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No hi ha ningú 
que no s’adoni 
que a l’ense-
nyament hi ha 
mala maror. 

Acusacions, mitges veri-
tats i mitges mentides 
van en totes direccions. 
Però segurament són pocs 
els qui han volgut (o han 
pogut) indagar quina és la 
realitat objectiva. 

Rere el conflicte, com-
plex i múltiple, hi troba-
rem uns sindicats més pre-
ocupats pel gremialisme i 
per mantenir el seu estatus 
que no pas pels objectius 
sindicals i pedagògics. 

Hi trobarem una admi-
nistració prepotent amb 
criteris més empresarials 
que pedagògics, de resul-
tats “efectius” (mesurats 
en nombre d’aprovats), i 
sobretot econòmics. 

Hi trobarem uns profes-
sors ja cansats de lluitar 
per l’ensenyament públic, 
que han anat veient com 
l’administració els obstru-
eix la feina; i uns profes-
sors encara amb ànims als 
quals només es posen pals 
i més pals a les rodes. I uns 
professors interins i subs-
tituts amb unes condicions 
laborals vergonyoses. (I 
uns de “funcionaritzats” 
en el pitjor sentit del mot):

Hi trobarem uns pares 
que majoritàriament han 
abdicat de la seva funció 
però volen imposar-se al 
professors, centres i mèto-
des. 

I, al capdavall, hi ha els 
alumnes, víctimes d’una 
situació insostenible que 
només es pretén adreçar 
amb exabruptes improvi-
sats.

Matisos i excepcions, 
molts. Però el mapa és 
aquest.

SI...

Ni educar ni 
ensenyar (8)

Els ‘intel·lectuals’ amb 
Portet, a Calldetenes
Calldetenes L’Auditori de 
Calldetenes es va omplir 
dissabte d’intel·lectuals 
(tal com Portet anomena 
el seu públic) que no es 
volien perdre l’última 
parada osonenca de la 
seva gira. El vigatà va 
oferir un concert d’una 
hora i mitja i els 22 temes 
interpretats van sonar 
millor que mai, l’acústica 
de l’espai i segurament pel 
rodatge que la banda por-
ta després d’estar girant 
des del passat setembre.
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La gira de Mazoni 
passa per Vic i Ripoll
Vic/Ripoll El repte de 
Jaume Pla –Mazoni– 
d’oferir un concert cada 
dia al llarg d’un mes ha 
passat per Vic i Ripoll. El 
cantant i músic de la Bis-
bal va actuar a la Jazz Cava 
de Vic (a la fotografia), 
el passat dia 14, i aquest 
dimecres ho va fer al bar 
La Taverneta de Ripoll. 
Mazoni ha emprès aquesta 
experiència, única fins ara 
a Catalunya, després de 
l’èxit del seu últim disc, 
Eufòria 5 - Esperança 0.
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La Big Band mostra el 
seu treball a Manlleu
Manlleu La Big Band de 
Manlleu va mostrar dis-
sabte en públic com pre-
para el seu repertori, en la 
darrera jornada del Cicle 
de Jazz, al Centre Cívic. 
Sota la direcció de Marcel-
lí Druguet, els músics de 
la Big Band van treballar 
per seccions i amb dife-
rents velocitats o finals, 
en un assaig-concert amb 
públic. A la nit, el Cicle de 
Jazz es va tancar amb Raül 
Reverter i el so avantguar-
dista de Trop’s in jazz.
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Tronadissa porta a 
Sant Joan els versos 
de les trobadores

Sant Joan de les Abades-

ses El Palau de l’Abadia de 
Sant Joan acollirà aquest 
dissabte a les 10 de la nit un 
concert de Tronadissa, un 
quintet que va néixer l’any 
passat –liderat pel cantant 
i músic ripollès Oriol Rius– 
amb la voluntat de musicar 
les veus de dones trobadores 
occitanes dels segles XII i 
XIII. Les composicions de 
Tronadissa són modernes i 
els textos originals prove-
nen dels poemes traduïts al 
català. 

