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No sé si els 
lectors es van 
fixar que un 
voluntari lin-
güístic, en el 
reportatge que 

se’n va publicar en aques-
tes pàgines, deia que con-
sultava sovint l’Optimot.

Optimot és un cercador 
que ajuda a resoldre dub-
tes sobre qualsevol aspec-
te de la llengua catalana 
(ortografia, sintaxi, topo-
nímia, neologismes, fonè-
tica, convencions d’ús...). 

Disposa d’un cercador 
molt complet (amb diccio-
naris bilingües i termino-
lògics) que permet consul-
tar tota mena de dubtes, i 
d’unes fitxes temàtiques 
molt aclaridores i exem-
plars. Si la consulta no hi 
apareix (o no es troba) 
es pot accedir a un servei 
d’atenció personalitzada 
ràpid, atent i eficaç.

Es complementa amb 
un blog (“El blog de l’Op-
timot”), amb apunts que 
informen de noves fitxes, 
recorden els seus serveis, 
orienten sobre el funci-
onament del cercador i 
difonen respostes als dub-
tes més habituals.

És una eina ideal, que 
totes les llengües voldrien 
tenir i que tots hauríem 
de visitar habitualment. 
Només un defecte: la poca 
difusió que se’n fa. En 
lloc de promocionar-lo, 
la mateixa administració 
que l’ha creat sembla que 
l’amagui, com si no vol-
gués que sigui conegut ni 
usat; ben al revés del que 
hauria de ser. (Hi ha coses 
que no es poden enten-
dre.)

Entrin a Optimot i ja 
veuran com hi tornaran 
sovint.

SI...

Optimot,  
un luxe

‘Ventre blanc’ tanca 
el recorregut al ‘Sala 
33’, aquest dissabte

Vic La pel·lícula Ventre blanc 
culmina el seu recorregut 
aquest dissabte a la televisió. 
La pel·lícula dirigida per 
Jordi Lara, amb Jordi Crusats 
a la fotografia i Sergi Lladó 
a la direcció tècnica, que 
té com a protagonistes els 
portadors dels capgrossos de 
Vic, es podrà veure a l’espai 
Sala 33 del Canal 33, després 
d’haver passat per una cin-
quantena de sales, la Filmo-
teca de Catalunya i festivals 
internacionals com el de 
Busan (Corea del Sud). 

Stay i Germà Aire, als 10 anys de Pasternak

Vella i nova psicodèlia

Stay i Germà Aire. Sala 
Pasternak, Vic. Diven-
dres, 21 de novembre de 
2014. 

Vic

Marcel Pujols

Quan un entra al Pasternak, 
una estructura industrial 
fredament marcada l’envolta 
i li delimita els passos, nor-
malment el dirigeix a l’esce-
nari abans que a la zona de 
fumadors. Allà, les estrictes 
formes poden difuminar-
se entre ritmes i acords, i 
si, a sobre, els grups que hi 
toquen es troben, de dife-
rents formes, dins l’espectre 
psicodèlic, les bases arquitec-
tòniques poden esfondrar-se. 

Els Germà Aire, projecte 
liderat per Luca Masseroni 

i Andreu Ribas, han anat 
engreixant les peces i, amb 
la formació completa i defi-
nitiva, van assolint un nivell 
notable. Les cançons de Ball 
del cel (Famèlic 2014) sona-
ven com havien de sonar: 
espaioses i imaginatives però 
sense perdre múscul ni acti-
tud. Mantes d’ulls i Brillantor 
van sonar molt encertades i 
consolidaven un concert que 
anava creixent de mica en 
mica. Far va donar entrada a 
la recta final. Era el primer 
cop que tocaven la cançó 
en directe, els assajos sem-
blaven haver fet efecte. El 
pop somiador dels vigatans 
representa molt bé una bran-
ca de la psicodèlia catalana 
que es comença a experimen-
tar.

De les noves formes es 
passava a les referències 

palpables. Els Stay venien a 
fer primícia del disc (produït 
pel productor d’Oasis) que 
trauran l’any que ve, tocant 
noves cançons i repassant la 
seva consolidada trajectòria. 
El grup va fer un set de més 
d’una hora que semblava 
retre homenatge als grans 
noms del rock psicodèlic de 

les últimes dècades. Oasis, 
The Brian Jonestown Masa-
cre o The Charlatans s’hi 
veien implicats, sense la 
necessitat de ser versionats. 
Els barcelonins, amb presèn-
cia vigatana a la bateria, van 
fer notar la seva experiència 
amb un concert seriós però 
psicodèlic. 

‘Cels’, de Wajdi Mouawad, a L’Atlàntida

La por del terrorisme

‘Cels’, de Wajdi 
Mouawad.  Direcció: 
Oriol Broggi. L’Atlànti-
da, Vic. Diumenge, 23 de 
novembre de 2014. 

