


Pelat i Pelut és un grup format per músics arrelats a la Plana de Vic, terra de poetes. La seva música 
té un caràcter festiu, encomanadís i ballable. Molt recomanable per a Festes Majors. 

Es declaren "rumberos", una música d'arrel catalana que porten al seu terreny a partir de versions i 
temes propis. Les seves cançons parlen de coses quotidianes sempre de manera alegre i amb energia 
, amb tornades fàcils i enganxoses que no deixen parar de ballar. 

A finals de 20 l 7 van començar a experimentar amb poesia a partir de poemes d'autors que els atreien. 
És a partir de la veritat de la poesia que van començar a musicar textos de diversos poetes amb el tret 
comú de convertir els seus poemes en rumbes. 

Poques vegades la rumba ha servit per musicar poesia catalana perquè d'entrada és unir una música 
molt popular i, en èpoques, marginal, amb una expressió artística culta com la poesia, sovint adreçada 
només a les elits culturals. Pelat i Pelut fan una aposta valenta i gairebé irreverent posant de costat 
dos gèneres artístics ben diferents. 

C arpe N octem és el resultat d'una tria personal de poemes i de poetes que tenen com a fil conductor 
la nit. Ferran Orriols, cantant del grup musical Nyandú, diu que la rumba és per Pelat i Pelut un 

sedàs per on colen la vida. I sobre l'espectacle el mateix músic diu: 

"La foscor era el nostre vincle i em van ensenyar a vorejar-la, torejar-la i estimar-la. Se'n pot aprendre 
molt, de la nit. Alguns acluquen els ulls per no haver de veure-la quan arriba, perquè la temen però 
són molts els que guaitant-la han conegut un mar de riquesa que només s'abasta capbussant-s'hi. Els 
forans la titllen de boja, però qui la coneix la sap lliure. La nit abriga perquè ens despulla. Potser és 
per això que hi parlem en veu baixa: perquè hi diem la veritat." La veritat que en definitiva és la 
poesia. 

L'espectacle juga amb aquesta veritat a partir d'El Poema de Miquel Martí i Pol i la cançó Les mil i 

una rumbes de la Troba KungFú, la qual parla dels inicis de la rumba i té també un ressò literari ja 
que Scheherezade explica un conte rere l'altre per allargar la nit i no haver de morir en mans del sultà. 

Pelat i Pelut rumbegen la nit d'un poema a l'altre de la mà de poetes que ens acompanyen en les 
nostres nits. 

LINKS 

Quatre Llunes Germana de l'estiu 

https://www.youtube.com/watch?v=hjR8t53389c
https://www.youtube.com/watch?v=fTKmyArWWOo
https://www.youtube.com/watch?v=n4NcFnvaXDI
https://www.instagram.com/pelatipelut/
https://www.facebook.com/PelatiPelut/?jazoest=26510012180101814589951118673817180101657488122761101111071221045385109114661169983771119797541161199812210969815865100122671214850114787175575510966675497558110810357865110210068106105505497106551147899905011383118886665
https://www.youtube.com/channel/UC-ux5ESrN70J8IEEwjsd7zw
https://open.spotify.com/artist/0Fqs1pyFYl8J2SMqmRJlV2?si=ld5P2Yf0R_mW8yCUCYGpRw

