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El procés d’elecció es va
iniciar el novembre del
2006 i ha passat per tres
votacions. Cadascuna de
les 28 entitats adherides a
la plataforma va proposar
14 candidats. El resultat de
la primera votació va
constituir una base de 323
persones, la segona, cele-
brada el juny del 2007, es
va reduir a 114, i la darre-
ra, a 43: 14 creadors, 10
gestors culturals, 10 em-
prenedors i 9 pensadors i
humanistes.

Entre els creadors hi ha
el dissenyador Frederic
Amat, el director teatral
Hermann Bonnín, l’arqui-
tecte Juli Capella, la ci-
neasta Isabel Coixet, el fo-
tògraf Joan Fontcuberta, el
dissenyador gràfic Enric
Jardi, la ballarina i coreò-
grafa Àngels Margarit,
l’artista i investigador Roc
Parés, l’actriu Vicky Peña,
l’artista i poeta Perejaume,
el director i guionista Pere
Portabella, el pianista i di-
rector Carles Santos, l’es-
cultora Susanna Solano i
l’actor Arnau Vilardebò.

Pel que fa a gestors cul-
turals, encapçala la llista el
poeta i director del KRTU
Vicenç Altaió, la professo-
ra de filosofia Eulàlia
Bosch, la gestora cultural
que actualment treballa a
l’Institut del Teatre Teresa
Carranza, el director del
Mercat de les Flors, Fran-
cesc Casadesús; el director
artístic de la Fira de Teatre
al Carrer de Tàrrega, Sergi
Díaz; la gestora Lídia Gi-

labert; la directora de la
galeria d’art del Jeu de
Paume de París, Marta Gi-
li; la crítica i historiadora
de l’art Pilar Parcerisas i el
cap d’estudis de màsters i
postgraus de l’Elisava Es-
cola Superior de Disseny,
Ramon Parramon.

En l’apartat d’emprene-
dors s’hi troba l’agent lite-
rària Carme Balcells, fun-
dadora de l’agència literà-
ria CBS; el publicista
Lluís Bassat; el fundador i
codirector del festival Sò-
nar Sergio Caballero;
l’empresari Bruno Figue-
ras, membre del patronat
de la Fundació del Macba i
de la Fundació Conserva-
tori del Liceu i cònsol ho-
norari d’Austràlia; la co-
missària d’exposicions

Chantal Grande; l’activis-
ta cultural de Vic Ton Gra-
nero; el pallasso fundador
i director del circ Cric, a
banda de fundador de
l’ONG Pallassos Sense
Fronteres, Jaume Mateu
(Tortell Poltrona); la di-
rectora i fundadora de di-
verses organitzacions de
gestió cultural Marta Oli-
veres i Tortosa; Salvador
Sunyer, director de Bitò
Produccions i Margarida
Troguet, directora del Tea-
tre de l’Escorxador de
Lleida.

Finalment, en el bloc de
pensadors i professionals
d’humanitats, integren la
llista el filòsof de la Seu
d’Urgell Xavier Antich, el
doctor en antropologia
Manuel Delgado, l’actor,

escriptor i periodista Jordi
Jané, el periodista, filòsof i
escriptor Josep Ramone-
da, director del Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona; l’escriptor i
polític Ignasi Riera i Gas-
siot, la llicenciada en be-
lles arts per la Universitat
de Barcelona Montse Ro-
maní, el filòsof Xavier Ru-
bert de Ventós, el catedrà-
tic d’Arts Escèniques Ri-
card Salvat i el director del
Museu de la Ciència de la
Fundació «la Caixa», Jor-
ge Wagensberg.

Entre els criteris de se-
lecció s’han considerat
qualitats com ara la «inde-
pendència, l’honestedat,
el rigor i la capacitat», a
banda de l’«excel·lència»,
un reconeixement públic,

social i professional;
l’«experiència», és a dir,
una carrera reconeguda; la
«validació professional» i
un reconeixement del seu
sector, així com una «vo-
cació de servei públic».

Aquests són els 43 noms
que proposa la plataforma,
una entitat, però, que no té
poder vinculant. La nova
entitat de gestió cultural,
aprovada el 7 de maig pas-
sat després de cinc anys de
negociacions entre els di-
ferents sectors implicats,
preveu 11 membres. El
Consell Nacional de Cul-
tura i de les Arts tindrà ca-
pacitat executiva i a través
de la comissió d’ajuts im-
pulsarà els projectes dels
creadors, que ara mouen
uns 14 milions d’euros.

