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El grup actuarà divendres a la sala El Moscou, en la presentació a Osona del segon disc

Oques Grasses estrenen a Torelló 
el nou ‘Digue-n’hi com vulguis’
Vic

J.V.

“Entregats a l’imprevist”. 
La lletra del tema Cohet, un 
dels que inclou el nou disc 
d’Oques Grasses, sembla que 
descrigui a la perfecció i en 
poques paraules la trajec-
tòria del grup osonenc. Tot 
just ha passat un any des que 
es donaven a conèixer amb 
l’autoeditat Un dia no sé com 
i ja presenten un segon tre-
ball, Digue-n’hi com vulguis, 
després d’un estiu vertiginós 
amb més de 70 concerts i 
reconeguts com a Grup Reve-
lació als premis Enderrock. 

Digue-n’hi com vulguis 
aprofundeix en la fórmula 
que ha donat èxit a Oques 
Grasses: una proposta festiva 
amb arrels de reggae –reggae 
a la cassola és com l’anome-
nen– que els sis components 
del grup defensen en directe 
amb una energia que s’en-
comana al públic. “No ens 
hem mogut del reggae, amb 
poques excepcions, perquè 
és on ens trobem més còmo-
des”, explica Josep Montero, 
cantant i guitarrista d’Oques 
Grasses. Aquest segon tre-
ball, però, és “més madur” 
que el primer, i resulta evi-
dent que s’ha treballat amb 
més mitjans: gravació a Sonic 
Estudi de Vic, amb coproduc-
ció de Ricard Puigdomènech, 
i mesclat a Music Lan, a 

Un ‘campestre’ a Martulina Divina
Vic En la terminologia d’Oques Grasses, 
un campestre és l’acústic integral, fet en 
qualsevol escenari i totalment unplugged. 
Aquest dimecres, el grup en va fer un a la 
botiga de discos Martulina Divina de Vic (a 
la fotografia), en què van interpretar mitja 

dotzena de cançons del nou treball. Una 
actuació més llarga del que s’havia previst 
perquè van tenir bona resposta d’un públic 
poc habitual. Més gent menuda i més gent 
gran “que potser no pot venir als concerts”, 
diu el saxofonista Josep Valldeneu. Al final, 
van signar exemplars del disc. 
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Avinyonet de Puigventós. 
Del primer treball autoeditat 
s’ha passat ara al segell Ches-
apik, sota els auspicis de Joan 
Garriga (La Troba Kung-Fú). 
El títol vol ser un homenatge 
“a la gent, que hi ha tingut 
molt a veure”. El disc es va 

gestar en contacte quasi diari 
amb el públic. “Per això cre-
iem que tenen dret a dir-ne 
com vulguin”. Els 10 temes 
es poden descarregar gratuï-
tament des del web del grup, 
igual que el primer treball. 
Josep Montero i el grup con-

tinuen pensant que “aquesta 
és la manera més fàcil que té 
la gent d’accedir a la nostra 
música i, després, venir al 
concert sabent les cançons”. 

Això és el que passarà, 
previsiblement, en el concert 
d’estrena del disc a Osona, 

El Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’OSV porten a L’Atlàntida ‘Norma’, de Bellini 

Tragèdia per a un personatge complex

‘Norma’, de Vincenzo 
Bellini. Amics de l’Òpera 
de Sabadell. L’Atlàntida, 
Vic. Diumenge, 9 de 
març de 2013.

Vic

M.R.

Si hi ha una tragèdia emble-
màtica en l’òpera i de Vin-
cenzo Bellini especialment, 
aquesta es diu Norma. El 
Cor Amics de l’Òpera de 
Sabadell i l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès ens la feien 
arribar diumenge a la tarda 
a L’Atlàntida. La sacerdotes-
sa Norma és un personatge 
molt complex que necessita 
vessar emoció, sentiment i 
contundència en l’actuació 
i una veu sòlida, virtuts que 
es van trobar en la soprano 
Eugènia Montenegro. Silenci 

sepulcral en l’ària Casta Diva 
i aplaudiments continguts.  
El paper d’Adalgisa va ser 
interpretat per Laura Vila, 
amb una veu de preciós 
timbrat. Soprano i mezzo 
van fer alguns dels duets 
més esplèndids de l’obra. 

