
Les entrades estan exhaurides
des de fa dies per assistir al concert
d’avui del grup osonenc Obeses,
que lidera Arnau Tordera. La pro-
posta reinterpreta els temes rockers
de la formació aliant-se amb la so-
noritat de la cobla Berga Jove, nas-
cuda fa cinc anys i que té una agen-
da atapeïda que els fa viatjar arreu
de Catalunya. La proposta, en la
qual també participa el Cor d’Obe-
ses (format per dotze cantants pro-
fessionals de l’àmbit clàssic, dos de
cada veu), es va estrenar amb èxit
de públic l’agost passat en el festival
Amb So de Cobla de Palamós. 

Ha afirmat que està «feliç i ex-
pectant per tornar a compartir
una nit» amb Obeses, la cobla
Berga Jove i el Cor d’Obeses.

Òbviament cada concert fa il·lu-
sió, però aquest, i ja l’estrena a Pa-
lamós, és una oportunitat única,
per al públic i també per a nosaltres
com a intèrprets, perquè se sumen
el grup, la cobla i el cor mixt. De ma-
nera lleugerament egoista, estic ex-
pectant per tenir el gaudi de ser pro-
tagonista del concert.

Quines sensacions li va oferir el
concert previ de Palamós?

En aquells moments la proposta
era una incertesa. Es remunta a un
any enrere, per idear-lo, aprendre el
funcionament del món de la cobla,
format per instruments peculiars.
Vaig dedicar la primera part de l’es-
tiu a fer els arranjaments i la cobla
a assajar per veure si funcionaven.
Llavors vam fer un assaig conjunt, i
a priori tot funcionava molt bé. A

Palamós es va produir una màgia
difícil de definir. Una experiència
mística de la gent que va gaudir del
concert. I ho atribueixo al fet que
s’hi va trobar gent que provenia de
mons molts diversos, però als quals
els unia l’estima per la música. Tam-
bé els tres grups que intervenim al
concert provenim de mons diver-
sos: la música moderna, la tradicio-
nal i la clàssica. Esperem que ho pu-
guem millorar a Manresa.

Va haver-hi un moment del
concert en què una part del públic
saltava i l’altra ballava sardanes...

Exactament. És un dels moments
més bonics del concert, en el qual
el públic va esdevenir part activa.
No només fem repertori del darrer
disc, Fills de les es-
trelles (2018), i
altres peces de
discos ante-
riors, sinó que
hi ha fins a cinc
sardanes icòniques, arranja-
des en el nou format, provinent de
la nostra esfera musical. 

Com van decidir el repertori?
Vam decidir-lo entre Lluís Gual,

primera tenora de la cobla
Berga Jove, i jo mateix,
amb el consens de la
resta de músics. La vo-
luntat era no només
fer una aproximació
del nostre repertori al
món de la cobla, sinó
fer un viatge en els dos
sentits perquè es pro-
duís un vincle. Per això
hem fet una selecció de sar-
danes molt representatives, els
greatest hits del món sardanístic en
qualitat i repercussió [Llevantina,
Juny, La Santa Espina...]. Però, en
primer lloc, es tractava de presentar
el nostre darrer disc escollint en
quines peces la cobla hi podia tenir
una presència idiomàticament més
encertada. En la diversitat estètica
de les nostres peces, la cobla hi

dona un matís, un vernís des d’una
altra òptica, i les peces reneixen i es
veuen diferent.

D’entre les sardanes, vostè des-
taca Girona m’enamora, de Ri-
card Viladesau. 

Ja tenia constància de grans com-
positoris sardanistes, però ha estat
una revelació trobar autors amb
una composició increïble, que usen
els instruments de la cobla amb ca-
pacitats úniques. I no els enaltim
suficientment. El públic surt en-
tusiasmat, coneixent el món de
la cobla i la sardana i els compo-
sitors del gènere. I, de fet, Girona
m’enamora és perfecta per a ba-
teria i guitarra elèctrica. Sembla que
Viladesau hi hagués pensat. 

