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No hi ha dubte 
que les xarxes 
socials són 
un bon apa-
rador del que 
es fa i el que 

es pensa. Però es poden 
girar contra aquell qui 
s’exhibeix, mostrant una 
realitat ben pobra.

És el cas d’alguns 
escriptors o gent de cultu-
ra que en facebooks, twit-
ters o blogs exhibeixen 
una preocupant manca de 
coneixement i domini de 
la llengua i la redacció.

No es tracta de les con-
cessions i girs dels mis-
satges breus o dels textos 
apressats, sinó d’errors 
elementals d’ortografia, 
de morfologia o de redac-
ció en textos convencio-
nals. I, encara, hi ha qui 
mostra un preocupant 
desconeixement de qües-
tions bàsiques de la seva 
matèria (literatura, art, 
música...)

El més greu és que 
aquestes mancances es 
mostren impúdicament, 
sense cap mena de ver-
gonya ni complex; no els 
preocupa gens aquest 
desconeixement. On són 
la consciència i la sensi-
bilitat de la llengua? On 
és la consciència profes-
sional?

Confessions inconfessa-
bles de correctors d’edito-
rials corroboren aquesta 
realitat, i fa plorar (o 
riure) llegir declaracions 
d’alguns autors o críti-
ques als seus llibres quan 
se’n coneixen les tristes 
interioritats reals.

Sabem que no és or tot 
el que lluu, però ense-
nyar així les vergonyes 
posa molta llum sobre la 
realitat d’una cultura que 
potser no coneixem prou 
a fons.

SI...

Ai la llengua!
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L’església de Sant Andreu del Castell de Tona

Tona

EL 9 NOU

Tona inicia aquest divendres 
els actes commemoratius 
dels 1.125 anys de la consa-
gració de l’església de Sant 
Andreu, al castell. El 13 de 
gener, dilluns, s’escau exac-
tament l’aniversari de la 
consagració que va presidir 
l’any 889 el bisbe Gotmar de 
Vic, davant d’una quarantena 
de famílies que poblaven el 
terme, raó per la qual aquest 
fet històric es considera 
com la fundació de Tona. El 
document que es va signar 
en aquella ocasió, que es 
conserva a la Biblioteca de 

Catalunya, és d’excepcional 
interès històric, entre altres 
raons perquè conté un cant, 
una antífona, transcrita, l’es-
criptura musical més antiga 
d’Europa amb datació segura. 

Els actes començaran a les 
8 del vespre amb la inaugu-
ració d’una exposició a la 
sala de Can Sebastià, seguida 
d’una conferència de l’his-
toriador Antoni Pladevall a 
l’Ajuntament. Dissabte hi 
haurà un concert comme-
moratiu, a les 9 del vespre a 
l’església parroquial, amb la 
participació del Cor Bonaire, 
el Cor Nou, la Coral Estrella, 
el Grup de Gospel i l’orques-
tra Alumni, formada per 

antics alumnes de l’Escola 
de Música de Vic. Diumenge 
al migdia, se celebrarà mis-
sa l’església, on es cantarà 
l’antífona Surgite sancti. 
Per al divendres 17 de gener 

hi ha prevista una sortida 
a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya, organitzada per 
l’Ajuntament, on es podrà 
contemplar el document ori-
ginal. 

Vic

Pau Cristòful

Nico Roig presentarà diu-
menge a la Jazz Cava de Vic 
el seu nou disc, Les dones 
macabres (Amniòtic, 2013). 
El folk de cordes de niló 
introspectiu i 
fràgil que des-
cobria el debut 
del barceloní 
queda enguany 
reforçat per una 
instrumentació 
detallista que 
inclou percus-
sions, vents, 
teclats i els par-
ticulars cristalls 
Baschet. Així, en 
alguns moments 
les seves cançons creixen ara 
amb una èpica mesurada. 
Tot i això, les lletres de Nico 
Roig se segueixen caracte-
ritzant per la seva macabra 
cruesa i el seu humor negre. 
Com molts d’altres, parla de 

Es commemora l’aniversari de la 

consagració de Sant Andreu del Castell

Tona fa 1.125 anys

La Cava presenta nou disc de 
Nico Roig i llibre de Sesc Pla 

Concert doble de 
gospel, a Balenyà
Balenyà Centelles Gospel 
Choir i Pessic de Gospel, 
de Sant Quirze de Besora, 
actuaran aquest diumenge a 
les 7 de la tarda a l’església 
parroquial de Balenyà, en un 
concert organitzat per Amics 
de Balenyà. Les dues forma-
cions corals seran dirigides 
per Edna Sey. L’entrada és 
gratuïta, i hi haurà recollida 
d’aliments. Amb aquest acte 
es tanquen els actes de les 
Festes d’Hivern. 

El Último Ke Cierre, 
al Moscou de Torelló
Torelló El grup El Último Ke 
Cierre, una de les formacions 
més veteranes del punk espa-
nyol, actuarà aquest dissabte 
a partir de les 12 de la nit a 
la sala El Moscou de Torelló. 
El Último Ke Cierre es va 
formar l’any 1987 a Castelló 
i des de llavors ha enregis-
trat una quinzena de discos, 
entre els d’estudi, directes i 
recopilatoris, entre els quals 
el més conegut va ser A cara 
de perro.

Tribut a Bowie, al 
bar de L’Atlàntida
Vic Aquest divendres a la 
nit, el bar de L’Atlàntida 
acollirà un tribut a David 
Bowie. L’actuació anirà a 
càrrec d’Aladdin Spiders, for-
mació integrada pels músics 
Pablo Jiménez (baix), David 
Amills (veu i guitarra) i Xarli 
Oliver (Bateria). La cita és a 
3/4 de 12 de la nit i celebra 
l’aniversari de la icona de la 
música pop, que el 2013 va 
treure un nou disc, The Next 
Day.

‘La gàbia’, en dues 
sessions a Manlleu
Manlleu La gàbia, el mun-
tatge teatral que els grups 
torellonencs Nou69 Teatre i 
L’Home del Sac van estrenar 
el passat mes de setembre al 
Teatre Cirvianum, es tornarà 
a representar en dues sessi-
ons a Manlleu en el marc de 
la festa dels Tonis. Les repre-
sentacions seran dissabte a 
les 10 del vespre i diumenge 
a les 6 de la tarda, a l’Espai 
Rusiñol, la sala provisional 
del Teatre Centre. 

l’amor o de la felicitat, però 
ell ho fa amb una sinceri-
tat punyent que salta de la 
ironia al realisme fatalista 
del desconsol absolut. Amb 
tot, Nico Roig s’ha reafir-
mat com un artista únic i a 
destacar entre l’actual cançó 

en català. El 
concert serà en 
format trio, i 
començarà a les 
7 del vespre. 

La programa-
ció del cap de 
setmana inclou, 
divendres a les 
11 de la nit, 
una altra pre-
sentació: la del 
llibre recopila-
tori Hurt de l’es-

criptor i músic vigatà Sesc 
Pla, membre de grups com 
Nadies i, actualment, de NO. 
L’agenda de la cava es com-
plementa amb una nit d’acu-
dits a càrrec de Joan Coma, 
dissabte a partir de les 11. 

Nico Roig