El pop de Fred i Son 
i de Sedaiós, aquest 
dissabte a la Cava 

Vic Fred i Son i Sedaiós pre-
sentaran aquest dissabte a la 
Cava dues de les evolucions 
més interessants del pop 
català actual. Sedaiós, un 
quartet format a l’entorn de 
Cristian i Gaia, s’ha donat a 
conèixer amb el seu primer 
disc, Resolen problemes, amb 
cançons en català, francès 
i anglès. Per la seva part, el 
trio Fred i Son factura un 
pop amb influències de Yo La 
Tengo. Les actuacions seran 
a les 11 de la nit i formen 
part del cicle X a la Cava.

Dual Beat, a la Cava 
i Pasternak, amb Alec 
Sun i Aurora Crew

Vic El bar El Gravat i la Sala 
Pasternak uneixen propostes 
aquest divendres amb el pri-
mer Festival Electrònic Dual 
Beat. La primera sessió tin-
drà lloc a les 12 de la nit, amb 
el DJ Alec Sun, per continuar 
després a Pasternak amb el 
live dels Aurora Crew (els 
vigatans Gil Granero i Toni 
Ordóñez). Novament Alec 
Sun i el resident de Paster-
nak, Niño Prodigio, tancaran 
la nit, que estarà acompa-
nyada per les projeccions de 
Visual Brothers.

Las Migas avancen 
el seu primer disc a 
Manlleu, divendres

Manlleu El quartet Las 
Migas avançarà a Manlleu 
el seu esperat disc de debut, 
Reinas del matute. Serà 
divendres a les 10 de la nit, 
en un concert organitzat per 
l’Associació Pro Ateneu, que 
tindrà com a escenari l’ermi-
ta de Sant Julià de Vilamiro-
sa (el Fugurull). Las Migas 
parteixen del flamenc tra-
dicional per afegir-hi altres 
sensacions musicals proce-
dents dels seus llocs d’origen 
(Catalunya, Alemanya, Anda-
lusia i França). 

“Recursos propis” 
arriba a Vic, amb les 
obres de 10 artistes

Vic ACVic, Centre d’Arts 
Contemporànies inaugura 
el recorregut itinerant de 
l’exposició “Recursos pro-
pis”. La mostra, produïda 
pel centre Bòlit de Girona i 
comissariada per Rosa Pere, 
presenta els treballs de 10 
creadors que giren entorn 
del mateix art, com a canal 
de producció i transmissió 
de coneixement. “Recursos 
propis” s’inaugura aquest 
dissabte les 7 de la tarda, i es 
podrà visitar a l’ACVic fins al 
dia 30 de maig. 

Aquest divendres també s’entregarà el 13è Premi Boira de Teatre

El Dia Mundial del Teatre posa a 
debat a Vic el seu paper pedagògic

Vic

J.V.

Una reflexió sobre el paper 
educatiu del teatre, a través 
d’una taula rodona, centrarà 
aquest divendres els actes 
del Dia Mundial del Teatre 
a Vic. Tot i que aquesta dia-
da es commemora arreu el 
dissabte, a Vic s’ha avançat 
perquè no coincidís amb el 

gruix d’actes del Mercat del 
Ram. A partir de les 7 de la 
tarda, l’Institut del Teatre 
acollirà el debat “El teatre 
és útil per a l’educació?”, en 
el qual intervindran com 
a ponents Dolors Collell, 
actriu i delegada d’Educació 
a la Catalunya Central; Mar-
ta G. Otín, professora de Bat-
xillerat en Arts Escèniques a 
Granollers, i Dolors Rusiñol, 

també actriu i professora de 
la UVic. “Poques vegades es 
poden reunir experts que 
puguin parlar del tema amb 
tant coneixement de causa”, 
explica Frederic Roda, que 
actuarà com a moderador. 

A les 9 del vespre, dins dels 
mateixos actes, s’entregarà la 
13a edició del Premi Boira de 
Teatre, i es presentarà l’obra 
guanyadora de l’any passat.


