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Una entrevista a un grup del qual
la premsa diu que fan hip hop (tindrem temps més
endavant per desenvolupar la nostra pròpia teo-
ria) només pot entrevistar-se en un bungal-ou (el
guionet és necessari) o en un bar “prostàtic prò
estètic” que porti per nom, per exemple, Pelotari.
Escollim la segona opció perquè ajunta la virilitat
de les pilotes -en certa manera, ous- amb el no-
lleig cap a l'homosexualitat, a la qual canten i sen-
se vergonyes al díptic Leonor Rogers i Pèl i ploma
(marican urbana), dues de les millors explosions
de lírica vírica i electrònica iònica (de Ioni, l'heroi
de les discoteques). Com a les pel·lícules de gàngs-
ters, col·loquem els dos responsables d'En/doll al
nostre davant: Pedrals metralla paraules dalt dels
escenaris -a hores d'ara ja internacionals- des de
fa almenys una dècada; el laboratori musical de
Guillamino és especialment estimat al Japó, on
potser entre altres honors, ja forma part de la il·-
lustre yakuza (màfia) que apareix a les pel·lícules
de Takashi Miike o Takeshi Kitano. Avui, però,
hem de deixar en segon pla les seves activitats de-
lictuoses que com a bons representants del gangsta-
rap viuen en pròpia pell -encara que de forma irò-
nica- i centrar-nos en el seu projecte En/Doll, que
defensen als escenaris des del PopArb del 2006.
A partir d'ara, i tot recordant el garatge dels
Reservoir Dogs tarantinians, Guillamino esdevé G
i Pedrals P (i que consti que cap d'ells té res a
veure amb la fórmula 1). “El tipus de lletra i mú-
sica que estàvem barrejant se'ns feia estrany, al
principi” (P). “Tot va agafar tons surrealistes ràpi-
dament, però, tot i així, ara mateix em sembla un
projecte conclòs, que ha assolit uns objectius que
ja ens plantejàvem al principi. Tots dos ens hem
donat l'espai per fer el que volíem, tant en els tex-
tos com en la música” (G). En un principi la col·-
laboració es va plantejar com un únic espectacle al

popArb que després ha anat tenint diverses pròr-
rogues fins que ha acabat prenent la forma de lli-
bre-disc -o una excursió per assolir el present hi-
potètic: “És la manera que la gent pugui habituar-
se una mica a la música, perquè als concerts, com
que la cosa és molt marciana, si ho tens sentit sem-
bla que sigui més normal” (P).

Abans d'entrar pròpiament en els dominis de
l'En/Doll caldria precisar una mica la seva pro-
posta (a més d'acceptar que prové de l'espai exte-
rior, tot i que no s'hauria de confondre amb l'eti-
queta galàctica de Sisa). “Fem hip que no hop”, ens
diu en G després que en P hagi afirmat que venia
del hip hop de Foix i Verdaguer. A nosaltres tant
l'humor asincopat de les lletres com els constants
canvis musicals -escolteu Hipnosi giratòria: no us
recorda una mica al procés digestiu?- ens fan pen-
sar, més que en hip hop, en hiccup (singlot). Els ho
comentem i hi estan d'acord: “Ja tenim etiqueta”,
diu en P mentre en G va repetint la paraula pro-
posada.

“El disc és una gran broma però no és banal:
no és que no tingui fons, tot i que pot escoltar-se
només per passar-t'ho bé” (P). Comença amb el
beatboxing del Diccionari endoll i segueix amb la
Hipnosi giratòria, on ens recorden que “la mort
està d'oferta” enmig d'una galeria de canvis de rit-
me dignes d'una mica d'atenció. A Rates fan una
versió del poema homònim de Màrius Sampere, i
a Cinc maneres de matar un home li toca el torn al
polipoeta Edwin Brock. Entremig hi queda un
interludi (skit) eixelebrat que reinterpreta el “Vivo
sin vivir en mí” de Santa Teresa de Jesús. “Nor-
malment en els discos de hip hop les cançons són
serioses i els skits són de broma : en el nostre disc
les cançons són de broma i els skits ho són encara
més”, ens diu en G, i per certificar aquesta volun-
tat fem referència al repàs de 60 segons del tòpic

llatí del tempus fugit (Versos localitzadors) o al ra-
pejat en valencià de Bullit -on Pedrals repeteix,
amb to infantil, les paraules “bajoca, carlota i
creïlla”. El món és molt gran ens serveix per fugir
de l'ambient resclosit i de malson de les primeres
cançons: voltem per tot arreu en perpètua cele-
bració i esbrinem “si la brusa de la tsarina tenia
glasnost o no”. A continuació entrem a la virilitat
del món dels micos (U-A-U-U-A), que es contra-
posa amb l'entrada al món folklòrico-galàctic de
Leonor Rogers: Leonor, per l'esposa del... i Rogers,
probablement com a cognom de Buck, aquell per-
sonatge de còmic i de sèrie de TV que lluïa vestits
ajustats -que poden ser percebuts com a queers,
avui en dia-. Leonor Rogers se'ns emporta a l'eix
ample del Gayxample, versió latin house. “La can-
çó de l'Eixample va venir, en principi, d'El canvi
de Miquel Bauçà, però canviant les velles per l'al-
tre gran sector, els conqueridors” (P). Estan con-
vençuts que la cançó agradarà al públic homose-
xual, si arriba a les seves orelles. El tram final del
disc (recte) és el més escatològic: hi trobem La
transformació del segle XXI, on Pedrals canvia la
cuca de Kafka per una granota que vacil·la musi-
calment mentre fa de ventre. “El disc és cacofonia
i coprolàlia pura” (P): és a dir, combinació de sons
desagradables i la capacitat de pronunciar uns mots
per uns altres, sempre relacionats amb l'aspecte
escatològic (no entès en el sentit grec sinó més
aviat en l'actual). Crits & Crims & Cremalleres, se-
guint aquesta línia, ens parla de l'abast destructiu
de les cremalleres - “txac-txac t'enganxa”-, i les
Manilles i Percaç, cloenda apoteòsica (o era
apotecàrica?) ens retornen al món dels gàngsters,
d'on ells, com a bons pervertidors del hip hop,
n'han sortit per deixar-nos “cosits tots a tres”. Com
que ni l'apuntador queda viu, hem de posar punt i
final a l'entrevista, dessagnats.

L'art del singlot

Es riuen dels tòpics del hip hop amb una barreja

poc freqüent entre poesia i música electrònica

(samples, ximples i amples -pronunciat tot a

l'anglesa, si us plau-). Pau Guillamet

“Guillamino” i Josep Pedrals van decidir unir els

seus talents metamòrfics per enfilar-se dalt de

l'escenari amb ‘En/Doll’ (Bankrobber/La Breu),

llibre-disc insòlit que sembla que no tindrà

pròrroga i que els propers mesos passejaran per

escenaris diversos, ben vestits i amb una pistola

de boles que ja no dispara, però que encara fa

patxoca -carlota i creïlla. (Text: Jordi Nopca)




