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El hip hop és el protagonista del nou Snap Festival.

Tertúlies. Co-
mença una no-
va edició del ci-
cle de tertúlies
a les bibliote-
ques de Barce-
lona Vine a fer
un cafè amb...
La iniciativa se
celebrarà els dimarts i
dimecres a la Biblioteca
Francesca Bonnemai-
son i els dijous a la Jau-
me Fuster. La proposta
s’iniciarà el proper 8 de

gener (19.00 hores) a la
Bonnemaison (Sant Pe-
re més baix, 7) amb
una posada en escena
de la poesia de Miguel
Hernández.

Comença el Barnasants. Juntament amb la bona
música que ofereix, el festival de cançó d’autor
Barnasants sempre s’ha caracteritzat pel seu activis-
me d’esquerres. Per això no és d’estranyar que els
organitzadors d’aquesta cita dediquin l’edició d’en-
guany a la memòria de Gregorio López Raimundo i
Paco Candel. L’encarregat d’inaugurar el festival
serà el cantautor gironí Eduard Canimas, que amb
el seu treball de presentació, Noh iha crisi, va deixar
de ser una promesa per convertir-se en una original
revelació gràcies a les seves propostes (gratificant-
ment) surrealistes. En el concert del Barnasants,
Canimas recuperarà cançons d’aquell disc i avança-
rà alguns dels temes que formaran part del seu
futur tercer àlbum. Un cop inaugurat, pels escena-
ris del festival —que aquest any, sense deixar Barce-
lona, s’expandeix a localitats com Molins de Rei i
Sant Feliu de Llobregat— passarà una interminable
llista d’artistes que inclou a Raül Fernández, Joan
Isaac, Carlos Chaouen, Tomeu Penya, Albert Pla,
Marina Rossell, Luis Eduardo Aute, Ismael Serra-
no, Sisa, Cecilia Todd, Joseba Gotzon, Jabier Mugu-
ruza, El fill del mestre, Mazoni, Javier Ruibal, Dani
Flaco, Carme Canela i Ana Belén, entre d’altres. La
passió viatgera del Barnasants —un clàssic local
que ja va per la 13ª edició— queda palesa en el lloc
elegit per la cloenda, que se celebrarà el 21 de març
a l’auditori Karl Marx de Cuba, a L’Havana. La
música cubana és precisament una de les protagonis-
tes d’aquesta entrega, perquè els organitzadors del
festival han arribat a un acord amb el Centro Pablo
de la Torriente Brau per convidar cada any joves
cantautors cubans. Ariel Díaz, Rita del Prado i

Lázara Ribadavia són els encarregats d’encetar la
iniciativa. No obstant, el Barnasants defuig les eti-
quetes per oferir un ventall d’estils dispars, que van
de l’escola de George Brassens a les sonoritats més
outsiders. Festival Barnasants. Del 9 de gener al 21
de març, diversos espais de Barcelona i d’altres locali-
tats / Concert inaugural d’Eduard Canimas. Dia 9 de
gener, 22.00 hores. Sala Luz de Gas (Muntaner,
264). Barcelona. www.barnasants.com

L’art del ‘speakers’. És evi-
dent que la moda del hip
hop no para mai. Ben al
contrari, aquest fenomen
de cultura urbana té cada
dia més força (i adeptes).
Només cal veure les co-
reografies d’alguns espec-
tacles de dansa contem-
porània per copsar la se-
va influència actual: el
hip hop ja ha deixat enre-
re els temps on aquest es-
til era considerat una dis-
ciplina marginal per pas-
sar a instal·lar-se als tem-
ples de la cultura, mal-
grat que també hi ha crí-
tics que censuren aquesta
institucionalització per-
què pensen que això li res-

ta autenticitat. Els petits
locals musicals i les disco-
teques també han afavo-
rit l’expansió del hip hop
amb iniciatives que no pa-
ren de créixer (vista la de-
manda del públic). L’últi-
ma en afegir-se a llista es
diu Snap Festival, una no-
va convocatòria consagra-
da a la dansa hip hop. Els
protagonistes de la troba-
da seran diversos co-
reògrafs i ballarins que
tindran entre cinc i set mi-
nuts per mostrar lliure-
ment el seu treball. Snap
Festival. 27 de gener, a
partir de les 18.00 hores.
Sala Apolo (Nou de la
Ramba, 113). Barcelona.

