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Víctor Sunyol

No es poden 
entendre les 
declaracions 
de la conselle-
ra d’Ensenya-
ment dient que 

cal una assignatura que 
faci dels alumnes empre-
saris emprenedors.

Ensenyar els alumnes 
a ser arriscats, inquiets, 
creatius, a tenir iniciati-
va, plantejar-se objectius, 
superar les dificultats, 
portar a terme els projec-
tes i lluitar per aconse-
guir-los... que se sàpiga, 
totes aquestes actituds, 
normes i valors formen 
part de l’ideari o projecte 
educatiu de qualsevol 
escola que es pugui dir 
escola. Aleshores, quin 
sentit tenen aquestes 
declaracions?

Deu ser que ara el 
que volen és forçar cada 
alumne a ser un empre-
sari agressiu i triomfant. 
(I ja veiem els valors de 
la majoria d’empresaris 
triomfants.)

Així, Ensenyament 
augmentarà més encara 
les fatídiques i inútils 
assignatures “maria” (I 
de quina matèria traurà 
les hores?). Però sobretot 
Ensenyament demostra 
que no creu en el principi 
pedagògic més elemental: 
que a l’escola els valors 
s’aprenen transversal-
ment, en totes les seves 
activitats, en les actituds 
dels professors, però 
no en una assignatura 
concreta (cosa sovint con-
traproduent). I, sobretot, 
demostra que ignora els 
valors i els objectius que 
en l’ensenyament tenen, 
per exemple, la història, 
la filosofia o la literatura, 
grans escoles de la vida.

SI...

Ni ensenyar 
ni educar (12)

Vic Godard, 
una figura de 
culte del punk, 
en concert a 
Vic divendres

Vic

Pau Cristòful 

Tot i que aquest concert 
passarà desapercebut per 
a molts, Vic Godard és pro-
bablement el músic més 
important que ha visitat Vic 
en molt de temps. Després 
del concert que l’any passat 
va oferir a l’Insitu, aquest 
divendres a les 11 actuarà a 
la Jazz Cava amb els Mates 
Mates. Vic Godard és potser 
el menys punk del punks 
o potser tot el contrari, si 
tenim en compte la seva 
facilitat per trencar amb els 
clixés del gènere. Contem-
porani de grups de la talla 
com Sex Pistols, The Clash o 
Buzzcocks, Vic Godard i els 
seus Subway Sect sempre es 
van diferenciar per fugir de 
l’actitud del rock i heretar el 
so, primer de The Who i la 
Motown, seguidament de la 
Velvet i Modern Lovers i més 
endavant del jazz i el swing. 

Això el va fer ser alçat per 
la crítica però incomprès 
pel públic, i el va portar a 
abandonar pràcticament la 
seva carrera a finals dels 80. 
Pràcticament, perquè espo-
ràdicament editava algun 
disc o feia algun concert. El 
seu últim treball va fer que 
uns enamorats com Heroïna 
Djs, de Vic, li enviessin el 
correu que va començar la 
història entre els dos Vics 
que ara serà enregistrada en 
un documental. No esperem 
veure un politoxicòman 
de cabells tenyits, sinó un 
senyor ben vestit, amb classe 
i cançons inexplicablement 
bones com pocs artistes tenen.

L’Hereu Escampa, de Manlleu, presenta el disc a la Jazz Cava

Com si fos l’última cançó

L’Hereu Escampa. Jazz 
Cava. Dissabte, 12 de 
novembre de 2011.  

Vic

Pau Cristòful

Dissabte passat la Jazz Cava 
respirava un ambient festiu 
en tots els aspectes: el públic 
somreia d’orella a orella, 
l’ànim estava alterat, els cam-
brers de la barra no paraven 
quiets i fins a 100 globus de 
colors volaven juntament 
amb algun dels assistents 
per sobre del públic que 
omplia el local amb motiu 
de la presentació del debut 
del duo manlleuenc L’Hereu 
Escampa. Els vigatans Ohios, 
que els han acompanyat en 
les dues dates de presentació 
del disc, van baixar de l’esce-
nari després de la mitjanit, 
deixant pas a Carles Generó 
i Guillem Colomer, carrega-
díssims d’energia. En més o 
menys una hora i mitja van 
tornar a fer allò que els està 
fent grans: van descarregar 
part del primer disc i també 
noves i prometedores can-
çons amb una força desco-
munal, com si cada cançó fos 
l’última. Suor, crits i empen-

tes per part d’un públic gai-
rebé tan entregat com ells 
van acompanyar cançons com 
Consol, condol i Fet i amagar. 
Són punks, sí, però no enco-
manen ni ràbia ni resignació 
sinó il·lusió i ganes de viure. 

