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La Cobla Berga Jove, Obeses i el cor del grup van oferir un espectacle llargament aplaudit anit al Kursaal

Arnau Tordera va exhibir tot el seu carisma El monstre de l’armari va irrompre a la platea

L’oli i l’aigua no lliguen. El
rock i la cobla sí. Encara
més, s’estimen. El públic
que anit va convertir el

Kursaal en una festa, gràcies a un
dels plats forts de la Mediterrània
d’enguany –amb les entrades ex-
haurides des de feia dies–, ho va
comprovar. Els espectadors van
presenciar en directe un casament
(musical) entre la banda de rock
Obeses i la Cobla Berga Jove. La
banda osonenca, acompanyada del
seu cor i d’una formació de cobla,
va reinterpretar els seus temes com
mai abans havien sonat –a excepció
de l’estrena del projecte a Palamós

l’agost passat. 
Mà amiga, Ens en sortirem, El

monstre de l’armari (amb monstre
inclòs a la platea) o Cafè, copa i
puro, i fins a una vintena de temes
més, van sorprendre  els seguidors
d’Obeses –poc acostumats a sentir
la banda osonecna amb so de co-
bla– i van captivar els que escoltaven
per primer cop la prodigiosa veu
d’Arnau Tordera, el líder de la banda.
El projecte que va néixer fa més
d’un any ha sabut unir com poques
vegades s’ha fet una banda de rock
i una cobla. Tordera ha arranjat els
seus temes (gran part del darrer
treball, Fill de les estrelles) per a la
formació de música tradicional sen-
se deixar de banda el baix, la guitarra
elèctrica, els teclats i la bateria de
la seva banda habitual  i un cor. 

Tot va sonar a l’una, i tots van
tenir protagonisme quan els va
tocar. La cobla en solitari va fer una
interpretació brillant de Es compten

les pigues amb un arranjament es-
pecial i sota la batuta del director
de la formació berguedana, Denis
Rojo, que va sortir a l’escenari amb
espardenyes de set vetes, fent una
picada d’ullet a Tordera que, com
ja acostuma a passar, a banda de
les vetes als peus portava faixa, bar-
retina i jupa de cuir. Els Obeses
també van tenir el seu espai rocker
fent sonar la seva Botifarra amb
seques. Els fanàtics de les sardanes
van sortir contents després de sentir
alguns dels hits com Girona m’ena-
mora però amb segell d’Obeses. 

Ahir, però, no es buscaven parti-
cularitats sinó mostrar que el rock
i la cobla poden anar plegats, i hi
van anar. La platea del Kursaal 
–amb força presència berguedana–
ho va notar i des del minut zero va
participar en la festa, que va acabar
amb el públic dret corejant i ballant
Ens hem alçat. El rock i la cobla
s’estimen. I tant!

DANI PERONA MANRESA

El rock i la cobla s’estimen en un
Kursaal que esdevé una festa 
Obeses i la Berga Jove porten a Manresa la primera col·laboració conjunta

MARIA AGUT

Glòria Ballús va impartir una xerrada sobre Aureli Capmany

OSCAR BAYONA

Petits i grans van riure per les ocurrències del trio Anna Confetti

OSCAR BAYONA

La Dzambo Agusevi Orchestra va arrossegar molts espectadors

Si han estat al menjador
del primer pis de l’edifici
modernista de la Buresa,
sabran com n’és de deli-

cat encabir-hi mig centenar de
persones. Però calia intentar-ho
perquè la proposta musical del
Marala Trio demana complicitat
i la voluntat d’intimar tant amb les
artistes com amb el micròfon bi-
naural ubicat al mig de l’escena
que capta el so en 360 graus. «Si
us plau, no facin cap soroll i no
aplaudeixin», van avisar abans de
començar el recital per evitar que
ni els inevitables xerrics de les ca-

dires de fusta es magnifiquessin a
través de la microfonia.

L’experiència va seduir els as-
sistents, cadascun dels quals es
va posar uns auriculars que per-
metien captar amb nitidesa tant
la veu de Selma Bruna, Sandra
Monfort i Anna Ferrer -ahir subs-
tituta de Clara Fiol-, com el so de
la guitarra, el violí i la mandolina
-amb el músic Apel·les Carod ofi-
ciant de quart integrant del grup-
i els efectes sonors afegits.

Les tres cantants van interpretar
un repertori format majoritària-
ment per composicions pròpies
inspirades en la música tradicio-
nal. Movent-se sobre la catifa amb
els peus nus, aconseguien que la
veu i la música arribés a cada es-
pectador ara a una orella, ara a
l’altra, ara més propera, ara més
llunyana. Una delícia.

TONI MATA I RIU MANRESA

Concert amb auriculars a
la planta noble de la Buresa
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