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Un artista local produeix el primer 
rap contra rhomofòbia de l’Estat
Nel·lo Caramel·lo l’ha compost a petició de l’Ajuntament de Sabadell
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Nel·lo Caramel·lo, a la dreta, durant la presentació del rap

ESTEVE BARNOLA

FLAIXOS

-

D. BtSBAl

Peter Pan vola davant del capità Garfi a La Faràndula

«Peter Ran» s’acomiada 
amb 4.300 espectadors

L'Ajuntament de Sabadell i 
l'artista local Nel·lo Caramel·lo 
han produït el primer rap con
tra l'homofòbia de tot l'estat i 
cantat en català.

El rap, que es va presentar 
amb motiu dels actes del Dia 
Internacional contra l'Homo- 
fòbia, porta per nom «L’amor 
lliure» i compta amb un vide- 
oclip que ha estat filmat per 
Daniel Zsé Embuena.

Objectiu
Per Caramel·lo, l'objectiu de 
l'elaboració del rap era, a més 
de lluitar contra l'homofòbia, 
aconseguir la implicació del 
diferents col·lectius de joves 
«i que la creació es pogués 
fer servir com a material per 
treballar el tema als centres 
educatius».

Per a l'Ajuntament, que va 
encarregar el treball, era impor
tant que l'artista fos local, «i 
que quedés clar que la ciutat

REDACCIÓ

«Amb el context de crisi eco
nòmic actual, on el món de la 
cultura també se'n ressenteix», 
la Joventut de La Faràndula diu 
que està «orgullosa» davant 
els més de 4.300 espectadors 
que ha aconseguit atraure a la 
seva estrena i «plat fort» de la 
temporada, La increïble histò
ria de Peter Pan.

L'adaptació d'Arnau Solsona 
del conte, que ha dirigit ell 
mateix amb Maria Glosas, es 
va acomiadar diumenge entre 
crits d'eufòria del públic pels 
efectes visuals i les músiques

contagioses, composades 
expressament per Sense Sal, 
Els Catarres, Joan Colomo, 
Llufs Oliva i Oest.

Ha estat un brillant colofó a 
una temporada que va arren
car amb les reposicions de La 
blancaneus i La volta al món 
en 80 dies i es completava 
amb uns Pastorets que van 
sumar 5.751 espectadors en 
vuit funcions.

A més, la producció de la 
Blancaneus va participar a la 
temporada estable del Polio
rama barceloní, amb 1.500 
persones reunits en dos caps 
de setmana ■

►  Segona part de la 
«Didàctica Musical» 
sobre el clarinet

L'Auditori de la Fundació 
Bosch i Cardellach 
(Indústria, 18), acull avui 
la segona part de la 
dissertació «El clarinet» 
que, dins el cicle de 
«Didàctiques Musicals» 
de Joventuts Musicals 
de Sabadell, ofereix Elio 
Ronco junt amb el Sextet 
de Clarinets de la Creu 
Alta. Després de presentar 
la passada temporada 
les característiques 
acústiques que 
distingeixen el clarinet 
i de fer un repàs a la 
seva evolució històrica, 
aquest cop presentaran 
els diferents membres 
de la família i es veuran 
el rol que han tingut els 
diferents repertoris i 
formacions. Tot plegat 
amb música i exemples en 
viu, a partir de les 19.30h 
(entrada lliure).

►  Trobada amb el trio 
de Uuís Coloma al Jam 
Session

Com cada dimecres, 
aquesta setmana el 
pianista de blues i boogie- 
woogie Lluís Coloma es 
posarà al front de la ‘jam- 
session' al número 12 del

Raval de Dins. A partir de les 
22h es sumaran un grapat de 
músics per improvisar.

►  «Noches de comedia» 
con Ismael Galán en el pub 
Sabadebidoo

Este miércoles, a las 23

de Sabadell lluitava contra 
l'homofòbia i, per tant. la llen
gua havia de ser el català*.

Que sigui un rap no és 
casual, ja que, precisament, 
com explica Nel·lo Caramel·lo. 
«posats a trencar prejudicis, 
també cal comentar que el 
rap, per diverses raons, ha 
estat considerat, per defecte 
i durant molt temps, com un 
estil musical homofòbic». 
D'aquesta manera volen con
tribuir a trencar aquest mite.

Reivindicatiu i optimista
«Seguint amb l'estil reivindi
catiu de to t moviment LGTBI,

Es vol trancar el 
«mite» que el rap 

és un estil musical 
homofòbic

hem volgut crear un rap, que 
encara que convida a la lluita, 
és pacífic, optimista i positiu», 
afegeix Caramel·lo.

Al vídeo apareix un grafitti 
realitzat per l’ocasió per Óscar 
Soriano.

El vídeo íntegre del rap es pot 
veure a través d'internet fent 
click a l'enllaç: www.youtube. 
c o m /w a tch ? fe a tu re = p la ye r 
embedded&v=eJpJiR4Gy8k ■

horas, el pub Sabadebidoo 
presenta unas «Noches 
de comedia» con Ismael 
Galán. La actuación del 
monologuista en la popular 
cervecería de la calle Advocat 
Cirera es con entrada libre 
y con consumición mínima 
obligatoria.
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XXVII APLEC
ai Santuari 
Ecològic de
GALLIFA

A les 11 del matí:
•  Sor Lucía Caram, contemplativa dominica argentina, que 

ha fet de Catalunya el seu claustre, obrirà la jornada amb el 
tradicional “ Elogi a la Naturalesa”

•  Mn. Dalmau presidirà la "Missa sobre el món"
• Tot seguit homenatge al psicòleg, pensador i un dels primers 

independentistes Carles M. Espinalt, amb Frank Dubé i 
Nati Muñoz

•  Entreacte amb coca i mistela per a tothom de Rere Turón
•  Recital de cançons populars a càrrec de la coral "Amistat" 

de St. Feliu de Codines, dirigida per Montserat Cot i Eulalia 
Segalés

ARROSSADA POPULAR
(paella, postres i cremat: 10 euros) 
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