El concert de Vic va ser un 
punt més dels que marquen 
la línia ascendent que està 
seguint el grup durant els 
últims mesos. Sense anar 
més lluny aquest proper 
dissabte actuaran al Centre 
Cívic La Fonteta de Sant 
Feliu de Codines juntament 

amb Urra i Joan Colomo, 
un dels artistes catalans 
més aplaudits últimament i 
membre de Zeidun, un dels 
grups que van protagonitzar 
l’escena emo i hardcore que 
va viure Catalunya a finals 
dels noranta i principis de la 
dècada passada. Una escena 
que sembla que s’està revi-
talitzant i que té en L’He-
reu Escampa un dels seus 
màxims exponents. El con-
cert començarà a les 2/4 d’11 
de la nit i les entrades costen 
7 euros.
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Carles Generó i Guillem Colomer, L’Hereu Escampa, en el concert

Eli de Utrera, al 7è 
Festival Flamenc 
Jove de Manlleu

Manlleu La cantaora sevilla-
na Eli de Utrera serà la convi-
dada d’honor, aquest dissab-
te, a la 7a edició del Festival 
Flamenc Jove de Manlleu. 
Acompanyada pel guitarrista 
Alejandro Vázquez, actuarà 
a partir de les 9 del vespre 
al Centre Cívic Frederica 
Montseny. Eli de Utrera té 
26 anys i s’ha format en l’aca-
dèmia de Luis de Utrera i la 
Fundació Cristina Heeren de 
Sevilla. La festa acabarà amb 
el ball dels quadres de la Peña 
Flamenca de Manlleu.

ÚLTIMA NIT DIGITAL, 
A L’ORFEÓ VIGATÀ

Vic Després de tres nits a 
la Jazz Cava i un taller per a 
nens a La Farinera, el cicle 
vigatà d’avantguarda Nits 
Digitals s’acomiada fins al 
proper novembre. Per fer-ho 
comptarà amb una última 
activitat aquest divendres a 
l’Orfeó Vigatà, a les 10 de la 
nit. Allà el col·lectiu Sonom 
i el programador dAAX! pre-
sentaran el projecte [Subli-
mation], amb el qual projec-
ten el so en forma d’ones en 
una piscina de CO2 en procés 
de sublimació. L’entrada és 
gratuïta. 

JAUMËTIC TORNA 
AQUEST DISSABTE

Vic Vuit mesos després 
d’aplaudir la iniciativa d’Au-
roracreW d’organitzar una 
nit mensual d’electrònica a la 
Jazz Cava i el fet de portar-hi 
el prestigiós DJ i productor 
català Jaumëtic la nit es repe-
teix. Aquest dissabte Jaumë-
tic i AuroracreW tornaran 
a ser a la Cava per satisfer 
els amants del minimal, el 
techno i l’electro. Aquests 
últims aprofitaran l’actuació 
per presentar el seu renovat 
directe. Tot serà a partir de 
les 11, i l’entrada serà gratu-
ïta.

POESIA MUSICADA, 
AMB ELS HLIC

Vic Diumenge a les 7 de la 
tarda la Jazz Cava de Vic 
acollirà la particular propos-
ta d’Hlic, un grup osonenc 
format per coneguts músics 
i professors de l’Escola de 
Música Moderna de Vic. 
Amb formació de bateria, 
contrabaix, piano, contrabaix 
i electrònica el grup musica 
elegant i sensualment els 
poemes de Pedrals, Rufas 
o Farrés que Joan Godayol 
Gudi recita. Una interessant 
proposta que pot ser primera 
presa de contacte d’alguns 
melòmans amb la poesia. 

L’Eclèctic de Torelló 
recupera l’activitat 
de sala de concerts

Torelló Per alegria dels 
amants del punk, el hardcore 
o l’screamo, el club Eclèctic 
de Torelló ha estat recupe-
rant l’activitat com a sala 
de concerts. Aquest dissab-
te acollirà un festival que 
començarà a la 1 del migdia 
amb una barbacoa i breus 
actuacions de fins a set grups 
de rockabilly, garage i punk. 
L’entrada costarà únicament 
3 euros i comprant-la es pas-
sarà automàticament a ser 
soci del club, amb els avan-
tatges que això comporta. 

La rumba punk de 
La Pegatina, a la 
sala El Moscou 

Torelló La formació de rum-
ba-rock La Pegatina actuarà 
aquest divendres a la sala 
El Moscou de Torelló, pre-
sentant el seu últim disc, 
Xapomëlon. Aquest és el 
tercer treball de la formació 
de Montcada i Reixac, que 
amb la seva rumba impreg-
nada d’aires rock i punk ha 
traspassat les fronteres de 
Catalunya. El passat mes 
d’octubre el grup va fer una 
gira de tres concerts a la 
Xina. A Torelló tindran com 
a teloners els Malakaton.

Els manresans 
Sherpah, amb nou 
disc, a Pasternak

Vic El grup manresà Sherpah  
presentarà aquest divendres 
a la Sala Pasternak de Vic el 
seu tercer disc, Camino. Amb 
més de 200 concerts en el 
seu bagatge, i sis anys de tra-
jectòria, la banda ha tret a la 
llum 11 temes que mostren 
la seva visió crítica de la quo-
tidianitat. Sherpah és una 
banda nombrosa, de 10 mem-
bres, que en aquest disc ha 
comptat amb col·laboradors 
com Joan Garriga o David 
Rosell. El concert comença a 
les 11 de la nit.

Quatre sessions 
de ‘Geronimo 
Stilton’, a Vic

Vic El fenomen editorial 
infantil de Geronimo Stilton 
arriba aquest cap de setmana 
a L’Atlàntida de Vic en la 
seva versió teatral. Geronimo 
Stilton. El musical del regne 
de la fantasia es representarà 
en quatre sessions, a la Sala 
Ramon Montanyà (dissabte, 
a les 12 del migdia i a les 7 
de la tarda, i diumenge, a les 
12 del migdia i a les 4 de la 
tarda). Manu Guix i Àngel 
Llàcer signen aquesta pro-
ducció, amb un guió d’Enric 
Llort. 

Vic Godard. Jazz Cava. 
Divendres, 18 de novembre.  
11 nit.


