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El meu idioma no és una broma 

Bones! Em dic Jordi i no és que tengui gaires talents ni que sigui gaire atractiu. 

Esportivament som una patata i a la meva classe uns quants es riuen de mi 

perquè em classifiquen en el Top 10 de la gent més lletja del meu insti.  

El que ells no sabien fins fa poc és que, de talent, sí que en tenc un i és cantar: 

des de petit la meva família diu que cant molt bé i que componc molt bones 

cançons. La veritat és que això m’ha donat molta autoestima, perquè, si no, 

potser jo ja no seria aquí. Per altra banda, també som una mica caparrut i visc 

en un lloc on parlar la llengua que jo parl no està gaire ben vist per alguns.  

Tots aquests motius em varen dur a decidir que, ja que venien les festes del 

meu poble, em presentaria a l’Ajuntament per fer un concert. L’Ajuntament, 

sense pensar-s’ho dues vegades, va acceptar.  

Jo, que sabia tocar una mica la guitarra, vaig decidir que per al concert 

compondria un disc especial i, mentre cantàs, hi introduiria l’instrument. Però 

tenia un gran problema: havia de compondre i assajar set cançons per abans 

d’un mes. Durant la primera setmana vaig aconseguir fer-ne quatre (per cert, 

havia decidit que les faria totes en la meva llengua, ja que jo tenia clar que era 

lliure de cantar en la llengua que volgués). Les vaig assajar i em varen agradar. 

El cap de setmana vaig fer-ne dues més, que em varen quedar encara millor.  

De totes maneres, volia acabar el meu concert amb una cançó que fos tan 

impactant que s’escoltàs per tot el món. Vaig estar una setmana a acabar-la, 

però va quedar impressionant. Es deia “El meu idioma no és una broma!”. 

El dia del concert va ser molt emocionant: hi devia haver al voltant de sis-

centes persones i tothom aplaudia. El que a mi no m’havien dit és que allà hi 

havia un home que s’encarregava de triar els joves talentosos per anar a un 

concurs de cant d’àmbit continental.  

Just en acabar, aquell cercatalents se’m va acostar i em va dir que estava 

seleccionat per ser el representant del meu Estat al concurs ContiCant, que és 
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el concurs de cant més important del món. De totes maneres, em va posar una 

condició: si volia participar-hi, no podia cantar en la meva llengua.  

Jo sabia que era una decisió molt difícil i el meu millor amic Oriol em va ajudar 

a decidir-me: hi aniria i incompliria el que m’havien dit. Jo, si no cantava en la 

meva llengua, no era el mateix.  

Vaig haver de compondre una lletra en un altre idioma. Deveu estar pensant 

com és que en vaig fer una altra si tanmateix no la volia cantar: idò perquè m’hi 

deixassin anar. Evidentment, la música que acompanyava la lletra era una 

música que anava bé per a les dues cançons, per a “El meu idioma no és una 

broma” i per a la nova.  

Efectivament, em varen enviar una carta dient que acceptaven la nova cançó al 

concurs que es feia al nord del continent i que hi podia anar acompanyat dels 

meus pares i d’un amic.  

Quan la gent va saber que un amic podia acompanyar-m’hi, tothom es volia fer 

amic meu, però, de totes maneres, vaig triar l’Oriol.  

I per fi va arribar el dia. Vàrem anar cap a l’aeroport i un munt de gent 

m’animava, ja que m’havia convertit en una estrella al meu poble.  

Després d’un viatge en què se’m mesclaven els nervis i l’emoció, va arribar el 

moment de concursar. En sortir a l’escenari, vaig començar a cantar la versió 

en la meva llengua i els seguidors de tots els països es varen quedar 

bocabadats. El jurat va aturar la música, però després d’unes xiulades de 

desaprovació, tothom es va posar a cantar “El meu idioma no és una broma”. 

Davant el desconcert del públic per l’aturada de la música, el jurat va 

reconsiderar la seva decisió i la va tornar a posar. En aquell moment tothom es 

va posar dempeus i va cantar amb mi, va ser impressionant. 

Gràcies a aquest suport del públic, vaig guanyar el primer premi i l’organització 

del concurs va decidir que a partir de llavors canviaven les normes perquè es 
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pogués cantar en qualsevol idioma. I és que varen reconèixer que sempre s’ha 

de respectar la llibertat d’expressar-se en qualsevol llengua! 

 

Per: Jaume Mora Ladaria 


