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No se salva-
rà la llengua 
només amb la 
independència. 
Caldran lleis, 
usos i actituds 

molt ben portades per a 
assegurar la pervivència 
del català. No és una 
especulació, ho diuen 
els sociolingüistes, els 
sociòlegs i els lingüistes. 
Diguin el que diguin els 
polítics, aquest és l’únic 
diagnòstic creïble i amb 
fonament, el diagnòstic 
dels especialistes en la 
matèria.

Però si se salvés la 
llengua, en quin estat 
perviuria? És evident la 
degradació que sofreix en 
les seves estructures més 
profundes i definitòries; 
l’assimilació al castellà és 
molt més ràpida i intensa 
del que podria semblar (i 
això també ho diuen els 
especialistes).

Per això és tan preo-
cupant la formació lin-
güística dels mestres, la 
correcció amb què parlen 
als nens. Molts pares 
estan alarmats perquè la 
influència de l’escola està 
deseducant lingüística-
ment els seus fills, que es 
contaminen de les irre-
gularitats de la parla dels 
mestres (i també de les 
dels altres nens, als quals 
els mestres no volen o 
no saben corregir). Alho-
ra, els professors de les 
facultats d’educació estan 
alarmats per la desídia i 
la incúria lingüística dels 
futurs mestres, que no 
volen ser corregits ni cor-
regir-se.

Això és així, sens dubte. 
No és cap exageració. I, 
indubtablement, és clar 
on ens porta.

SI...

Ni educar ni 
ensenyar (21)

L’arqueologia de la 
Catalunya Central   
es trobarà a Roda

Roda de Ter El Museu de 
l’Esquerda de Roda de Ter 
acull aquest divendres i dis-
sabte la tercera edició de les 
Jornades d’Arqueologia de la 
Catalunya Central. Al llarg 
dels dos dies s’exposaran els 
resultats més interessants 
de les 164 intervencions 
arqueològiques que s’han 
dut a terme en aquesta àrea 
del territori durant els anys 
2012 i 2013. En destacaran, 
en la ponència inaugural, les 
troballes fetes al jaciment de 
l’Esquerda. 

Biblioteca Joan Triadú  Tapís edicions

Dijous 23 d’octubre a les 8 del vespre,
a la Biblioteca Joan Triadú de Vic,
presentació del nou poemari de

Pilar Cabot
il·lustrat per ramon Sellarès

El Niu traNSParENt
seguit d’afectes/Efectes

Hi intervindran Tapís edicions i associació Tapís
Intervencions musicals de

Coloma Bertran (violí) i Marc del pino (acordió)
Hi sou convidats

(s’oferirà un pica-pica)

Divendres, 17 d’octubre de 2014
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Dos personatges del 
teatre de Txèkhov es 
troben a Calldetenes

Calldetenes Dos personat-
ges del teatre de Txèkhov –la 
Sònia de L’oncle Vània i l’An-
drei de Les tres germanes– es 
troben al cap d’uns anys en 
un cafè de Moscou. Aquest 
encontre imaginat pel dra-
maturg Brian Friel és el punt 
de partida d’Afterplay, l’obra 
que aquest dissabte a 2/4 
de 10 del vespre es podrà 
veure a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes. Fina Rius i Toni 
Sevilla donen vida als dos 
personatges protagonistes 
del muntatge. 

Cabo San Roque, amb la vigatana Laia Torrents, presenta nou disc a la Cava

Màquines + instruments

Vic/Barcelona

J.V.

La vigatana Laia Torrents als 
teclats, el barceloní Roger 
Aixut a la guitarra i la màqui-
na Tres Tristos Trons. Aques-
ta és la composició actual 
de Cabo San Roque, una 
proposta musical que té com 
a senyal d’identitat el so pro-
duït per artefactes de creació 
pròpia fets amb materials 
reciclats, i que aquest diven-
dres arriba a la Jazz Cava per 
presentar-hi el seu cinquè 
disc, 12 Rounds, tot just aca-
bat de sortir a la llum. 

Laia Torrents va entrar a 
Cabo San Roque l’any 2001, 
just quan la formació feia els 
seus primers passos, i va sor-
tir a l’escenari en el primer 
concert, a la sala Bac Art de 
Roda de Ter. Formada a l’Es-
cola de Música de Vic fins 
que als 18 anys va marxar a 
Barcelona, ha estat un dels 
puntals del grup en les seves 
diverses etapes. I ha vist 
com la seva peculiar filosofia 
musical deixava de ser una 
simple anècdota per passar 
a ser considerada com el que 
és: música experimental que 
explora noves sonoritats. 

