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La Berta Pons forma, amb la seva
germana Clara i els germans Pol i
Lluc Fruitós, el nucli de Brodas
Bros, companyia de hip-hop que
presenta demà al Teatre de Salt
(21h, però dues sessions matinals
per a instituts) l’espectacle «BR2:
missió salvar el planeta Terra»

Uns hip-hopers ecologistes? Ara
veig que els temps estan canviant

(Riu) Volíem fer alguna cosa que ju-
gués amb la il·luminació, així que se’ns
va acudir fer de robots amb llum. Des-
prés vam pensar l’argument: el món es
queda sense llum per culpa del mal ús
de l’energia, i vénen uns robots a ajudar
i a ensenyar-nos a fer-ne bon ús.

Pensava que el hip-hop és cosa de

tribus urbanes a les quals ben poc im-
porta el planeta i el seu futur.

Sí que ens importa el planeta, i tant.
La dansa urbana és social, conscien-
ciada del que passa. Els que practiquen
dansa urbana tenen molt presents els
problemes socials. I el futur del plane-
ta ho és.

Han trepitjat molt carrer, fins a ar-
ribar a tenir reconeixement?

Vam començar al carrer, però no
com altra gent. Ballàvem al carrer, con-
tractats per ajuntaments o festivals.

El hip-hop és més que ball?
Vam viure un temps als Estats Units

per entendre la cultura que envolta el
hip-hop. I després al Japó, on també té
molta presència al carrer. Pel que fa a Eu-
ropa, hem estat a França, on es fa molt
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«Un robot no podrà
mai ballar com una
persona, no pot
assolir la seva passió»

Berta Pons

bon hip-hop. I es té en consideració.
Aquí no?
A França la programació d’un fes-

tival inclou òpera, dansa clàssica... i
hip-hop. Per què aquí a penes entra
a l’agenda dels teatres?

Al metro de Barcelona ja no s’hi
balla, s’hi folla.

Doncs l’estació d’Urquinaona era
un lloc de trobada de breakdancers,
perquè tenia un sòl que anava molt
bé. Es veu que els  bancs de les esta-
cions van bé per altres coses...

Com es pot salvar la Terra, que és
la missió del seu espectacle?

Tots tenim petits detalls a l’abast.
Coses tan senzilles com no deixar el
llum encès quan no és necessari, hi
contribueixen. 

Com serà la vida l’any 2222, quan
té lloc l’arribada dels robots?

Costa d’imaginar, però vull pensar
que gent de diferents planetes s’aju-
daran els uns als altres.

Si un robot guanya el campió del
món d’escacs, pot arribar a ballar
com el millor ballarí?

Crec que no (rotunda). Un robot no
pot assolir el sentiment de la perso-
na, la seva passió. Per això una per-
sona pot ballar com un robot, però no
ho veig possible al revés. És més,
veure un ballarí fent de robot és al·lu-
cinant, millor que veure un robot.
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«Al metro de

Barcelona s’hi

practicava

breakdance

perquè el seu

sòl anava molt

bé, es veu que

els bancs van

bé per altres

coses»

Berta Pons
remarca que la
dansa urbana és
social i
conscienciada del
que passa
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l temps és com una mena
de baf estrany que es pro-
dueix en les entranyes de
les màquines i en les dels

humans. Sorgeix de les xemeneies de
les fàbriques, dels tubs d’escapament
dels automòbils i de les boques pan-
teixants de les persones. El temps
s’instal·la entre els núvols que passen
i després s’evapora, s’extingeix com
totes les coses d’aquest món. 

Nosaltres som producte d’aquest
temps passatger, però les aparences
ens lliguen amb realitats que ens ul-
trapassen amb anhels diversos. Som
el que semblem, el que representem,
vivim en el fil d’una ganiveta molt afi-
lada i, quan ens talla, ho fa de biaix. 

Som el que som, a la menuda i a
l’engròs. Ens expressem amb la llen-
gua que vam aprendre de petits i es-
crivim mots obtusos en un quadern
de butxaca sense pautes, per poder
deixar constància dels somnis més
nebulosos. 

Som un alè de vida que es va disso-
lent com un terròs de sucre en aigua
de farigola, i al final, quan ja tot ens
ha vençut, només resta de nosaltres
un grapat de pols i un nom emmar-
cat entre dues dates, en la làpida del
nínxol d’un cementiri de poble. 

Som de la manera com morim,
però quan arriba aquest moment ja
és massa tard per ser alguna cosa, a
menys que hàgim deixat testimoni
de la nostra vida i que algú l’hagi lle-
git. La vida ens obliga a viure, però
l’escriptura ens empeny a transcen-
dir i tota l’eternitat ens espera, més
enllà de les humanals cabòries i de la
realitat difusa dels nostres afanys.
Quan arriba l’hora som les paraules
justes, sense folgances ni estretors i
tot esdevé coherent: la vida a la me-
nuda i la mort a l’engròs.
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