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El parc del barri  acull una ‘block party’ en homenatge al cantant 
James Brown encapçalada per Brodas Bros i Nación Funk-All Star

Trinitat Vella balla

James Joseph Brown (1933-2006) 
va ressuscitar aquest dissabte, en 
plena celebració de les festes de la 
Mercè, es va transmutar en diver-
ses persones, en cossos diferents, 
alguns de malmesos, i es va pre-
sentar al parc de la Trinitat Vella, 
un d’aquests espais fantàstics, 
però amagats, que no molta ciuta-
dania barcelonina coneix ni, 
menys encara, freqüenta. Sis hec-
tàrees de parc amagats sota el nus 
viari pel qual passen els cotxes a 
centenars de milers, que s’han 
convertit en un dels focus relle-
vants de les actuacions de les festes 
de la Mercè. 

Trinitat Vella balla en aquestes 
festes i va començar a fer-ho ahir a 
partir de migdia a la zona de gra-
des del parc on durant gairebé 
dues hores un públic entregat va 
assistir a Block Party: James Brown Tri-
bute, un homenatge al cantant de 
soul, funk i rock de Carolina del 
Sud. L’espectacle el protagonitzen 
els ballarins Brodas Bros i la banda 
Nación Funk-All Star, que a més 
d’aquest dissabte actuaran també 
al parc diumenge i dilluns, en ses-
sió doble: a les 12.30 i a les 18.00. Si 
li agrada ballar o veure com ballen 
els que en saben, no se’l perdi. 

Convidats sense excuses  

L’actuació, que s’ha pogut veure a 
diverses localitats en els últims 
temps, neix de la recreació de les 
block parties que se celebraven en 
ciutats dels Estats Units a partir 
dels anys 70 i que presentaven cer-
tes característiques: festes multi-
tudinàries, al carrer, on partici-
pen els veïns de la zona i que so-
vint comporta que es talli l’accés a 
l’illa –city block– en la qual té lloc 
l’espectacle.  

luntari a ballar davant d’aquests 
genis. La veritat és que no només 
van aparèixer els voluntaris, sinó 
que un d’ells, el que millor ho va 
fer, gairebé és contractat. 

En general, els voluntaris van 
ser nens i el públic va decidir, fent 
ús de la intensitat dels seus aplau-
diments, qui ho havia fet millor i 
qui es quedava els regals previstos 
per als aficionats més brillants. A 
les grades i en la gespa cir-
cumdant, el públic s’anava enco-
manant del moviment. 

Si l’espectacle per si mateix és 
recomanable, no ho és menys l’es-
pai. Entre altres coses, perquè, al-
menys aquest dissabte, malgrat 
que l’assistència era considerable, 
no es van registrar aglomeracions. 
Mentre la block party es consumia, 
les barbacoes i les taules que estan 
permanentment instal·lades a la 
zona, no molt lluny de l’actuació, 
estaven ocupades per famílies que 
dinaven. Queden avisats: James 
Brown tornarà a reviure aquest 
diumenge, al matí i a la tarda, a 
Trinitat Vella. H
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Els integrants  
d’ILL-Abilities van 
demostrar com 
ballar amb crosses 
i sense elles

Els que ahir van anar a veure els 
ballarins i a escoltar els cantants 
van comptar amb dos convidats es-
pecials per part dels responsables 
de la block party: els germans d’Im-
pact Brothers, ballarins andalusos, i 
el grup ILL-Abilities, en el qual balla-
rins amb discapacitats demostren 
que no els costa res deixar les 
crosses per ballar i tornar a agafar-
les per ballar també amb crosses. 
Van ser els més aplaudits. 

Sense complexos 

Una part rellevant de l’homenatge a 
James Brown, que ja havien fet els 
seus organitzadors en actuacions en 
altres fòrums, és la participació del 
públic. Té un toc especial. Surti vo-

33 Ballarins del grup ILL-Abilities actuen a la Trinitat Vella.
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de la processó dels taüts de Santa 
Marta, a la Galícia profunda (bus-
quin, busquin...). 

Hauria sigut, a més, fidel a l’es-
sència de la Mercè, en la qual el pú-
blic, com han comprovat els inte-
grants de Panorama Kino Theatre 
(tornem a la Ciutadella, disculpin 
tant anar d’un costat a l’altre), for-
ma part de la festa major. Un mem-
bre de la companyia, mentre els es-
pectadors entren a la sala giratòria, 
reuneix un grup de persones a la 
part posterior dels cavallets, com 
d’amagat. No saben gaire bé encara 
de què va a allò. Els acaben de reclu-
tar. Els ho explica en menys d’un mi-
nut. “Ara ja sou actors”, els diu. Així, 
amb convicció. Podria afegir “¡mol-
ta merda!” que és com el crit de ¡‘Je-
rónimo’! dels actors, però per si no el 
saben, millor que no digui res, no si-
gui que algú opti per fotre el camp. 

Però, el que són les coses, els aca-

bats d’instruir actors s’ho prenen 
com si es juguessin la fama. En una 
de les sessions, poc abans de les dues 
del migdia, hi ha un grup de tres 
amics que si Hamlet els demana en 
aquell instant que representin l’as-
sassinat del seu pare, al culpable rei 
Claudi de l’obra de Shakespeare li 
dona un infart. ¿Li posen ganes? 
Moltes, ho hauríeu de veure. La 
pel·lícula d’aquesta sessió es titula 
Oh! Romeo. Comença amb un noi que 
mira ansiós l’hora i acaba en casa-
ment, amb els tres amics abans ci-
tats llançant confeti com si vingues-
sin de veritat de part del nòvio. Passa 
mentrestant per darrere un altre 
grup de turistes amb bicicleta. El 
que va al capdavant gairebé atrope-
lla un nen. La mare renya el nen. 
Tampoc forma part del número. Tea-
tre de l’absurd, el món al revés. És 
només el segon dia de la Mercè i ha 
sigut un goig. H

Un moment del correfoc.