El tenor Raúl Iriarte, en el 
paper de Pollione, i el baix 
Iván García, que interpre-
tava el druida Oroveso, van 
tenir també alguns moments 
brillants. Molt bona nota 
per al cor i l’orquestra, diri-
gida amb molta pulcritud 

per Daniel Gil de Tejada. 
En tot cas, massa intensitat 
orquestral en algunes peces 
de l’obra, especialment en el 
primer acte. En general, però, 
ho resumeixo amb algunes 
de les últimes paraules de 
Pollione: Ah, più non chiedo! 
(“Ah, no demano més!”). 

Tal com acostuma a fer 
Carles Ortiz, director d’esce-
na, la decoració era minima-
lista, amb un arbre central, 
molt efectiu, que resolia l’es-
pai druida, temple i foguera. 
La il·luminació de Nani Valls 
donava vida i concentrava els 
moments de més tensió;  en 
canvi el vestuari, en alguns 
personatges, com Pollione 
i el seu ajudant, no eren els 
més adequats. El final de 
l’obra, de dos actes, quan els 
dos condemnats s’abracen 
per morir junts, és d’una 
gran bellesa estètica. 
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El baix Ivan Garcia, en una de les escenes de ‘Norma’ a L’Atlàntida

aquest divendres al Moscou 
de Torelló. Un escenari on 
el grup ja va triomfar amb 
el primer disc i on revisaran 
tots els temes del segon disc, 
a més dels cinc o sis “que 
van funcionar millor” del 
primer. No hi faltaran noves 
versions de temes coneguts, 
una característica dels direc-
tes d’Oques Grasses. En el 
concert compartiran escenari 
amb el grup de rap In*digna.

Oques Grasses arriba a 
Torelló després d’haver fet 
ja cinc actuacions, i amb 
un calendari de concerts 
en sales que s’allarga fins 
a mitjans d’abril. Després 
començaran la gira de con-
certs d’estiu, que de moment 
no té data de tancament. Tot 

és obert, igual que el mateix 
procés que els ha portat fins 
aquí, des de les actuacions 
en solitari de Josep Montero 
–en ocasions, amb Arnau 
Tordera– fins a la incorporació 
progressiva de Miquel Rojo 
(trompeta), Josep Valldeneu 
(saxo), Joan Borràs (teclat), 
Guillem Realp (baix), Arnau 
Altimir (bateria) i Miquel 
Biernés (percussions), únic 
no osonenc de la formació. 
“Fent les coses sense pensar 
es poden arribar a fer coses 
que mai hauries pensat”, diu 
una altra lletra, la de Petxina 
oberta. Mai tan cert. 

Oques Grasses i In*digna. El 
Moscou, Torelló. Divendres, 
14 de març, 12 nit. 

S’han fet més de  
6.000 descàrregues 
del disc des del web 
en una setmana

Diumenges a l’Orfeó 
porta la Coral Som
Vic La Coral Som, fundada 
l’any 1978 i dirigida per 
Enric Azuaga, actuarà aquest 
diumenge a l’Orfeó Vigatà. 
El concert s’emmarca dins 
dels cicle Diumenges Corals 
a l’Orfeó i tindrà lloc a les 6 
de la tarda. La coral presenta 
actualment un repertori de 
música i text sota el títol de 
Corde Bolero, que es basa en 
clàssics d’aquest gènere. 

El Centre de Manlleu 
recapta 3.000 euros
Manlleu El Teatre Centre de 
Manlleu va recaptar 3.160 
euros gràcies a la representa-
ció solidària de l’obra Bang, 
bang, estàs mort!, comptant 
les entrades i els donatius 
per a la fila zero. Aquesta 
quantitat serà entregada a 
l’associació Genefa, que es 
dedica a la investigació de 
l’atàxia de Friedrich, una de 
les anomenades malalties 
minoritàries. 


