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No són noves 
expressions del 
tipus “som el 
que mengem” 
o “som el que 
fem”. Però tan 

certa com aquestes n’hi 
ha una altra que no es fa 
servir gaire: “Som el que 
diem” o “Som el que escri-
vim”.

En aquest país usar una 
llengua deficient i irres-
ponsable s’ha fet normal 
del tot, i sense remordi-
ment ni consciència de 
culpa. S’ha fet normal 
mentir descaradament 
i defensar la mentida 
com a veritat; o parlar (o 
escriure) sense dir res, 
sense idees; o fer-ho sen-
se ni construir frases; o 
amb mots buits i vagues; 
o amb una llengua descu-
rada o caòtica. I ens han 
fet acostumar a aquest 
menyspreu a les idees, a la 
llengua, a un mateix i als 
altres.

La llengua ens fa. Som 
la nostra estructura lin-
güística i els nostres usos 
lingüístics. I si són pobres, 
mentiders, vagues, caòtics 
o negligents, això ho som 
nosaltres.

Som llengua. La llengua 
és allò que ens fa humans. 
L’ús de la llengua ens fa 
com som. La nostra llen-
gua és la nostra ment. Ens 
fa i ens porta més enllà 
d’on nosaltres podríem 
accedir.

Veiem massa sovint com 
la llengua és usada contra 
el seu sentit i la seva fina-
litat, contra ella i contra 
nosaltres mateixos. La 
destrucció de la llengua és 
la destrucció de l’individu 
i de la cultura. Només cal 
llegir i escoltar per veure 
cap on anem tots plegats.

SI...

Som el   
que diem

Tres alumnes de 
l’Emvic, premiats  
al concurs de Girona

Girona Tres alumnes de 
l’Emvic van resultar premiats 
als XIII Premis d’Interpre-
tació Musical i Composició 
que convoca el Conservatori 
de Girona, celebrats el cap de 
setmana passat. Joana Espar 
(violí) va ser primera en la 
modalitat de corda fregada 
de nivell elemental fins a 9 
anys; Mei Shu Roca (piano), 
en la de teclats fins a 9 anys, 
i Quim Puertas, una menció 
en la modalitat de percussió 
de nivell professional, en la 
franja de 13 a 15 anys.

Taradell acull la     
10a Contrabaixada 
de Catalunya

Taradell Contrabaixistes 
d’arreu del país es reuniran 
aquest diumenge a Taradell 
en la desena edició de la 
Contrabaixada de Catalunya. 
La trobada va néixer de la 
iniciativa de dos professors 
d’aquest instrument, Esteve 
Colomés i Rafael Esteve, que 
van decidir fer un encontre 
anual amb els alumnes de 
les escoles on ensenyaven. 
Fa pocs anys, s’hi va afegir 
l’Escola Arpa de Taradell. A 
la 1 del migdia, oferiran un 
concert a Can Costa i Font.

L’escenografia contrasta, en una perfecta ‘La Bohème’ a Vic

Puccini amb barreja

‘La Bohème’, de Giacomo 
Puccini. Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell i Orques-
tra Simfònica del Vallès. 
Direcció: Rubén Gimeno. 
L’Atlàntida, diumenge, 
11 de maig de 2014. 

Vic

Montserrat Rius

Dirigida en aquest cas per un 
encertat Rubén Gimeno, la 
Simfònica del Vallès va mos-
trar diumenge un so nítid 
i precís en la interpretació 
de La Bohème de Puccini a 
Vic. Ja no hem de parlar d’un 
fossat tan enfonsat en l’au-
ditori: el director es va fer 
present en tota l’obra, detall 
que és d’agrair. Àtic bohemi, 
cafè i plaça, l’únic acte en el 
qual intervé el cor, i taverna, 
tres espais ambientats en un 
temps modern molt genèric 
i indeterminat, hi ha detalls 
en l’escenografia que grinyo-
len. O massa antic, o massa 
modern, o París o Nova York, 
o patge reial, o Rei o Papig-
nol; o soldats francesos o 
espanyols de la Transició. 
La barreja a vegades confon. 
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Una escena de ‘La Bohème’, amb Francesco Pio Galasso i Carles Daza

Joves, somiadors, pobres, 
enfredolits, pintors, Marce-
llo; poetes, Rodolfo; filòsofs, 
Colline; i músics, la bohèmia 
en estat pur. Per arrodonir-
ho i fer-ho més mortal, una 
brodadora, Mimí, i una aspi-
rant a artista amb múltiples 
amants, Musetta. 

El fons de l’obra –la lletra 
i la música no es toquen– 
segueix essent la música 
pucciniana, tan actual o anti-
ga com sempre. I va seguir 

sent aquella òpera en la qual, 
sense gairebé cor i en quatre 
actes, l’emoció, el lirisme i 
la poesia arriben fins al moll 
de l’os. El tenor Francesco 
Pio Galasso com a Rodolfo 
va arrencar forts aplaudi-
ments en l’ària del primer 
acte Che gelida manina i la 
soprano Montserrat Martí 
la vam trobar més esplèn-
dida que mai amb la veu i 
interpretació. Ambdós, sense 
oblidar el magnífic baríton 

en el paper de Marcello, o 
l’exuberant soprano Núria 
Vilà com a Musetta, van fer 
una actuació impecable, 
amb bona veu, musicalitat i, 
sobretot, expressivitat. Àries 
per recordar a més de la ja 
esmentada, D’onde lieta uscì 
al tuo grido de Montserrat 
Martí en el segon acte; o el 
duet tan entranyable del 
final entre Mimí i Rodolfo, 
Sono andati? Fingevo di dor-
mire, clam al dolor de l’amor. 

