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Latin Kings i Ñetas
segellen la pau a
ritme de hip-hop

MÚSICA 3 NOVETAT

b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Totes dues bandes
editen un CD i relaten
en un llibre i DVD
el seu agermanament

J
oves pertanyents als Latin
Kings i els Ñetas –bandes que
fins fa relativament poc eren
notícia a Barcelona només

pels seus enfrontaments– han mun-
tat al Kasal de Joves de Roquetes
(Nou Barris) una fructífera associa-
ció que han batejat com a Unidos
por el Flow. ¿El resultat? Un llibre i
un DVD en què expliquen el seu
procés d’agermanament i un ani-
mat disc de hip-hop americà, reggae-
ton i ritmes llatins. «I, sobretot, la
constatació que es pot canviar i aju-
dar-se mútuament», explica Edgar
Belfort Llanero, president d’aquesta
associació.

«Quan la ment està buida, es pen-
sen i es fan coses dolentes. Jo, per
exemple, abans consumia alcohol i
drogues, i ara ja no», afegeix aquest

equatorià de 27 anys, autor de rimes
com «¿Qué pasa con la diferencia de
nuestra raza? / Dejen el punto de mira,
guarden sus bates de caza».

LEGALITZATS / Amb grafits i còmics
intercalats, el llibre titulat com l’àl-
bum i l’associació (Unidos por el Flow)
recull la transformació i la integra-
ció en la societat d’aquesta entitat ja
legalitzada per la Generalitat, i dei-
xa que siguin els protagonistes els
que parlin sense embuts. Així ho
van assegurar ells mateixos en la
presentació del projecte al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelo-
na (CCCB), on el 2005 els Latins i els
Ñetas «van sortir de l’armari» i van
exposar la seva visió de la realitat so-
cial davant desenes d’investigadors i
periodistes reunits en un congrés,
relata Xaime Chispón López, coordi-
nador del projecte.

El 2006, també el CCCB va acollir
un concert «que va congregar 800 jo-
ves en un escenari sense cap mena
de conflicte». Va ser el punt de parti-
da. «Després vam muntar tallers de
formació musical i els vam orientar
en tot, però ara l’associació avança

sola», puntualitza.
L’antropòleg Carlos Freixac, col.la-

borador d’aquesta exitosa iniciativa,
sosté que Unidos por el Flow [flow es
traduiria com a fluir] és una «petita
revolució que ha permès portar a
terme a Barcelona una cosa que no
ha funcionat en altres ciutats com
per exemple Madrid, on hi ha hagut
una negativa institucional fins i tot
per trobar interlocució amb aquests
grups». «El projecte –reconeix– té
una estructura que trenca tots els
clixés». H

33 Diversos integrants de l’associació posen al pati del CCCB.

ELISENDA PONS

33 Vinyeta del llibre que reprodueix el primer contacte de les bandes.

UNA PEÇA AMB NOVES TECNOLOGIES A LA VILLARROEL

Teatre a cop de pantalla
Jordi Casanovas promociona amb un videojoc ‘La revolució’, la seva
nova obra H Se centra en un programa que supera la ment

MARTA CERVERA
BARCELONA

La Villarroel va al darrere de la ge-
neració que ha nascut amb els vi-
deojocs. La seva nova aposta tea-
tral, La revolució, de Jordi Casano-
vas, que s’acaba d’estrenar, plante-
ja una trama centrada en una em-
presa que crea aquests addictius
productes. I per entrar en contacte
amb els que només tenen ulls per
a les pantalles han llançat una
campanya adequada amb el sub-
jecte de l’obra: un videojoc en què
el jugador ha d’ajudar l’autor a re-
cuperar les pàgines del seu text. Els
vencedors –no temin, no és com-
plicat triomfar– guanyen a canvi
entrades a 10 euros, gairebé com el
preu del cine sense crispetes.

La Villarroel ja havia experimen-
tat amb mitjans audiovisuals
abans, per exemple, amb Hikikomo-
ri, peça basada en persones aïllades
socialment, amants del món digi-
tal. «Crear un videojoc tenia tot el
sentit per incentivar la difusió per
altres canals», comenta Casanovas,
un noi d’uns trenta anys de Vila-
franca del Penedès. «També hem
creat la Sèrie Roja . Són cinc
capítols d’uns quatre minuts en
què apareixen cinc actors de l’obra

amb monòlegs meus, penjats a Face-
book i Youtube. No estan directa-
ment relacionats amb l’obra però es
tracta de picar la curiositat de la
gent».

La revolució està interpretada per
Roser Blanch, Clara Cols, Borja Espi-
nosa, Mireia Rodríguez, Pablo Lam-
mers, Sergio Matamala i Alicia Puer-
tas, actors de FlyHard, companyia

amb la qual Casanovas treballa habi-
tualment. Hi ha molta acció. «Té
molts diàlegs simultanis i fluids», ex-
plica Casanovas, que amb aquesta
obra torna a un tema que va abor-
dar amb èxit en la seva premiada tri-
logia Hardcore videogames que inclou
Wolfenstein, Tetris i City / SimCity.

¿Què passaria si algú descobrís un
videojoc capaç d’adaptar-se a la
ment de cada contrincant en un des-
afiament total? Aquest és el punt de
partida de La revolució, on el món
real i el virtual conflueixen. «Aquest
joc més intel.ligent que els seus crea-
dors és una excusa per plantejar al-
tres temes», diu Casanovas.

Què significa la felicitat

El revolucionari producte obliga els
seus dos programadors a enfrontar-
se als seus ideals i a descobrir qui
són en realitat. «És una història que
dissecciona el moment en què vi-
vim. Parla de com ens relacionem i
de què significa la felicitat», explica
l’autor, que té com a objectiu princi-
pal que la gent passi una bona esto-
na. «Vull que a l’espectador li passin
coses: que rigui, que plori, que senti
i visqui la funció perquè això només
passa al teatre». H

33 Roser Blanch, en un assaig.


