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Víctor Sunyol

No fa gaires 
anys els pobles 
i les ciutats 
eren el que 
eren, eren 
allò que la 

seva gent i la història els 
havien fet. Cada poble, 
cada contrada tenia la 
seva manera de ser i de 
fer forjada a través dels 
anys, les persones i les 
circumstàncies de tota 
mena que els havien anat 
condicionant.

Però es veu que ara 
això ja no ens agrada, 
sobretot perquè la majo-
ria de vegades aquestes 
maneres de ser no s’ajus-
ten a unes demandes 
purament de mercat, 
d’un mercat falsament 
anomenat de “turisme 
cultural” que s’alimenta 
del gregarisme del con-
sum i de les falses cons-
truccions culturals.

I cada poble, cada ciu-
tat i cada comarca vol 
tenir un lloc en aquest 
mapa, i van inventant-se 
mercats, fires, jornades 
i tradicions mil·lenàries 
iniciades fa set anys.

Perquè en lloc de ser 
el que realment s’és es 
vol ser allò pretesament 
original; i es constru-
eix una nova etiqueta 
menyspreant i sepultant 
la identitat autèntica, i 
així tothom esdevé fals 
i adotzenat; tant és que 
siguin bruixes, vaques, 
medievals, bolets, avets, 
menjars, sabons, vins o el 
que sigui.

Parafrasejant Emily 
Dickinson: “Que trist ser 
algú”; que trist creure’s 
ser algú quan no ets nin-
gú perquè has renunciat 
a ser el que realment 
eres, que no has sabut 
veure, ni valorar, ni con-
servar ni potenciar.

SI...

Ser què?
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi tanquen la gira a L’Atlàntida

Grandesa de l’humil
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Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, dilluns passat a L’Atlàntida

Nyandú ‘regala’ 
concerts a Torelló  
i la Torre d’Oristà

La Torre d’Oristà A punt 
per treure el seu segon disc, 
Nyandú regala aquest cap 
de setmana dos concerts als 
seguidors del grup: el pri-
mer tindrà lloc dissabte al 
bar Atmosfera de Torelló (6 
tarda) i el segon, diumenge 
a La Rectoria Vella de la 
Torre d’Oristà (2/4 de 5 tar-
da). Segons els components 
de Nyandú, és una forma 
d’“agrair al públic el suport 
que hem rebut des del nai-
xement, muntant una gran 
festa”. 

‘Losers’, comèdia 
generacional        
a Calldetenes

Calldetenes L’Auditori-
Teatre de Calldetenes rebrà 
aquest diumenge l’obra 
Losers, protagonitzada per 
Alba Florejachs i Jordi Díaz, 
en gira després d’haver tri-
omfat a la sala Villarroel 
de Barcelona. Losers és 
una comèdia generacional 
romàntica, que ha dirigit 
Marta Buchaca, sobre l’ena-
morament i la relació quoti-
diana posterior d’una parella 
a l’entorn de la quarantena. 
La representació serà a les 6 
de la tarda. 

InTerVencions 
torna dissabte   
al Cirvianum

Torelló El projecte InTerVen-
cions, que posa en contacte 
estudiants i artistes a l’esce-
nari, torna aquest dissabte 
amb un concert al Teatre 
Cirvianum. Aquest any no 
es limita a alumnes d’escoles 
de música (les de Torelló i 
Roda-l’Esquirol) sinó que 
seran també els de l’Escola 
d’Arts Plàstiques de Torelló 
els que compartiran escenari, 
a partir de les 5 de la tarda 
amb El Petit de Cal Eril i 
l’Orquestra Fireluche.

Xavier Salomó 
presenta a Manlleu 
el conte ‘Quin caos 
d’habitació’
Manlleu L’il·lustrador 
sabadellenc Xavier Salomó 
presenta dissabte a Manlleu 
el conte Quin caos d’habita-
ció (Ed. Cruïlla), en un acte 
que tindrà lloc a les 12 del 
migdia a la Biblioteca Bisbe 
Morgades. Rere l’anècdota 
de l’habitació desendreçada 
del protagonista, en Pau, el 
relat parla de les relacions 
entre pares i fills i l’educació 
emocional. Carolina Moreno, 
especialista en aquest camp, 
intervindrà en l’acte. 