Dia Europeu de 
l’Òpera, amb 
reivindicació
Vic Vic va tenir l’honor de 
celebrar enguany el Dia 
Europeu de l’Òpera amb 
una de les més universals 
i belles, La Bohème. Abans 
d’iniciar-se va pujar a 
l’escenari una granada 
representació dels teatres 
catalans que acullen les 
representacions d’Amics 
de l’Òpera de Sabadell. 
Va parlar en nom de tots 
Antoni Quintana, que 
va llegir un manifest en 
el qual va reivindicar el 
paper de l’òpera com a 
“espectacle apassionant” i 
també “el més complet que 
existeix”, unint música i 
teatre. El manifest defensa 
també “la gran quantitat 
de gent que viu de l’òpera”.

Agustí Fernández, dissabte a la Cava, i tanca la ‘big band’ de David Mengual

Sis concerts, final del Festival de Jazz

Vic

J.V.

Sis concerts tanquen aquest 
cap de setmana la progra-
mació del 16è Voll Damm 
Festival de Jazz de Vic, entre 
els quals destaca la presèn-
cia, dissabte a la nit, de Sai 
Trio, la formació liderada pel 
pianista Agustí Fernández. 
En la línia d’experimentació 
del festival, la seva presència 
a l’escenari de la Jazz Cava 

és una de les més esperades. 
Acompanyat per la ballari-
na Sònia Sánchez i amb Ivo 
Sans a la bateria, desplega-
rà les dots d’improvisació 
que el caracteritzen en un 
concert imprevisible: no es 
toca res que estigui escrit ni 
s’escriu el que es toca. Tot i 
això, hi ha uns paràmetres 
que emmarquen la música 
d’Agustí Fernández, que se 
situarien en l’indefinit terri-
tori entre la música clàssica, 

el flamenc i el jazz. 
Abans d’aquesta actua-

ció, el festival haurà viscut 
divendres la de Bad Cur-
rency, el trio de David Soler 
(guitarra), Manolo Cabras 
(contrabaix) i Oriol Roca 
(bateria), amb la veu de Lynn 
Cassiers, que aquest dijous 
havia de protagonitzar un 
concert en solitari. Dissabte 
al migdia, el bateria cente-
llenc David Viñolas presen-
tarà la nova formació de trio 

a l’escenari Voll-Damm, amb 
Albert Bartolomé als saxos i 
Aleix Forts al contrabaix. Al 
mateix escenari, diumenge 
al migdia, s’estrena La Plana 
Swing Orchestra, amb músics 
osonencs de llarga trajectò-
ria que oferiran el jazz més 
clàssic i popular. El festival 
s’acaba diumenge a la tarda 
amb la David Mengual Free 
Spirits Big Band, liderada pel 
conegut contrabaixista, que 
actua a les 7 de la tarda. 

Presenten a Ripoll la 
sèrie ‘La revolución 
de los ángeles’

Ripoll El teatre Comtal de 
Ripoll acollirà aquest diven-
dres a 2/4 de 10 del vespre 
l’estrena del primer capítol 
de la sèrie del periodista, 
Oriol Clavell, La revolución 
de los ángeles, que es tracta 
d’una ficció contra la cor-
rupció i les injustícies del 
sistema. L’acte estarà presen-
tat pel periodista, Espartac 
Peran, i després es farà una 
taula rodona on, entre d’al-
tres hi participarà Benjamí 
Pallarès, president del col-
legi de Metges de Girona.

Viatge musical a 
l’Holocaust amb el 
Quartet Brossa

Manlleu El 24è Cicle de Con-
certs d’Amics de la Música 
de Manlleu proposa aquest 
dissabte a les 9 del vespre, a 
la sala de Can Puget un viat-
ge musical als camps de con-
centració nazis. Sota el títol 
de Músiques de l’Holocaust, 
la formació presenta himnes, 
marxes i cançons que es podi-
en sentir en aquests llocs, 
amb elements del folklore 
jueu, alemany, macedoni i 
serbi. Enmig de les peces, 
un narrador llegirà textos de 
Primo Levi i Jorge Semprún. 

Teatre italià del 
Renaixement, a 
l’Espai Rusiñol

Manlleu El teatre italià es 
fa lloc a l’Espai Rusiñol de 
Manlleu aquest dissabte 
gràcies a la relació entre la 
companyia del Teatre Cen-
tre i el grup Ronzinante de 
Merate, a la Llombardia. Un 
dels actors d’aquesta compa-
nyia, Massimo Mino Bonano-
mi representarà l’espectacle 
Attori di strada (Actors de 
carrer), creat a partir de tex-
tos renaixentistes, anteriors 
a la commedia dell’arte. La 
representació tindrà lloc a 
2/4 de 10 del vespre. 


