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No sé com 
s’escullen o es 
normativitzen 
els topònims 
locals, ni si hi 
ha algun siste-

ma de revisió i acceptació 
per part de cap autoritat 
lingüística.

Això ve a propòsit 
del nou centre cívic de 
Vic, batejat com “can 
Pau Raba” ja que ocupa 
l’antiga masia d’aquest 
nom. No n’estic del tot 
segur, però en una casa 
de pagès aquest mal-
nom segurament ve del 
“rave”, l’hortalissa. Si es 
troba documentat amb 
la grafia “raba” no deu 
ser més que una degene-
ració ortogràfica, molt 
habitual en topònims i 
cognoms, i no deixa de 
ser una irregularitat, 
com tantes que trobem 
en mapes i documents 
des del segle XVII fins al 
XIX com a mínim.

Si és així, haver-lo man-
tingut no deixa de ser 
perpetuar una alteració 
ortogràfica d’un nom 
que, per altra banda, s’ha 
mantingut sempre en la 
tradició oral i no pas en 
l’escrita. Si no hi ha raons 
de pes, l’opció per aques-
ta grafia és ben estranya.

En canvi, en un altre 
punt de Vic es va elimi-
nar l’alteració popular 
que havia fet que tradi-
cionalment es conegués 
com a “Sot dels pardals” i 
es va restituir la denomi-
nació originària: “Sot dels 
pradals”. ¿Algú sap per 
què aquí es va restaurar 
el nom original menyste-
nint la desviació popular 
(en la pronúncia) i a can 
“Pau Raba” s’ha mantin-
gut la desviació (i errada) 
ortogràfica? 

SI...

De pardals   
i raves

‘Iaios’, un espectacle 
familiar sobre gent 
gran, al Cirvianum

Torelló Dos nens juguen a 
interpretar la vida dels seus 
avis a Iaios, l’espectacle per 
a públic familiar que aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
es podrà veure al Teatre Cir-
vianum de Torelló. La com-
panyia valenciana Germinal, 
amb els actors Joan Miquel 
Reig i Albert Giner, posaran 
en escena aquesta història 
original de Joan Carles Simó 
que parteix dels objectes: és 
a través d’ells que els infants 
juguen a estirar el fil dels 
records de la gent gran.

‘L’hort dels 
cirerers’ de Julio 
Manrique, estrella 
de la programació 
cultural de Ripoll

Ripoll

R.E.

La programació teatral i cul-
tural de primavera de Ripoll 
començarà aquest cap de 
setmana amb un espectacle 
infantil a càrrec de Clown 
Teatre i que porta per títol 
El forn del lleó. Es farà diu-
menge a les 12 del migdia 
al Teatre Comtal. Tot i així, 
la programació s’allargarà 
fins al mes de juny, on l’es-
trella serà l’obra de teatre 
L’hort dels cirerers d’Anton 
Txèkhov i dirigida per Julio 
Manrique, que representarà 
el 4 de març també al Com-
tal. Les companyies locals i 
el cinema infantil en català 
també tindrà cabuda en la 
programació.

L’hort dels cirerers es va 
estrenar al novembre a 
Barcelona i des d’aleshores 
és cap de cartell del Teatre 
Romea. Protagonitzada per 
Montse Guallar, Mireia 
Aixalà, David Selvas i Ferran 
Rañé, explica la història 
d’una família d’origen rus 
amb problemes econòmics. 
Les companyies de teatre 
local també tenen el seu 
espai en la programació 
d’aquesta primavera a Ripoll. 
En el cas de l’Agrupació 
Teatral Marià Font, estre-
naran la seva obra Art, que 
es podrà veure el 18 i 19 de 
març, mentre que La Tera-
nyina ho farà per la festa 
major de Sant Eudald amb un 
espectacle per concretar. La 
resta d’espectacles a desta-
car són infantils: el 3 d’abril 
la CiA Teia Moner farà un 
espectacle de titelles i màgia, 
Galaxis, i el 4 de juny la Com-
panyia D Puckxinel·lis esce-
nificarà El karma de Romeu i 
Julieta.

El cantant, amb el nom de Jose Sinred, s’envolta d’una banda de luxe

Jose Medialdea presenta el seu nou 
projecte musical a la Sala Pasternak
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Jose Medialdea, amb la seva guitarra, reapareix a Pasternak com a Jose Sinred

Vic

Jordi Vilarrodà

Jose Medialdea engega un 
nou projecte musical, possi-
blement “el més sòlid” d’una 
llarga trajectòria que des 
dels llunyans temps de Bul-
tacos o Nutritivos evoluciona 
després amb El Chico de la 
Moto o la fugaç presència 
d’El Replicante. La Sala Pas-
ternak acull aquest diven-
dres el primer concert d’una 
nova aventura que presenta 
amb el nom de Jose Sinred. 
Un nom que té a veure amb 
“la vida de l’artista, a la corda 
fluixa, i no hi ha pressupost 
ni per a la xarxa”. 

