval, melodies 
armènies i gòspel, en una partitu-
ra musical obra de Violaine Corra-
di, acompanyant 
la irresistible mà-
gia del circ. H

Vegeu el vídeo de la 
notícia amb el mòbil 
o a e-periodico.cat
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A Los diarios de Emilio Renzi, 
Ricardo Piglia ofereix l’au-
tobiografia d’un lector que 

dialoga amb ell mateix; vida i lli-
bres es fonen en les veus de l’autor 
manifest i l’àlter ego que li permet 
veure’s com un altre. Entre les sor-
preses d’aquesta obra, destaco un 
passatge que he sentit explicar a Pi-
glia i que jo mateix vaig referir en 
un text. El meu record de la versió 
oral és el següent. Quan encara no 
sabia llegir, Ricardo s’asseia fora de 
casa seva a Adrogué. A prop hi ha-
via l’estació de trens i li agradava 
veure els que tornaven de la feina, 
però, sobretot, que els adults pen-
sessin que ja sabia llegir. Fins que 
un home es va acostar a dir-li: «Tens 
el llibre al revés». Les seves ínfules 
van ser substituïdes per vergonya.
 En la seva comicitat, l’episodi re-
vela allò que Piglia buscava des del 
principi: llegir d’una altra manera. 

El llibre al revés era una anticipada 
metàfora de la lectura obliqua que 
exerciria anys després en els seus 
seminaris a la Universitat de Prin-
ceton i en els assajos de Formas bre-
ves i Último lector.
 Em vaig acostumar a pensar que 
aquella imatge xifrava el destí de 
Piglia. Curiosament, a Los diarios es 
limita a dir: «Yo estaba ahí, en el um-
bral, haciéndome ver, cuando de pron-
to una larga sombra se inclinó y me dijo 
que tenía el libro al revés». La comicitat 
funciona, però es perd la importàn-
cia que això té per al noi. No hi ha 
més referències a la seva il·lusió que 
els grans apreciïn que ja sap llegir 
(«haciéndome ver» hi al·ludeix, però 
amb poca força). Tampoc un indici 
que així naixia la vocació d’un lec-
tor diferent.
 ¿Podia un narrador tan hà-
bil com Piglia desaprofitar l’esce-
na d’aquella manera? Vaig fer una 
pausa, per la meva perplexitat i per 
l’espai en blanc que venia a conti-
nuació. El paràgraf següent parlava 
de l’ombra que va corregir el nen: 
«Pienso que debe haber sido Borges». 
L’autor de Ficciones estiuejava a l’Ho-
tel Las Delicias de Adrogué, així que 
era versemblant. La història que Pi-
glia va explicar tantes vegades com 
un fet que només l’afectava a ell, ara 
la inscrivia en la tradició.
 Borges li va assenyalar la forma 
canònica de llegir, i ell ho va accep-
tar, fins que va posar el mestre de 
cap. H
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El que buscava  
Ricardo Piglia des 
del principi era llegir 
d’una altra manera
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33 Els components de la companyia Brodas Bros, a l’escenari del Teatre Coliseum, dimarts.

RICARD CUGAT 

Brodas Bros, 10 anys
de dansa urbana 
3 El grup recupera 20 números que repassen la seva història

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

«H
ip-hop mediterra-
ni». Així defineix 
Lluc Fruitós l’estil 
de la companyia de 

dansa urbana que va crear ara fa una 
dècada –«quan pràcticament no hi 
havia espectacles de hip-hop a 
Barcelona»– amb el seu germà Pol i 
les germanes Berta i Clara Pons. 
Brodas Bros compleix 10 anys i ho ce-
lebra a l’escenari del Teatre Colise-
um, de l’1 al 24 de gener, amb un es-
pectacle de vocació antològica que 
recupera 20 números dels seus mun-
tatges anteriors. Un «grans èxits», 
detalla Fruitós, que pretén mostrar 
l’evolució tècnica, musical i estètica 
que ha experimentat el grupo i en 
què, a més a més de ball, hi haurà 
música en directe, freestyle (rap im-
provisat) i grafits.
 Els components de la compa-
nyia no estaran sols en aquesta fes-
ta d’aniversari. Per portar a escena 
Brodas Bros 10 anys, han reclutat di-
versos convidats, com el veterà dj i 
grafiter Kapi, el raper especialista en 
freestyle Joanarmand i el ballarí fran-
cès Phax, referent internacional en 
l’art de l’slow motion, disciplina que 

combina el hip-hop i la pantomima 
a càmera lenta. Els acompanyaran, a 
més a més, els músics Guilliam Sons 
i Jean-Philippe Barrios.
 El nou muntatge recopila núme-
ros dels espectacles D2N2, Hipstory, 
Brodas Bros, BR2, Raindú, Solo2 i Conci-
erto concepto. «Ens hem quedat amb 
les peces més mítiques, les que guar-

dem al nostre cor», explica Lluc Frui-
tós. I Berta Pons apunta que «fer la 
selecció ha sigut molt difícil», per-
què, entre altres raons, «cada espec-
tacle té el seu propi fil conductor». Al 
llarg d’aquests 10 anys, Brodas Bros 
ha passat de fer petits espectacles al 
carrer a recórrer els escenaris de pa-
ïsos com els Estats Units, Holanda, 
Alemanya, Corea del Sud i el Brasil, 
entre altres.
 «És important haver passat per to-

tes les etapes i tots els llocs, perquè 
cada un t’aporta un valor i una ex-
periència diferents», subratlla Clara 
Pons. En aquest temps, assenyalen, 
l’evolució, no només de la compa-
nyia sinó també de l’escena hip-hop 
a Barcelona, «ha sigut enorme». Pe-
rò ells asseguren que l’essència del 
grup «no ha canviat» i segueix arre-
lada en el funk dels anys 70 i el hip- 
hop dels anys 80 i els 90, i que, sobre-
tot, conserven «la mateixa passió» 
dels inicis i les «ganes de transme-
tre» el que han anat aprenent du-
rant tot aquest temps. Com a mostra 
d’aquesta vocació divulgadora, en 
l’últim número del xou els Brodas 
Bros ballaran cada dia amb els alum-
nes d’una escola de dansa diferent 
de la ciutat.

ACTIVITAT DIVERSA / Els espectacles so-
bre l’escenari només són una parcel-
la de la diversa activitat que desenvo-
lupa la companyia. «Participem en 
videoclips, desfilades de moda, anun-
cis, esdeveniments diversos i fins i 
tot en cavalcades de Reis. I a tots els 
treballs procurem donar-los la ma-
teixa importància». Aquest és el se-
cret, diuen, d’haver durat aquests 10 
anys. H

ESTRENA AL TEATRE COLISEUM

«La selecció ha sigut 
molt difícil perquè cada 
espectacle té el seu 
propi fil conductor», 
afirma Berta Pons

Més de 600 vestits, 
sabates i perruques

33 En l’espectacle Varekai s’uti-
litzen més de 600 vestits, saba-
tes, perruques i barrets. Eiko 
Ishioka ha dissenyat un vestuari 
acolorit i vistosos vestits de li-
cra. Són els mateixos artistes els 
que es maquillen, utilitzant entre 
45 minuts i una hora i mitja. Com 
en tots els espectacles de Cir-
que du Soleil, els vestits es fan a 
mà, la majoria al taller de la seu 
del grup, a Mont-real (Canadà). 
Cada any, els seus artesans fan 
servir gairebé 150 quilòmetres 
de teles. Per als barrets s’utilit-
zen motllos de guix dels caps 
dels artistes.

EL VESTUARI


