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ElComentari J.M. Hernández Ripoll

Una llista circula aquests
dies per la galàxia cultural
del país. No és la llista

negra de les Termòpiles, ni tam-
poc la dels al·lèrgics a la lectura o
la d’aquells que no han trepitjat
un cinema, un teatre o una sala
d’exposicions a la vida. No,
aquesta llista és una llista blanca i
hi figuren el nom i cognoms dels
prop de tres centenars de perso-
nes que han estat proposades
per formar part del futur Consell

300

de les Arts. És a dir, una mena de
cens dels savis de la tribu.

Cadascuna de les 35 entitats que
constitueixen la Plataforma per al
Consell de les Arts ha fet la seva
tria seguint uns paràmetres esta-
blerts. La unificació de tots els llis-
tats ha donat com a resultat aquest
registre de personalitats que d’aquí
a no res es sotmetrà democràtica-
ment a una primera reducció, des-
prés de la qual només en queda-
ran 60. Però aquí no acaba la feina.

El procés de selecció continuarà
fins que només en surtin 28, tots
absolutament consensuats i capa-
citats per a la feina que se’ls girarà,
que no és una altra que la de regir
els camins ideològics de l’art i por-
tar el control dels pressupostos pú-
blics dedicats a la cultura.

Fa anys que la plataforma es
baralla per crear el Consell de les
Arts. Si no em descompto, ja han
passat quatre consellers per la
taula de negociacions. Però per fi

el projecte és en fase final. Ara
només queda saber quines seran
les 14 personalitats que el forma-
ran, que, segons diu el text, seran
nomenats pel president de la Ge-
neralitat. El tema és massa seriós
perquè una televisió l’espremi en
un reality show. Seria poc pràctic,
donat que la majoria dels adscrits
a la llista desconeixen que hi figu-
ren i potser no ho sabran fins que
arribi l’hora de la veritat. Que gua-
nyin els millors.

Per la galàxia cultural
del país circula
una mena de cens
dels savis de la tribu,
amb el nom de prop
de 300 persones

MUSICAL
‘Abbafever’ torna a
Barcelona amb set
funcions al Tívoli
L’espectacle Abbafever torna
a portar les cançons del mític
grup suec Abba a Barcelona,
on ja es va poder veure el
2005. Avalat pel gran èxit de
la seva gira europea, amb més
de 200.000 espectadors, el
musical està instal·lat des
d’ahir i fins al 10 de juny al Te-
atre Tívoli. Dos presentadors
catalans expliquen la història
del grup, mentre que quatre
protagonistes principals en-
carnen els artistes suecs i in-
terpreten un total de 22
temes, entre els quals no fal-
ten Waterloo, Super Trooper i
Dancing Queen.

MÚSICA
Montserrat tindrà
l’orgue més gran
de Catalunya
El taller Blancafort Orgueners
de Montserrat, de Collbató,
construirà el nou orgue de la
basílica de Montserrat gràcies
a un conveni de col·laboració
que signaran demà Caixa Pene-
dès i l’Abadia de Monserrat.
L’actual orgue data del 1957 i es
troba molt deteriorat a causa
del seu ús intensiu. El nou
orgue entrarà en funcionament
el desembre del 2009, moment
en què es convertirà en el més
gran de Catalunya.

TEATRE
‘El vaixell dels bojos’
és a Barcelona amb
una comèdia musical
El pesquer El vaixell dels bojos
és al moll d’Espanya (Moll de la
Fusta) amb la comèdia musical
familiar Los cuentos de Canter-
bury. El pesquer està habitat
per una família d’artistes que
aprofiten la inspiració de l’alta
mar per preparar creacions de
teatre còmic, vídeoreportatges
i disseny de vestuari. Han visi-
tat més de vint països.

Espectacles
enbreu‘Hip-hop’desenyors

El poeta Josep Pedrals i el músic Guillamino treuen un disc raper,
‘En/Doll’, que presenten el 9 de juny en un concert a L’Auditori

Andreu Gomila
BARCELONA

Guillamino i Josep Pedrals
van tenir un amor a prime-
ra vista. Va ser fa un any i
mig, més o menys, quan
Pedrals treballava al pro-
grama de Xavier Graset a
Catalunya Ràdio. Van con-
nectar de seguida i van de-
cidir pujar plegats a l’esce-
nari. El poeta, amb només
28 anys, és un dels rapso-
des més populars d’aquest
país i ja té prou experiència
amb el vers escenificat. I
per això no li va fer por la

idea de voltar com a raper,
amb Guillamino als plats i
als cors. La seva imatge,
tanmateix, és lluny dels Pu-
blic Enemy, Ice Cube, Emi-
nem o qualsevol heroi del
gènere nord-americà, o fins
i tot dels Violadores del
Verso espanyols. “Sortim
trajats a l’escenari”, afirma
Pedrals. Guillamino asse-
gura que no hauria gosat
fer un disc de hip-hop tot
sol. “Amb ell m’hi he atrevit
perquè no som rapers”,
deixa clar.

De fet, el disc que ara tre-
uen, En/Doll (BankRob-

ber), ha estat fruit d’un
work in progress, engegat
el juliol de l’any passat al
PopArb d’Arbúcies, on van
fer el primer concert. La
idea d’enregistrar-se en CD
prové més de les ganes de
deixar constància de l’ex-
periment. “Quan abando-
nem els directes, els temes
deixaran de sonar”, consta-
ta Guillamino.

Versos de Màrius Sampere
En/Doll és més que un cedé
clàssic de hip-hop. No
tenim constància que els
rapers nord-americans em-

prin versos de Robert
Lowell. Aquí, en canvi, hi ha
un poema de Màrius Sam-
pere, Rates. “Encara no
l’hem trucat per avisar-lo”,
diu en Pedrals, murri.
També hi ha un text de Mà-
rius Serra, que els ha acom-
panyat en algun bolo, i uns
versos del polipoeta Edwin
Brock, Cinc maneres de
matar. La majoria dels
temes, tanmateix, són obra
de Pedrals, que s’atreveix a
definir el disc com “un ma-
nual per assolir el present
hipotètic”. Al disc, les refe-
rències urbanes són cons-

tants, com Pèl i ploma, un
passeig pel GaiEixample,
així com les picades d’ullet
al món “truculent” –Pe-
drals dixit– de Juli Vallmit-
jana, i a l’il·lusionisme.

Concert prometedor
El concert que oferiran dis-
sabte 9 de juny a L’Auditori
promet. Guillamino ens
avança que deixa espai a la
improvisació, cosa que ofe-
reix més llibertat a Pedrals,
avesat a les jam sessions de
paraules. Porten un grup de
coristes i segurament hi
haurà alguna sorpresa. ■

Guillamino, en primer pla, i Josep Pedrals han creat “un manual per assolir el present hipotètic”, en paraules seves ■ RUTH MARIGOT




