
46
DIVENDRES, 8 DE MAIG DEL 2009 | Regió7

d’Entrada Escena

«Ensenyem el que sabem fer». I
el que més bé sap fer aquesta
companyia barcelonina, virtuosa
del ritme, és mostrar com el diàleg
entre la percussió és capaç de
crear energia en estat pur damunt
un escenari. La Camut Band o
caçadors de mamuts tornaran vi-
sitaran Manresa, aquesta vegada el
teatre Kursaal, per presentar a la
capital del Bages el seu darrer es-
pectacle Kiting-kità, que van posar
de llarg el  al festival d’Edim-
burg, es va poder veure a Salt, al
Festival Temporada Alta, va fer
temporada al Riversidestudios de
Londres durant tres setmanes i ha
estat de gira per Holanda i Ale-
manya. L’espectacle tanca el cicle
Platea Jove, adreçat als espectadors
adolescents, que impulsa l’asso-
ciació cultural El Galliner.

Toni Espanyol –exmembre de
La Fura dels Baus– i Lluís Méndez
són dos dels fundadors de «la Ca-
mut» al costat de l’altre Méndez,
Rafael. Els germans, destacats co-
reògrafs i ballarins de percussió
van aliar-se el  amb Español,
líder del grup de percussió i dan-
sa africana Cae MaDeila. Si hi ha
algun tret característic de la for-
mació és que dansen les seves
coreografies de claqué amb ritmes
africans damunt de grans tam-
bors sonoritzats. De manera lite-
ral. L’anècdota del perquè l’expli-
ca Toni Español, l’home que «vo-
lia ser negre»: «en Lluís tenia un
bolo en un bar que no tenia esce-
nari. L’amo li va dir que ho fes da-
munt la barra i d’aquí va sorgir la
idea de ballar damunt dels tim-
bals». I fins ara.

Àfrica és com el paradís per a
Toni Español. Allí va aprendre a to-

car els tambors –en les seves múl-
tiples especificitats– i allí es va
impregnar del ritme. Els ballarins
de la Camut, acròbates del ball,
també mostraran com es dansa
claqué damunt la sorra. 

L’essència Camut és, diuen
Méndez i Espanyol, la «interacció
amb el públic». L’intent de «tren-
car la quarta paret». A cop de rit-
me i amb humor. El seu és un
«llenguatge internacional». El rit-
me és «patrimoni de la humanitat,
no pertany a cap raça», subratlla
Español, i per això els espectacles
són «exportables al  ». Com-
parats amb els Stomp, la Camut
–unió de percussionistes i balla-
rins– aproparà al públic flamenc,
jazz, ritmes africans a cada pas. Les
butaques faran nosa, segur.
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La companyia barcelonina porta avui a
Manresa l’energia desbordant de la percussió
�

Tambors de so
Camut Band

L’ESPECTACLE

� Creació i direcció: Camut Band. �Música i
coreografia: Lluís Méndez, Toni Español,
Rafael Méndez i Guillem Alonso. �Intèrprets:
Toni Español, Néstor Busquets,Guillem Alonso,,
Rafael Méndez, Lluís Méndez, Jep Meléndez. �
Intruments: piano, bougarabou, sorra, calaix,
goliaths, claqué, djembe, golimes, campanes,
veu, sabarh, gurtu i bongos.  � Lloc: Sala Gran
del Teatre Kursaal de Manresa.  � Dia: avui, a
les 9 del vespre. Espectacle del cicle Platea
Jove.

Kiting-Kità. Walking With Rhythm

Toni Español, a
l’esquerra, i Lluís
Méndez són dos

dels membres
fundadors de la

Camut Band

-Peus.
-Sabates (Lluís Méndez).
-Per caminar (Toni Español)
-Tambor.
-De pell de vaca (LL. M)
-Com me’ls estimo! (T.E.)
-Percurssió
-Ritme (Ll. M)
-La meva vida (T. E.)
-So
-Amplificat (Ll. M.)
-Gràcies (T.E.)
-Aplaudiments
-Alegria (Ll. M.)
-Luxe (T.E.)

EN BREU

L’espectacle que obria la temporada de Platea Jove, IVA Inclòs el dia
13 de març passat, es podrà tornar a veure a Manresa el divendres,

29 de maig a les 9 del vespre, aquesta vegada a la sala gran del Kursaal.
L’espectacle de música i dansa no es va poder acabar de representar per-
què durant la funció un dels ballarins va patir una caiguda al teatre Con-
servatori. Entre les novetats del cicle, aquesta setmana ha entrat en fun-
cionament la nova pàgina web de Platea Jove: www plateajove.cat una
iniciativa més que respon a la voluntat, expliquem els seus promotors,
«de posar un èmfasi especial en la promoció i difusió a través de nous ca-
nals de comunicació del cicle; com ho ha estat també la creació d’un grup
al Facebook, l’edició de samarretes de Platea Jove, etc».

�

Torna «IVA Inclòs» i Platea estrena web

El llenguatge de la Camut
Band és internacional.

El ritme és patrimoni de la
humanitat, no pertany a cap
raça»

Volem trencar la quarta
paret, interactuar amb el

públic. És el nostre objectiu.
Com? Amb molt de ritme i amb
molt d’humor»

«

LLUÍS MÉNDEZ
COREÒGRAF

«

TONI ESPAÑOL
COREÒGRAF
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