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EL GRUP

La revelació dels
amics de les arts
Si bé ara fa un any el grup
revelació del 2008 foren els
catalans Manel (i com a tals
actuaren a la Nit de la Cultu-
ra que tingué lloc a Artà),
podríem dir que enguany el
grup revelació del 2009
han estat els Amics de les
Arts, un quartet del Princi-
pat que es podrien etique-
tar dins la franja del pop-folk
independent. Allò que és
cert és que aquest grup
que, conten, es va improvi-
sar en un viatge a Eivissa
està protagonitzant darre-
rament un auge de bones
crítiques per les seves can-
çons plenes d’ironia, origi-
nalitat i noves sonoritats. A
Mallorca els vàrem poder
veure aquest estiu a les Vol-
tes dins el festival 9.cat.•

La nitmés menorquina
Finalment, la cançó Escolta el vent serà l’encarregada de substituir La Balanguera, himne de
Mallorca, en la primera Nit de la Cultura de l’Obra Cultural Balear que es durà a terme fora de l’Illa

Text: N.Martí

PALMA Tal com ja s’anuncià el
mes d’octubre passat, la Nit de la
Cultura de l’Obra Cultural Balear
tindrà lloc enguany al teatre Prin-
cipal de Maó el proper 18 de de-
sembre. És la primera vegada en
23 anys que els premis 31 de De-
sembre s’entregaran fora de Ma-
llorca i això provocà el dilema de
com acabar una gala, que sempre
es clausurava amb La Balangue-
ra, a una illa que no li és pròpia.
Finalment, i vist que una de les
cançons més populars de Menor-
ca, Un senyor damunt un ruc, no
acabava d’adequar-se al protocol
de l’acte, l’OCB i el Consell de Me-
norca acordaren acabar l’esdeve-
niment amb el tema Escolta el
vent. Ja el 12 de novembre passat,
Joan Lluís Torres, conseller me-
norquí de Cultura, manifestava
que “estam segurs que no farem
sonar La Balanguera, perquè no

és res nostre i tampoc no serà Un
senyor damunt un ruc, perquè no
és prou seria. Nosaltres hem se-
leccionat un seguit d’alternatives
i ara les discutirem amb l’Obra”. I
d’aquella reunió s’acordà el tema
compost per José Luís Ortega Mo-
nasterio i lletra de Tòfol Mus per
tal de cloure l’acte. El que encara
no està clar, afegia ahir el coordi-
nador de l’OCB, Tomeu Martí, és

qui l’interpretarà. “Estam mirant
si podem fer una actuació con-
junta entre els diferents grups
que participaran en la gala”, afe-
gia.

I en aquest sentit, l’acte tindrà
un marcat accent menorquí. Hi
seran presents el baríton Joan
Pons, acompanyat al piano per la
seva filla, Joana Pons. Així mateix,
hi participarà Cris Juanico. Al

llarg del vespre, seran moltes les
referències menorquines de l’es-
deveniment, com ara l’estrena
d’un documental de Lluís Ortas
sobre els orígens menorquins de
Joan Camus, i una menció especi-
al als 180 anys del teatre Principal
de Maó, el més antic de les Bale-
ars. Des del Principat, arribarà, a
més, un dels grups revelació del
moment, Els amics de les arts,

que acaben de publicar el seu
nou disc, Bed and Breakfast.
També és previst fer un homenat-
ge als 50 anys de la Nova Cançó,
malgrat que no s’ha confirmat a
càrrec de qui anirà. “Ens hauria
agradat dur Joan Manuel Serrat,
que està molt vinculat a Menorca,
però de moment no n’hem obtin-
gut resposta”, confirmà Martí.

La celebració de la Nit de la Cul-
tura a Maó respon a la voluntat de
l’OCB de descentralitzar les activi-
tats. Amb perfecta sintonia amb
Acció Cultural de Menorca,
l’Obra ha preparat un cap de set-
mana durant el qual tindran lloc
activitats, com ara el Cafè per la
llengua, i s’ha organitzat, a més,
un viatge especial per a tots
aquells mallorquins que es vul-
guin desplaçar a l’illa veïna per
veure en directe la Nit de la Cultu-
ra, que un any més serà retrans-
mesa per IB3, TV3 I Televisió
d’Andorra.•

El menorquí Cris Juanico. Joan Pons actuarà al costat de la seva filla al piano.