Entre el variat estil de les can-
çons d’Obeses hi ha, precisament,
una sardana: La Ben Plantada

(Zel, 2013), i fins ara no l’ha-
vien interpretada amb

cobla.
En altres

concerts havíem uti-
litzat un mostreja-
dor, perquè no te-
níem una cobla a
disposició per

interpretar-la
amb els recursos

propis del gènere.
Aquesta és una apor-

tació genuïna al concert i
a Palamós la gent la va
ballar. Al Kursaal serà
més complicat, però
potser apareix una pe-
tita sardana a les esca-
les... Sempre que
hem vingut a Manre-
sa, i no han estat
pocs cops, la rebuda ha

estat fantàstica i exultant.
En el repertori s’hi cola Rosó

(Josep Ribas i Gabriel, 1922), que
a Palamós va cantar la multitud.

Podria semblar una proposta del
món de la cobla, però és una cançó
que Obeses ja va versionar per al
disc de La Marató del 2014. I vam
decidir incorporar-la tenint en
compte que el concert exalta la cul-
tura autòctona, perquè aquesta és,
i no pas Boig per tu, com pot pensar
molta gent, la peça d’amor per ex-
cel·lència que s’ha produït a Cata-
lunya, la que més transcendència
mediàtica ha tingut en l’àmbit inter-

nacional. Va ser un moment in-
tens. El públic acompanya en
aquest tipus de voluntats de

transgredir el repertori i alho-
ra ser-hi molt fidel.

La idea del concert
que aplega Obeses

amb la cobla Berga
Jove va sorgir

d’una piulada
del tenora
Lluís Gual...

I és una
cosa que

m’agrada des-
tacar perqué és

simptomàtica del
món sardanístic. Aquesta

és una cobla de músics jo-
ves que tenen inquietud i

voluntat per fer coses noves;
i tenen molt talent i una for-
mació molt sòlida. Van ser
ells els qui van tenir la ini-
ciativa i, en primera instàn-
cia, la proposta em va sor-

prendre moltíssim. Llavors
necessitàvem el marc ideal per

donar-la a conèixer i el vam tro-
bar tant a Amb So de Cobla com
ara al Kursaal amb tot ple per la
Fira Mediterrània. No podem es-
tar més satisfets.

Fareu més concerts junts?
La voluntat és exposar el pro-

jecte el màxim de llocs possible.

PEPA MAÑÉ MANRESA
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Entrevista ARNAU TORDERA
 COMPOSITOR, CANTANT I GUITARRISTA D’OBESES

«La cobla dona un vernís que fa renéixer Obeses»
L’espectacle conjunt de la banda liderada pel músic de Tona i la formació Berga Jove serà al Kursaal amb les entrades exhaurides

És una cobla de
músics joves que

tenen inquietud per fer
coses noves, tenen talent i
una formació molt sòlida»

DUET DAURA
Avui, 9.30/11/15.30 h. La Crica.
5 €. Amb El bagul de la música
tradicional el Duet Daura dona a
conèixer al públic familiar alguns
dels instruments tradicionals
més coneguts del territori pirinec
i de la resta de Catalunya.

ANNA CONFETTI
Avui, 18 h. Itinerant del Born a la
plaça Major  Tres pallasses
surten amb una cadira gegant a
prendre la fresca, com havien fet
les nostres iaies temps ençà.

MARALA TRIO
Avui, 18.30 h (exhaurida) i 23 h.
La Buresa. 12 i 15 €.  Amb la pri-
mera funció exhaurida, aquest
trio de veus femenines farà arri-
bar el seu repetori de cançons al
públic a través d’uns auriculars i
amb un micròfon binaural.

TARTA RELENA
Avui, 19 i 21 h. Capella del Rapte.
8 i 10 €.  Duet femení que ex-
plora a cappella les sonoritats de
diferents estils musicals amb ba-
ses rítmiques electròniques.  L’es-
pectacle porta per títol Ora pro
nobis, el seu primer treball.

DZAMBO AGUSEVI
ORCHESTRA
Avui, 19.30 h. Itinerant, de la pla-
ça Crist Rei a la Plana de l’Om
 Orquestra balcànica liderada
pel virtuós trompetista Dzambo
Agusevi, que presentarà en estre-
na el seu nou treball discogràfic.

OBESES 
AMB LA COBLA
BERGA JOVE I EL
COR D’OBESES
Teatre Kursaal, avui,

a les 21 h
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