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Nil Fruitós no ho tenia fàcil: com 
podia treure’s l’etiqueta de ser 
el germà petit dels Brodas? I, a 
sobre, en el mateix sector! 
Doncs ho ha fet amb les forces 
de la joventut i un projecte 
sense manies, sense mirar ni un 
minut enrere, encara que es 
digui Get Bak.

“Sóc el més petit de tots 
tres , ens explica el germà del 
Lluc i el Pol, set i nou anys més 
grans respectivament. “He fet 
moltes coses amb ells i n’he 
après molt. Però tinc ganes de 
fer el meu propi cam . I els seus 
passos són llargs, com els de la 
tropa que l’acompanya.

Leïti Sène, Marcel Sandé, 
Albert Morancho, Daniel Castillo, 
Harysafu Cruanyes, Gisela 
Roset, Marta Cortés, Blanca 
Monreal, Pia Callís, Anna Jorba, 
Ona Pérez, Laia Jorba, Arnau Ros, 
Sergi Pujol, Raquel Plou i els 
músics Sergi Pujol, Daniel 
Castillo i Harysafu Cruanyes, 
tenen entre  i  anys. “Aquí jo 
sóc el més gran i porto la part 

més artística i de direcció, però 
només és gràcies al fet que és 
un treball en equip, que podem 
arribar tan lluny . De moment 
han arribat a fer una primera 
pe a de gran format, La llei de 
Lassus, que estrenen al SAT!

“No volem desvelar el sentit 
del títol fins al teatre , ens avisa. 

Però la insistència obliga a dir-ne 
alguna coseta: “La llei de Lassus 
és una llei que ens hem inventat 
nosaltres i que parla de l’energia 
que de vegades no saps que 
tens ni d’on la treus, però que en 
un moment donat et fa ballar 
com un boig . I es basen en el 
mètode científic, és a dir en 

l’experiència: “ ns passa que 
quan estem tots junts o si 
escoltem una cançó concreta, 
sentim com si tots nosaltres 
reviféssim i el món funcionés de 
nou .

Si els vídeos que tenen a 
internet responen a una estètica 
de videoclip, prometen molt més 
en escena. “Barregem el hip-hop 
amb altres danses i ho portem al 
límit, a veure què surt . Alguns 
encara han de triar la universitat i 
dubten entre la música i l’art, 
altres estan estudiant física i 
matemàtiques. Ell mateix és DJ i 
músic a més de ballarí i 
organitzador d’esdeveniments.

A la música també hi ha una 
fusió interessant. “Fem un viatge 
musical que va del hip-hop 
underground com 50 cent fins 
als homenatges a James Brown 
o Michael Jackson i també amb 
música més actual, com 
Chromeo . s una llei universal?

La llei de Lassus passa pel 
SAT! dv. 26 i ds. 27.

SÓN AQUÍ

PROFESSIONALS
“Més enllà de l’edat i el que  
estudiïs o facis de més, ser 
professional vol dir pencar a 

l’escenari i mantenir una seriositat 
administrativa en el dia a dia. I això 

ho fem tots a Get Bak”.

ÒPERA PRIMA 
“Fa cinc anys que estem junts i 

aquesta és la primera peça llarga. 
Com que som un equip gran, podem 

fer de més o de menys, cadascú 
segons el seu moment. Estem molt 

motivats, amb ganes de fer i créixer”.

COMPANYIES 
“Cada cop hi ha més companyies de 

dansa urbana: Kulbik, Iron Skulls, 
els Brodas... El hip-hop evoluciona. I 
nosaltres hi tenim coses a dir. Tenim 

un llenguatge i una posada en escena 
que són nostres”.

Dansa

Els petits dels Brodas
Sempre acaba passant, i la jove companyia Get Bak ens 
mostra la força del petit que se sap poderós. Per B. Raubert
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He fet moltes 
coses amb ells i 
n’he après. Però 
tinc ganes de fer 
el meu camí
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