Voldria ser capaç d’escriure això sense
acompanyament i en forma de solo de
trombó, per tal que d’entrada ningú se
sentís temptat de llegir-ho (amb tot el

que llegir comporta de processar, entendre,
valorar...) i només calgués escoltar-ho, ni que
sigui distretament. Si de cas, després, havent
recollit al clatell el rebot de les vibracions
físiques artístiques de l’aire, ja s’aniran trans-
formant elles soles dins del crani en emocions
que recorreran tot el cos i de retruc també
afectaran el cervell teu, oh desemparat lector!
El ‘després’ que ara fa un moment he dit de fet
ja ha arribat, i ja ha passat, perquè era un ‘ara
mateix’ disfressat de ‘ja ha passat una estona’
perquè es tracta de coses que vénen a l’ànima
sense haver-se passejat pel cervell, més aviat
podríem dir que se l’han passejat, en el sentit
de driblat, i a la cervellera li fa l’efecte que li
han arribat ‘després’, quan en realitat és ella
que hi ha fet un pèl tard.

Aquí ara ve el moment en què canvio llesta-
ment i lleugeret, sense que ni quasi s’aturi la
cançó i certament sense interrompre-la, el
trombó pel fiscorn, que és més greu i més
breu, i la frase es torna més fonda, la cinta del
parlar es fa més gruixuda, l’efecte físic de les
vibracions sonores sobre els ossos esdevé més
perceptible, i s’intueix com si la música es
volgués fer entreparenta d’algun gruny primi-
geni sense perdre emperò ni un bri de la seva
riquesa insondable de ser musicalitat pura
però en el fons ja t’ha enredat perquè el buf
del metall és de paraula articulada, per bé que
intraduïble, i a més, encara que la frase sigui
breu i greu, ve tan de pressa i talment empal-
mada amb la d’abans i amb la d’ara que en
resulta allò que se’n diu un moviment perpe-
tu, i el que costa d’entendre només és com
s’ho fa el músic per respirar, perquè el que és
el desplegar-se en si del ritme i del fraseig ni
s’entén ni no s’entén: se sent, i t’embolica tal
si fos una atmosfera carregada amb mil i un
avisos i rondalles i significats que no ens els
sabrem explicar mai però el que sí que sabem
és, emocionalment, comprendre’ls i corpren-
dre’ls, tu diràs, i és que es troben exactament
circulant per la columna vertebral d’aquest
miracle que se’n diu, en el bon sentit de la
paraula, civilització, i hi són des de quan els
homes van descobrir la camisa, la pinta, les
paraules d’amor, l’olla al foc, els oracles, la
xemeneia... i així fins al contrabaix, les ulleres
de sol i la vareta màgica. O d’abans i tot.

Segons els més penetrants estudis futurs
d’història antropològica de l’edat de pedra
sembla bastant probable que el llenguatge arti-
culat de les paraules aparegués entre els ho-
mes abans que la camisa de quadros. Amb la
camisa llisa la cosa ja no és tan clara. Buscar,
però, aquelles primeres cançons és inútil, és
malgastar els esforços. Basta somiar-les, o ima-
ginar-se-les, o sentir-ne. O llegir els poetes
d’avui i fer la corresponent regla de tres coma
tres tres tres tres...

I encara s’hauria de veure fins a quin punt
el fracàs, alguna forma del fracàs, del despa-
rèixer, del perdre’s, forma part de l’essència,
del pinyol, de la poesia i de la música. Perquè
la cosa que s’assembla més a l’art són les
llavors, destinades a rebentar-se.

Ball de pare-
lles. La com-
panyia Stress
Teatre estre-
na el seu se-
gon especta-
cle, un text
de Xavier
Durringer ti-
tulat Ball trampa.
L’obra s’endinsa en la
història de dues pare-
lles, l’una a punt de
trencar-se i l’altra a
punt de començar.
Aquesta coincidència
permet a l’autor re-
flexionar sobre tòpics
com l’amor o la soli-

tud. Un dels atractius
del muntatge és la seva
estètica radicalment
contemporània i que
evoca el món urbà dels
graffiters i dels okupes.
‘Ball trampa’. Del 8 al
27 de gener. Versus Tea-
tre. (Castillejos, 179).
Barcelona.

Albert Pla actuarà al festival Barnasants.Ag
en

da

Prop del paradís
ENRIC CASASSES

8 / QUADERN EL PAÍS, dijous 3 de gener de 2008


