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Escenaris d’Entrada

Oques Grasses presentarà aques-
ta nit a la sala Stroika de Manresa,
pràcticament en primícia, el seu se-
gon disc Digue-n’hi com vulguis
(Chesapik, 2014), acabat de sortir
del forn. Després del seu celebrat
debut discogràfic amb Un dia no sé
com, que els ha dut a fer més de 70
concerts i els ha valgut el premi de
Grup Revelació 2013 segons la re-
vista Enderrock, la banda d’Osona
ha tret aquesta setmana un nou àl-
bum amb cançons carregades d’e-
nergia i el seu estil desenfrenat de
sempre. Dimecres i dijous el pre-
sentaven a la sala Heliogàbal de
Barcelona. Avui, a Manresa.

El reggae, el rock i el pop con-
juguen, un cop més, la sonoritat jo-
venívola d’aquest grup, que té com
a principal atracció la seva posada
en escena desbocada. Tanmateix,
el nou disc d’Oques Grasses tam-
bé fa incursions a estils inèdits en
el si de la formació com el dubstep
i la música disco, amb els quals dei-
xen entreveure les noves influèn-
cies que han anat assolint en la seva
intensa i ràpida trajectòria. 

La secció de vents també ha
guanyat protagonisme en el segon
llarga durada d’Oques Grasses.
Precisament, el seu saxofonista,
Josep Valldeneu (24 anys), afirma

que en el primer disc el seu paper
es traduïa bàsicament en «dues o
tres col·laboracions» i ara, després
del rodatge i els múltiples bolos,
«hem pogut treballar de forma
conjunta i estreta». 

Digue-n’hi com vulguis és un tí-
tol, segons la banda, que deixa les
portes obertes a la lliure interpre-
tació. Fins i tot, tal com explica Vall-
deneu, pot ser modificat al gust del
consumidor: «la idea és que la
gent escolti el disc, i segons el que
li sembli, si li agrada o no li agrada,
posi el seu títol preferit. Tothom ha
de tenir dret a posar un nom al que
està escoltant. Així doncs, que ca-

dascú n‘hi digui com vulgui!».  Les
noves cançons d’Oques Grasses
han estat compostes íntegrament
pel cantant Josep Montero, un so-
brenom del qual va donar també el
curiós nom del grup. Així, temes
com Cantimplores, que obre el
disc, o Velocitat de lluç, parlen
d’històries quotidianes protago-
nitzades per Montero. No en va,

l’humor i el divertimento segueixen
sent un dels punts forts de la ban-
da, com es pot escoltar a Sexy.

Els joves components d’Oques
Grasses es mostren especialment
il·lusionats de poder presentar el
disc en places properes de casa,
com és el cas de Manresa, i asse-
guren que, durant la nova gira que
acaben d’engegar, intentaran seguir
amb la línia de rauxa que els ha ca-
racteritzat fins ara, fent de cada
concert «una gran festa». De mo-
ment i fins principi d’abril, Oques
Grasses ja tenen actuacions con-
firmades a una desena de localitats
catalanes.
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El nom, que li posi el públic
La banda osonenca, grup revelació dels premis Enderrock, presenta avui en directe a la sala Stroika

de Manresa el seu segon disc, «Digue-n’hi com vulguis», que ha sortit aquesta setmana al mercat


Oques Grasses

EL CONCERT

Grup: Josep Montero (veu i guitarra), Guillem
Realp (baix), Arnau Altimir (bateria), Joan Borràs
(teclat), Josep Valldeneu (Saxo i veus), Miquel
Rojo (Trompeta i veus) i Miquel Biarnès
(Trombó, percussió i veus) Sala Stroika.
Avinguda Dolors, 17. Manresa. Dia: avui, a
les 23.30 h. Entrades: 5 euros anticipada,
10 a taquilla.

Oques Grasses

� LLOC: Teatre de l’Aurora. Carrer de
l’Aurora, 80 (plaça de Cal Font). Igualada.
�DIA I HORA: dissabte, a les 22 h; i diu-
menge, a les 19 h. �ENTRADES: 15 eu-
ros; i 12 euros amb els descomptes ha-
bituals. De quan somiava, de la com-
panyia Lady Lady, es presenta al teatre
de l’Aurora d’Igualada en el marc dels ac-
tes del Dia Internacional de les Dones. És
una obra còmica agredolça, interpretada a
quatre veus, i que parla sobre la vida d’u-
na actriu jove, de trenta-i-tants anys, que
no hi ha manera que trobi el seu príncep
blau i a qui tampoc truquen per a cap en-
trevista de feina. Fuig de la realitat amb
un repertori d’Eurovisió. REDACCIÓ

COMÈDIA A 
QUATRE VEUS 
A IGUALADA

IMATGE PRMOCIONAL

ODDBEATLES
Avui, a les 22 h. El grup ba-

genc Odd Trio, format per David
Martell (piano i arranjaments),
Pere Barrera (baix) i Xavi Camp
(bateria), celebra deu anys de re-
corregut amb versions de Beatles
amb tocs de jazz. Per a aquesta
proposta tenen la col·laboració
especial de la cantant Elisabet
Soler. En l’homenatge al quartet
de Liverpol hi sonen Let it be, Hey
Jude, Michelle, Sgt. Pepper’s i Get
Back, entre d’altres, amb arranja-
ments propis i altes dosis d’impro-
visació. Manresa (Voilà!). Entra-
des: 5 euros. 

QUINTETS DE MOZART 
I BEETHOVEN
Avui, a les 20 h. L’auditori del

Conservatori Municipal de Música
de Manresa acull avui la primera
actuació del quart cicle de con-
cert de professors i exalumnes:
Una hora de música al Conserva-
tori. Hi intervindran Ferran To-
rrens (oboè), Joan Planja (clari-
net), Ramon Aragall (fagot), Enric
Martínez (trompa) i Lluïsa Vinyes
(piano). S’han programat un total
de vuit concerts de diferents es-
tils i conjunts de música clàssica.
Manresa (auditori del Conser-
vatori). Entrada gratuïta. 

KIKE UBIETO
Avui, a les 22.30 h. El cantau-

tor d’origen aragonès toca des
del ragtime fins el tango, passant
per la bossa nova, la rumba, el
passdoble... amb l’acordió, les har-
mòniques, les guitarres. Amb la
veu apunta a la política, a l’amor o
als personatges televisius. Pre-
sentarà el disc Pan y circo. Callús
(Cal Madre). Entrada lliure. 

LA TAVERNA DEL XATRAC
Diumenge, a les 19 h. La for-

mació que pujarà a l’escenari del
D’Arrel és liderada pel músic i ani-
mador Jordi Tonietti. Manresa
(D’Arrel). Entrades: 6 euros.









MÉS PROPOSTES

IMATGE PROMOCIONAL

Oques Grasses va debutar amb «Un dia no sé com», que els ha dut a fer més de setanta concerts

IMATGE PROMOCIONAL

Els d’Osona mantenen la seva
aposta pel reggae i el rock,
però amb alguna incursió a la
música disco