Laia Torrents, Roger Aixut i l’última creació mecànica de Cabo San Roque

Des del primer instrument 
que van fabricar –”una ver-
ra feta d’un bagul que vam 
trobar al carrer”, explica Laia 
Torrents– fins a les actuals 
màquines amb automatis-
mes. El seu so es barreja amb 
el dels instruments convenci-
onals, en una simbiosi que té 
regles de joc: “No pretenem 
substituir els instrumentis-
tes humans, la màquina mai 
els pot superar, però sí que 
ens dóna algunes propie-
tats de so que nosaltres no 
podríem fer mai”. No volen 

ser qualificats com a luthiers 
perquè aquests repeteixen 
sempre el mateix instrument 
–i en tot cas, el perfeccionen–. 
A Cabo San Roque, cada ins-
trument “és nou i únic, sin-
gular en les seves propietats 
físiques”, diu Torrents. 

Tres Tristos Trons, la 
màquina que ara els acom-
panya, és un dels seus arte-
factes més evolucionats, 
construït també a partir d’un 
bagul “que teníem al taller, 
tallat en tres llesques”, on s’hi 
encaixen automatismes. Hi 

ha des d’un motor de para-
brisa de cotxe fins a molles, 
timbals, barres metàl·liques, 
pintes, gomes pinçades... 
Com han de tocar, i en quin 
ordre, ho programen Laia 
Torrents i Roger Aixut. “La 
màquina és com una caixa de 
ritmes... les construïm abans 
de fer les composicions per-
què sempre et donen algun 
so que no esperaves”. Sobre 
allò que senten, primer fan 
improvisacions i després les 
fixen per anar construint els 
temes. De l’experiència amb 
Tres Tristos Trons, per exem-
ple, n’ha sortit un so més 
contundent i dur que en els 
anteriors treballs. 

Cabo San Roque va arribar 
a tenir fins a set components 
en la seva formació. Per dife-
rents circumstàncies, n’han 
quedat només dos però amb 
les mateixes ganes de conti-
nuar i amb bon humor:  “Hi 
ha diverses hipòtesis sobre 
la desaparició dels altres... 
diuen que és com a Blade 
runner, que les màquines 
prenen el poder”. 

Manlleu

J.V.

Un espectacle musical i lite-
rari, sota el títol de Toldrà 
a quattro, recordarà aquest 
divendres a Manlleu la figu-
ra del compositor Eduard 
Toldrà (1895-1962). El mun-
tatge, que es podrà veure a 
les 10 del vespre a l’Espai 
Rusiñol, compta amb la par-
ticipació de Nàiades Cor de 

Noies, el Cor Xamusia de 
Vilafranca del Penedès, la 
soprano Maria Lluïsa Munta-
da i l’actor Xavier Boada, que 
intercalarà entre les peces 
musicals la lectura de frag-
ments de la correspondència 
personal de Toldrà on parla 
de música, literatura, pai-
satges o vida quotidiana. Els 
arranjaments corals de les 
peces de Toldrà són de Jordi 
Domènech. 

Toldrà, paraula i música

Manlleu

J.V.

Després de 20 anys de viure 
a Barcelona, on va arribar des 
d’Islàndia, Halldor Mar es 
va veure amb cor de versio-
nar en anglès els temes més 
coneguts de la Nova Cançó. 
El resultat ha estat Winds 
(2014), que aquest diven-
dres es presenta en concert 
a Manlleu, a Can Puget, per 

iniciativa de l’Associació Pro 
Ateneu. El seu autor ha rein-
terpretat 10 clàssics com Al 
vent (The wind), Qualsevol 
nit pot sortir el sol (The sun 
could rise tonight), Paraules 
d’amor (Words of love), País 
petit (Small country) o fins i 
tot Remena nena (convertit 
en Shake it beby), acostant-
s’hi amb respecte i amb la 
voluntat de crear un reperto-
ri intergeneracional. 

Manlleu el recorda amb un espectacle

La Cançó, versió anglesa
Halldor Mar, en concert a Manlleu

Cabo San Roque. Jazz 
Cava, Vic. Divendres, 17 
d’octubre, 11 nit. 


