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surt victoriós. A aquest majúscul po-
ema tràgic Broggi s’hi enfronta amb 
una finíssima, sempre mesurada i 
austera posada en escena. La super-
lativa Incendis va ser un màster per 
al director de La Perla 29 en un uni-
vers on no tots es poden capbussar 
amb la garantia de tornar amb èxit 
a la superfície.
 Broggi proposa idees subtils per 

canviar d’època, o simultaniejar-
les, sense que res grinyoli, con-
duint l’espectador a un formida-
ble viatge (un altre) a la nau gò-
tica de la Biblioteca. Aquest cop, 
amb una disposició panoràmica 
i fullaraca boscosa a terra en lloc 
de la sorra habitual. El director 
tampoc utilitza cap recurs de for-
ma gratuïta. Tant funciona el ví-
deo per recrear el cas real d’un fe-
minicidi a l’Escola Politècnica de 
Mont-real el 1989 com una pro-
jecció fixa del bosc de les Ardenes, 
on comença a brotar la tragèdia a 
finals del XIX.

11 ACTORS / Si ell treu la màxima 
nota, els 11 intèrprets no es que-
den enrere. Gairebé tots es multi-
pliquen en més d’un paper; tan 
sols Clara de Ramon i Ramon Vi-
la no ho fan. Ella és l’aïrada Loup, 
la noia que desenreda el llinatge 
familiar i ell, el paleontòleg Dou-
glas Dupontel, que l’ajuda a fer-
ho, també per una promesa pa-
terna. Les actrius concentren les 
mirades en aquesta tragèdia amb 
veus de dona: la força contagiosa 
de Clara de Ramon, la llum i dic-
ció cristal·lines de Màrcia Ciste-
ró, la comicitat sàvia de Marissa 
Josa, l’energia de Cristina Gene-
bat... Però també ho fa un gran 
Xavier Ripoll  com l’afligit 
Edmont el Girafa, o el mateix Vi-
la com a Dupontel. Bravo. H

Si el director treu la 
màxima nota, l’elenc 
no es queda enrere en 
una tragèdia que va 
del 1871 al 2006

BITO CELS

ALBERT BERTRAN

–Té un acabat casolà que resulta 
molt distintiu. 
–El so és limitat: una membra-
na que vibra, una veu... Però amb 
l’electrònica tu crees una ona que 
pots modificar de mil maneres, i 
això em fascina. Un instrument 
acústic et remet a referències cul-
turals: si sents un tambor, pen-
ses en l’Àfrica; si sona una guitar-
ra amb caixa, penses en el jazz... 
En un sintetitzador, la sonoritat 
és abstracta.

–Com a Rumba del temps, que 
poca cosa té a veure amb la rum-
ba gitana. 
–És una reconstrucció de la rum-
ba, on l’única cosa que fa que si-
gui rumba és el baix.

–Evita els gèneres canònics, no 
sol parlar d’influències... ¿l’artis-
ta sense herència musical? 
–Per mi, la música té a veure amb 
el fenomen físic, acústic, no amb 
una intenció cultural. La meva 
música surt de la combinació 
harmònica i rítmica. El funk, el 
techno, la rumba... són llenguat-
ges. Si hi puc recórrer és perquè 
a vegades també m’agrada que 
m’entenguin.

–Segon disc en solitari després 
d’Antònia Font. ¿El públic del 
grup el segueix ara a vostè? 
–Doncs m’estic trobant molta 
gent que va als meus concerts 
i que no coneix Antònia Font. 
D’aquell públic només en ve un 
15% o 20%. La resta és gent nova. 
¡Flipo amb quina rapidesa passa 
tot! Tinc la impressió que si Antò-
nia Font s’ajuntés, ¡hauríem de 
començar de zero una altra ve-
gada! H

El Tívoli ‘vibra’ amb 
els Brodas Bros
3L’espectacle de la companyia catalana 
torna a Barcelona fins al 17 d’abril

ESTER TORRAS
BARCELONA

C
ordes, tambors, balla-
rins… tot tremola amb 
l’arribada dels Brodas 
Bros i el seu espectacle Vi-

bra al Tívoli. Després del sold out en 
l’estrena al Grec 2016, el hip-hop 
mediterrani del quintet barceloní 
torna a fondre’s amb l’energia pletò-
rica de la companyia de percussió 
Brincadeira en un xou «més madur» 
i amb «més dramatúrgia», segons 
Lluc Fruitós, el director artístic.
 Vibra, en cartell fins al dia 17, és un 
espectacle de connexions que uneix 
ball amb percussió, poesia amb ener-
gia i acústica amb electrònica, alter-
nant ritmes frenètics i parts melòdi-
ques durant 60 minuts. «La música 
està composta a través del moviment. 
És com un vestit fet a mida», assenya-
la Fruitós.
 El grup de dansa urbana formada 
pels bessons Lluc i Pol Fruitós, les ger-
manes Berta i Clara Pons, i Marc Car-
rizo fa més d’11 anys que omple esce-
naris d’arreu del món amb les seves 
coreografies de hip-hop, popping, loc-
king i breakdance. Al seu costat, Brinca-
deira és una companyia de percussió 

formada per quatre músics amb una 
dècada d’experiència que ja va actu-
ar amb els ballarins anys enrere. «Ells 
fan la música i nosaltres som el seu al-
taveu», diu Fruitós.
 A diferència dels altres muntat-
ges, Vibra ofereix coreografies més 
llargues que busquen «la continuïtat 
i el viatge, sempre deixant moments 
de llibertat perquè el públic reaccio-
ni». Tot i que la diversió i l’entreteni-
ment són l’essència del grup, aquest 
cop surt de la seva zona de confort i 
s’atreveix amb un espectacle «més 
d’ànima, d’ensenyar les entranyes».

SIS PARTS / La funció consta de sis 
parts. «Es combinen les  més canye-
res amb les minimalistes», expli-
quen els Brodas Bros. Com ja és habi-
tual en les seves funcions, alumnes 
de hip-hop de tot Catalunya col-
laboren en la part final de l’especta-
cle. «És una gran oportunitat per a 
les escoles, ho viuen sempre molt in-
tensament», subratlla Fruitós. De 
fet, per transmetre els seus coneixe-
ments de dansa a les noves generaci-
ons, els ballarins han creat Brodas 
Junior, una companyia de joves de 
12 a 16 anys. H
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