Vic

Carme Rubio

Wajdi Mouawad posa fi amb 
Cels a la seva tetralogia La 
sang de les promeses. L’obra 
ofereix un desplegament 
impressionant de mitjans 
tècnics que permet alternar 
la representació real amb la 
virtual. El motiu del cel hi és 
sempre present i els núvols, 
cada cop més negres, funcio-
nen com un mal averany que 
acabarà complint-se. L’ambi-
ent de l’obra és claustrofòbic: 
cinc investigadors, tancats 
en una casa, intenten desxi-

frar les pistes que anuncien 
un atac terrorista. Aquest 
plantejament promet intriga, 
tensió i acció continguda. 
Cadascun dels investigadors 
aporta la pròpia experiència, 
en especial els seus fracassos 
presents o passats. 

La trama es complica exa-
geradament pel fet de voler 
relacionar quatre conceptes: 
l’art i la bellesa, la poesia i 
les matemàtiques. Els dos 
primers estan representats 
per L’Anunciació de Tin-
toretto que hi ha a l’Scuola 
Grande di San Rocco i, a 
partir d’aquesta imatge, s’in-
trodueix una interpretació 
al·lucinant, la tècnica de la 
qual es pot relacionar amb 
l’emprada en best-sellers 
tipus El codi da Vinci. Tam-
poc queda clara la necessitat 
d’establir connexions críp-

tiques entre la poesia i les 
matemàtiques que introduei-
xen una vinculació difícil, tot 
i haver-se fet amb la intenció 
que sigui desxifrada. Aquests 
excessos de complexitat, 
més que produir efecte de 
profunditat, proporcionen a 
l’obra una atmosfera massa 
pretensiosa. Per damunt 

del text hi ha el paper dels 
actors, que en tot moment el 
defensen amb entusiasme i 
gran rigor. Sort n’hi ha d’una 
interpretació tan segura i 
afinada, perquè només això 
fa que la representació aca-
bi dignament i el públic no 
rigui en la darrera, dramàtica 
i culminant escena del part.
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Germà Aire, en el concert de divendres passat a la Sala Pasternak
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Xavier Boada i Xavier Ricart, en una escena de ‘Cels’

Titelles Vergés tanca 
el Festival de Titelles 
de Calldetenes

Calldetenes Titelles Vergés, 
la companyia amb més his-
tòria del gènere a Catalunya 
–fundada el 1910–, tanca 
diumenge la 32a edició 
del Festival de Titelles de 
Calldetenes. Titelles Ver-
gés, dirigida ara pel nét del 
fundador, Sebastià Vergés, 
presentarà La caputxeta i el 
follet, versió del conte de la 
Caputxeta executada amb 
titelles de guant catalans. 
Se’n farà una doble represen-
tació, a 2/4 de 5 i a les 6 de la 
tarda, a l’Auditori-Teatre.

El musical ‘El foc de 
la misèria’ es prorroga  
amb dues sessions

Taradell El musical El foc 
de la misèria, adaptació 
d’Els Miserables a càrrec de 
la companyia taradellenca 
Canya que no és Conya, es 
prorroga amb dues noves 
sessions aquest dissabte (2/4 
de 10 vespre) i diumenge 
(6 tarda) a Can Costa i Font 
de Taradell. La companyia 
Canya que no és Conya ha 
decidit la pròrroga davant 
de la gran quantitat d’espec-
tadors –un miler– que ha 
assistit a les quatre sessions 
anteriors. 

El pop lluminós de 
Coriolà, en concert 
diumenge a la Cava

Vic El grup maresmenc Cori-
olà presenta aquest diumen-
ge a la Jazz Cava (7 tarda) els 
temes del seu primer disc, El 
debut (2013). Coriolà, lide-
rat pel cantant i guitarrista 
Carles Chacón, es va donar 
a conèixer al concurs Sona9 
de 2012, en què van quedar 
en segon lloc. Això els va 
obrir les portes al primer EP, 
L’escalfor, i posteriorment 
el disc sencer produït per 
Miqui Puig, que va connectar 
amb el seu estil de pop nos-
tàlgic i lluminós.

‘Marabunta’, amb 
Guillem Albà, arriba  
dissabte a Calldetenes

Calldetenes El còmic Gui-
llem Albà, acompanyat dels 
sis músics de The In All 
Orchestra, protagonitza 
l’espectacle Marabunta, que 
aquest dissabte arriba a l’Au-
ditori-Teatre de Calldetenes 
(2/4 de 10 vespre). Marabun-
ta, una de les revelacions en 
la darrera edició de la Fira 
de Teatre de Tàrrega, és un 
muntatge que barreja gags, 
cançons, cabaret i clown amb 
un ritme intens, i buscant 
per sobre de tot provocar la 
diversió.