Més de 40 anys de trajectòria avalen aquest joglar contemporani

Xavier Baró, a la Jazz Cava

Vic

Pau Cristòful

Xavier Baró, que diumenge 
actuarà a la Jazz Cava, és un 
dels tresors més grans que té 
la nostra cançó. Els inicis dels 
seus més de 40 anys de tra-
jectòria estan lligats al rock, 
però a finals dels 90 l’autor 
va emprendre un itinerari en 
solitari focalitzat en la recu-
peració i actualització de la 
nostra música tradicional. El 
folklore i fins i tot els motius 

medievals són freqüents a 
les seves composicions, però 
en comptes de resignar-se a 
l’exercici arcaic s’impregnen 
de ressons psicodèlics i de la 
influència poètica d’autors 
moderns com Rimbaud, Bau-
delaire i Lou Reed.

L’univers del cantant i 
guitarrista és profunda-
ment arrelat a la terra. La 
gran majoria de les seves 
lletres invoquen la memò-
ria històrica, tot i que les 
més recents també clamen 

contra el sistema actual. En 
són clara mostra les cançons 
que ocupen el seu darrer EP, 
Allau d’estrelles solitàries (La 
Llàntia, 2014). Aquesta últi-
ma referència és la premissa 
sota la qual s’anuncia el con-
cert que oferirà diumenge. 
Baró actuarà acompanyat 
per l’arpista Josep Maria 
Ribelles. Imprescindible, 
l’actuació d’aquest artista 
elogiat unànimement: el 
coronen mitjans que van des 
de l’Enderrock a la Rockdelux 

i el programen festivals tan 
variats com el Senglar Rock i 
el Primavera Sound.

Xavier Baró

Roger Mas i Cobla 
Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona. L’Atlàntida, 
de Vic. Dilluns, 8 de 
desembre de 2014. 

Vic

Montserrat Rius

Visca la Terra, la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona i 
Roger Mas. Amb les prime-
res paraules el cantautor 
acomiadava un concert que, 
durant gairebé dues hores 
ininterrompudes, ens va dei-
xar clavats al seient amb el 
cor voleiant amb ells a través 
de la música. 

S’iniciava el concert amb 
la cobla i una arrencada de 
tenora, una peça instrumen-
tal que preparava els oients 
a entrar en el temple sagrat 
de les cançons del cantautor 
solsoní. En una vesprada fre-
da d’hivern com la de dilluns 
a Vic, la seva música, tan 
mediterrània, fonia el glaç. 

Roger Mas va aparèixer a 
l’escenari com ho fa sempre, 
de puntetes, amb la grandesa 
dels humils. Amb Verdaguer 
vam tastar Al cel, ens vam 
deixar emboscar, hi va posar 
baranes al mar i des d’allà 
ens vam estremir amb la cai-
xa de La Muixeranga mentre 
Rosalia de Castro ens picava 
l’ullet. L’amore que vieni, 
amore che vai, es va quedar 
entre nosaltres mentre, des 
del País Basc, l’alenada entra-
va en forma d’Haika mutil. 
Amb ell vam tastar una deli-
ciosa La bien pagá que ens va 
fer enfilar sobre L’aigle noir 
per, des d’allà, fer pam i pipa 
amb l’Oda de  Francesc Pujols. 
Tot això va quedar ben regis-
trat en El testament d’Amèlia 
que vam fer tocats per la 
dolça metzina que ens va fer 
empassar l’intèrpret.

Moltes peces que es troben 
en l’àlbum que van regalar 
al final del concert a tots els 
assistents. Una música ínti-
ma, a voltes popular, de festa 

major, romàntica en alguna 
peça, interpretada amb pre-
cisió i lluminositat per la 
cobla, la percussió de Pinyu 
Martí i el piano de Xavier 
Guitó. Roger Mas enlluerna 
amb la seva veu greu rogallo-
sa, omple l’escenari amb la 
seva presència, l’il·lumina i 
l’humanitza.

CONCERT DE L’OCV

La música continua a L’At-
làntida aquest diumenge 
amb el concert que hi oferirà 
a les 12 del migdia l’Orques-
tra de Cambra de Vic. En la 
seva nova etapa, amb una 
formació més reduïda i recu-
perada la seva funció peda-
gògica original, interpretarà 
Pere i el llop, de Sergei Proko-
fiev. La versió que el compo-
sitor rus va fer d’aquest con-
te té la finalitat de mostrar 
als infants els instruments 
que componen una orquestra. 
Cati Reus serà la concertino-
directora de l’OCV.


