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tor de Verbàlia s’investirà de
dignitat acadèmica per jugar amb
la platea. «La llengua és un ésser viu
que emmalalteix i envelleix, però
també es reprodueix», apunta l’autor, i afegeix que «la relació amb el
llenguatge ens proporciona un espai de joc, un arxiu de memòria i un
lloc de plaer».
Màrius Serra tem que el llenguatge perdi el rol protagonista que no
hauria de perdre mai en la vida de
les persones: «en la societat actual
ha quedat bandejat, relegat a un segon o tercer pla, però el llenguatge
és espectacular i ha de ser un model d’èxit, un mirall per a la gent jove,
que no pot ser que només tingui referents formats en la imatge, en
l’esport, en la música més mains-

tream... La llengua és la font de to- de la pedanteria. «Estem escaldats
tes les creacions». Un avís per a na- d’un excés de complexitat basada en
vegants. «Em complau molt que la la solemnitat», suma Serra al raoMediterrània hagi volgut donar un nament, i assenyala que «la imatge
paper protagonista a la llengua», re- de pesats, de plumbis, que tenen algunes persones del món de la culbla el barceloní.
Partint de l’autoestima que per al tura causa, ﬁns i tot, situacions de
català van signiﬁcar aventures com vergonya aliena». Optimista per naLa Llumanera de Nova York, Màri- turalesa, inassequible al desànim,
us Serra, que fa dos anys va cantar combat aquest llast amb les armes
un rap amb el grup mataroní Els La- del «ritme i l’amenitat» perquè «la
cultura no es pot basar en el
ietans en un dels concerts de
masoquisme», però senla ﬁra manresana, farà
se caure en el pendent
avançar el pregó ﬁns a
«Es van fer
de la banalitat: «no
l’època actual, amb
només enganxa Dan
el Google Trans160 frases, jocs
Brown, també pot
lator com a darrer
lingüístics,
fer-ho Borges».
episodi. Un itineper dir que 160
Per a Màrius Serrari que posarà
llengües vénen
ra, «el joc verbal és
en primer pla el
del català»
una de les vies d’exfet que «la tradició té
pressió més subversiun inici i una evolució i la
ves, qüestiona la versió oﬁcultura popular es fa concial i troba camins nous. És l’únitemporània i enganxa la gent». La
transmissió hereditària com un acte ca garantia de tenir esperit crític, perde vida que ﬂueix amb naturalitat. què si no tens eines, estàs més exPer «seduir» els joves dels avan- posat a ser convençut». Però, es pregunta el redactor d’aquestes
tatges del llenguatge «no cal
línies, ja ho tenen clar, tot
predicar grans idees sinó
això, els mestres d’avui
donar eines que obrin
«El llenguatge
en dia? «Hem de dir,
portes». La lectura «no
no pot perdre un
primer de tot, que
vol proclames»: «la
rol principal,
el professorat ha esmeva tàctica és intat menystingut, ja
centivar la curiositat,
cal seduir els joves
que se li carreguen
el joc de l’ocultació i la
perquè el tinguin
tots
els neulers però
descoberta, l’enigma.
com a referent»
no se li donen recurÉs així com avança la
sos». Feta la prèvia, trencultura». Serra es deﬁneix
ca una llança en favor del
com un «explorador» que observa com la falta d’aptitud lingüís- sector i admet que els docents de setica empobreix i diﬁculta l’aparició cundària van més perduts perquè,
mentre que els de primària tenen
del sentit crític en l’individu.
«Part de la culpa la tenen els clar que no poden cometre vacil·lamitjans de comunicació, que només cions en el concepte de comunicavolen audiència i renuncien a la ció lingüística, els seus col·legues
complexitat del discurs», indica el dels cursos superiors han d’admepregoner, que també ﬁca el dit a l’ull tre que el llenguatge té registres.
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R Ha estat brutal. Hem entrat en el
món de l’altre des del punt de vista
artístic. El DJ Mario Nieto, especialista en escratx, ha posat les bases
sense haver escoltat mai abans música de cobla. Però ha acabat casant