El que sí hi ha és un grapat 
de cançons (“12 i una intro, 
perquè no m’agrada dir 13”) i 
una banda de luxe preparada 
per defensar-les en el direc-
te. Combinant els ritmes més 
enèrgics amb els més inti-
mistes, Jose Sinred presenta-
rà un treball “de contrastos, 
que va des d’un rock fosc 

fins a cançons com Ningú vol 
un home trist, amb guitarra, 
violí i clarinet”. En les lletres, 
que barregen català i caste-
llà, intenta “no perdre el sen-
tit de l’humor” que sempre 
l’ha caracteritzat, però també 
reconeix que l’edat imposa 
una altra manera de fer: “No 
em veig ara fent salts sobre 

l’escenari”. En el concert, 
però, alternarà les cançons 
amb alguns textos de creació 
pròpia i la interacció amb el 
públic: “Hi ha un component 
d’espectacle, que està en fun-
ció de cada cançó i del seu 
discurs”. 

Els músics que acompa-
nyaran Jose Medialdea són 
de trajectòria consolidada: 

Jordi Bonell, Raül 
Reverter, Xavi 
Atencia i Miquel 
Portet, a la banda

Raül Reverter al saxo, teclat 
i clarinet, Jordi Bonell a la 
guitarra elèctrica, Xavi Aten-
cia al baix i el violí i Miquel 
Portet a la bateria, a més 
d’una col·laboració de Joana 
Serrat. Els arranjaments i la 
direcció musical són a càrrec 
del mateix Raül Reverter, 
que també ha fet els arranja-
ments dels temes. La solidesa 
de la banda permet que “mal-
grat que tot estigui escrit, 
quedi sempre un marge per 
la improvisació” dalt de l’es-
cenari. 

Després del concert de 
Pasternak, n’hi ha previst 
un altre a la Jazz Cava el dia 
1 d’abril. “El projecte ha de 
tenir continuïtat”, explica 
Jose Medialdea, tot i que 
de moment la intenció no 
és gravar un disc sinó “fer 
directes, que és on ens sen-
tim còmodes”. 

Jose Sinred. Sala Pasternak 
de Vic. Divendres, 11 de 
febrer, 2/4 de 12 nit.

Vic

P.C.

El grup Hewel és el prota-
gonista de la programació 
d’aquesta setmana a la Jazz 
Cava. Aquest dissabte a 
partir de les 11 de la nit pre-
sentaran el seu segon treball, 
Desig (Picap, 2011), que con-
tinua amb la mescla de rock 
comercial i pop alternatiu 
que els va portar a guanyar el 
premi del públic en la penúl-
tima edició del certamen 
Sona 9. El grup va néixer al 

Pla d’Urgell i porta cinc anys 
de trajectòria. En aquest 
últim disc, a diferència del 
de debut, hi han inclòs úni-
cament cançons cantades en 
català, circumstància que els 
acosta al so dels últims tre-
balls de Gossos. Després del 
concert hi haurà una sessió 
alternativa i eclèctica a càr-
rec d’Heroïna. 

Divendres a partir de la 
mateixa hora, actuarà a la 
Jazz Cava el grup de versions 
The Lonely Riders. L’entrada 
serà gratuïta tots dos dies.

L’Espai Cultural de Balenyà 
s’inaugura aquest divendres
Balenyà

V.B.

L’Espai Cultural de Balenyà 
s’inaugurarà aquest diven-
dres, tot i que les dependèn-
cies ja fa un temps que estan 
en funcionament. Aquest 
espai ha sorgit de la rehabili-
tació del pis superior del con-
sultori mèdic, aprofitant una 
subvenció de 114.000 euros 
del FEOSL o Pla Zapatero.

En aquesta planta s’hi 
han habilitat les oficines 
del serveis de Cultura i s’hi 

mantenen l’espai dedicat al 
Punt Jove Flik Flak i els estu-
dis de l’emissora municipal, 
Ràdio Pista, que acaba de 
reprendre la seva activitat. 
També es disposa d’una sala 
de reunions per a entitats i 
una sala d’actes i exposici-
ons en la part per la qual ha 
crescut l’edifici. La seva nova 
denominació va sorgir d’una 
consulta popular. Durant 
tota la tarda es podran visitar 
les dependències i a les 6 es 
farà la inauguració i actuaran 
joves del poble.

Hewel porta el seu segon disc, 
‘Desig’, dissabte a la Jazz Cava