La independència, l’honestedat i el rigor han estat tres dels criteris de selecció dels 43 noms

La Plataforma proposa Coixet, Santos i
Tortell Poltrona per al Consell de les Arts

Isabel Coixet, Carles Santos i Tortell Poltrona. / JUANMA RAMOS / EFE / MANEL LLADÓ
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● La Plataforma de la Cultura per a un Consell
de les Arts de Catalunya ha confeccionat una
llista no vinculant dels candidats que proposen
per integrar el nou organisme de gestió, que in-

clou noms de creadors, gestors culturals, em-
prenedors i professionals del pensament i les
humanitats, com ara la cineasta Isabel Coixet,
el director teatral Hermann Bonnín, el pianista
Carles Santos, el pallasso Jaume Mateu (Tor-

tell Poltrona), el publicista Lluís Bassat, l’ar-
tista Perejaume i l’agent literària Carme Bal-
cells. Els 43 noms han estat seleccionats per
donar resposta a la demanda del primer ple
d’oferir propostes de candidats.

● Bo Diddley, un dels pio-
ners indiscutibles de la mú-
sica rock, va morir ahir
d’un atac de cor a l’edat de
79 anys, al seu domicili de
Florida. L’autor de Mona,
Who do you love i un dels
autohomenatges més des-
vergonyits de la història,
Hey, Bo Diddley, ja havia
tingut dos atacs que van fer
perillar la seva vida els me-
sos de maig i agost de l’any

passat.
Tot i que Diddley forma-

va part d’aquells músics
que havien estat víctimes,
en la pròpia pell, d’injustí-
cies històriques clamoro-
ses (a Barcelona, a la dèca-
da dels noranta, es va haver
de suspendre una actuació
seva perquè només havia
venut una vintena de locali-
tats), la seva empremta en
la música encara perdura.
Especialment la creació

d’un ritme sincopat de gui-
tarra (el jungle sound, com
es va arribar a qualificar)
que va servir perquè U2
compongués Desire; Bruce
Springsteen, She’s the one,
i Buddy Holly, Not fade
away, entre centenars de
cançons escrites des de fa
més de cinquanta anys.

Nascut a l’estat de Mis-
sissipí, d’on va emigrar als
set anys cap a Chicago, era
difícil que Ellas Otha Ba-

tes –McDaniel, després de
ser adoptat per un cosí de
la seva mare– no es deixés
seduir pel blues. Tocava el
violí però la música de
John Lee Hooker el va por-
tar a agafar una guitarra, en
el seu cas –en el que va ser
un dels seus trets més dis-
tintius– de forma quadra-
da. Avui, Fats Domino,
Chuck Berry i Jerry Lee
Lewis estan una mica més
sols.

Mor als 79 anys Bo Diddley, un
dels últims pioners del «rock & roll»
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Bo Diddley amb la seva guitarra quadrada. / EFE

Tom Waits no
exhaureix encara
les localitats per
als seus concerts
a Barcelona
● Barcelona. Tot i el col-
lapse en el les línies te-
lefòniques del Telen-
trada, les entrades per
als primers concerts
que Tom Waits oferirà a
Catalunya en tota la se-
va història (els dies 14 i
15 de juliol a l’Auditori
del Fòrum) no estan en-
cara exhaurides. Així
ho va fer saber la pro-
motora de l’esdeveni-
ment ahir al vespre en
un comunicat en què
també anunciava que
les vendes arribaven ja
a un 54% de l’afora-
ment. Des de les nou
del matí i fins al migdia,
Telentrada va rebre
32.800 trucades, de les
quals se’n van atendre
2.013. Barcelona és una
de les set úniques ciu-
tats d’Europa per on
passarà el Glitter &
Doom Tour de
Waits. / EL PUNT

Divendres, més
entrades a la
venda per als dos
recitals de Bruce
Springsteen
● Barcelona. Uns «re-
ajustaments de produc-
ció» han permès a la
promotora Doctor Mu-
sic posar a la venda un
nombre limitat d’entra-
des per als dos concerts
que Bruce Springsteen
oferirà els dies 19 i 20
de juliol al Camp Nou.
Les entrades seran de
seient reservat, valdran
entre 57 euros i 71 eu-
ros i es posaran a la ven-
da a partir de les deu del
matí de divendres. La
resta d’entrades es van
vendre en molt poques
hores. / EL PUNT