P Què ha estat, de moment, el millor d’aquest experiment?
R Que molta gent ha vist com podien dialogar aquests llenguatges
artístics i ha descobert que la cobla
no és només una formació per a les
festes majors.
P La Sant Jordi fa anys que busca
desmuntar tòpics?
R Sí, ho perseguim amb la intenció
de portar la cobla a altres públics. Ja
ho vam fer amb Roger Mas i ara amb
Kulbik i DJ Mario Nieto. És un neguit
com a músics, hi creiem tot i que no
és fàcil. És esforç, ganes i empènyer
projectes sovint sense gaire ajuda.
Però és vocacional.
P Obrir la Mediterrània és
un premi?
«Tenim moltes
R I tant! Vam néixer al
esperances
pati del Kursaal i ara
entrem a la sala! I la
dipositades en
majoria de progra‘In Somni’. És un
madors han demamolt bon projecte
nat entrades.
per portar a
P O sigui que augul’exterior »
rem un llarg recorregut
a In Somni?
R Esperem que sí! Hi tenim
a la perfecció. És com si aquests
temes haguessin nascut així! I Kulbik moltes esperances, primer, de girar
ha entès la música i l’ha coreograﬁat molt per Catalunya. I és un molt bon
amb el seu estil, essencialment amb projecte per portar a l’exterior. Seria
ball però amb alguns temes més una bona manera d’internacionalizar la cobla.
teatralitzats.

Assaig de l’espectacle «A vore» ahir a l’Espai de la Plana de l’Om

Quan els cants i balls
de l’Ebre xoquen amb
el jazz electrònic i la
dansa contemporània
a partir d’una «bona documentació»
i que només havien pogut embastar
en un parell de trobades prèvies en
el darrer mes i mig. Per a Careta, «és
un honor ser al festival de casa amb
una proposta tan transversal».
Ahir a l’Espai de la Plana de l’Om
de Manresa el Fandango de Tortosa
començava amb el protagonisme de
PEPA MAÑÉ | MANRESA
la ballarina contemporània. «Treònia Gómez, formada ballo sempre amb la improvisació,
en dansa contemporà- però en aquest cas parteixo dels
nia, és de la Sénia, mu- passos exactes dels balls de Tortosa,
nicipi del Montsià a to- que m’ha ensenyat Carme Balacar del País Valencià. Malgrat les se- gué», la germana de Ramon. Les
ves arrels, assegura que «mai m’ha- dues ballarines, una amb el vestit tragués imagina’t formar part d’un pro- dicional i l’altra no, oferiran un diàjecte com aquest, perquè mai he tre- leg atemporal a l’escenari. És el maballat la fusió, ni la dansa tradicio- teix viatge que farà la música. La tranal». El projecte, que s’ha titulat A dició l’aporten el cant de Pere Gumvore, li permet «connectar amb el lloc bau i la dolçaina i la gralla de Pau
Puig, i es transporta a l’acd’on vinc», perquè s’ha posat
tualitat passant pel sea investigar a partir de la
dàs jazzístic i electrònic
jota, del fandango i del
«A vore» es
dels bagencs. «Hem
bolero de les Terres de
presentarà
trobat el més expanl’Ebre. Un pas que
demà i dissabte
siu de les músiques
també han fet, en el
al pati del Kursaal
tradicionals i ho hem
seu cas en la part mui hi intervenen
ampliﬁcat amb els resical, els bagencs Ascursos de la dansa
trio. La proposta de reels bagencs
contemporània i la múinventar la tradició, que
Astrio
sica d’Astrio», aﬁrma Bas’estrenarà demà (19.30 i
lagué, que afegeix que les pro21 h) i dissabte (18.15 i 20.15 h),
sorgeix del tortosí Ramon Balagué, ves a vegades són arriscades, però
que va portar-la al Mercat de les que quan troben la connexió adeFlors, que coprodueix l’espectacle quada sorgeix «la màgia i nosaltres
mateixos diem ‘uau!’».
amb la Fira Mediterrània.
A vore comença amb un poema
En l’espectacle A vore «xoquen i
simbiotitzen tres nuclis molt po- del 1920 que parla d’una situació de
tents: la dansa de Sònia Gómez, els festa i que porta a interpretar una jota
músics de l’Ebre i Astrio», assenya- en la seva versió tradicional original,
la el guitarrista avinyonenc Santi però amb els instruments d’Astrio. El
Careta, un dels pilars d’un trio que més «especial i rar», segons Gócompleten Arecio Smith (teclats i mez, és el fandango, que té «trets
sampler) i Santi Serratosa (bateria i àrabs», segons Careta, i que incorsampler). Tots els implicats en A pora cants de treball, «del batre en la
vore assagen junts cada dia d’a- sega de l’arròs, en la qual el trebaquesta setmana per impulsar un llador està sol amb el seu animal»,
projecte que van iniciar per separat apunta Balagué.
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