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er segon any consecutiu, la gran
cançó de les festes de Nadal l’ha
feta el grup d’Osona Obeses. Si
l’any passat van crear la merave-

lla anomenada Regala petons, que mes-
clava la sofisticació musical amb l’espec-
tacle televisiu i l’ensucrament d’aquestes
dates, aquest any han fet la versió de Rosó
per al disc de la Marató de TV3. Però, tal
com ha explicat el líder del grup, Arnau
Tordera, en una entrevista a Núvol, la pe-
ça no és simplement una versió pop-rock
d’aquesta cançó de 1922 composta per
Josep Ribas amb lletra de Miquel Poal-
Aregall i popularitzada per Emili Vendrell.
En realitat, diu Tordera, l’obra “és una
transfiguració de l’essència d’un himne
nascut en el nucli del món de l’espectacle
dels anys vint reformulat amb la riquesa
estètica i les noves formes de la societat
de l’espectacle del segle XXI”.

EN UN ALTRE ARTICLE A NÚVOL, Joan Sa-
font subratlla la importància d’aquesta
connexió entre el noucentisme de masses
dels anys vint i la nostra actualitat. I, efec-
tivament, entre tots els grups catalans
que posen música als nostres desitjos in-
dividuals i col·lectius, Obeses fa una feina
excepcional a l’hora de mesclar la tradició
i la contemporaneïtat, l’arrelament català
i la globalització anglosaxona, l’esperit
clàssic i la vocació pop.

UN DELS EXEMPLES MÉS CLARS de la vo-
luntat d’Obeses, o del que ells anomenen

P “obesisme il·lustrat”, de connectar amb el
noucentisme de masses és la cançó La
Ben Plantada, del disc Zel, del 2013. La
cançó és un himne a una dona bella i ja
gran que, si bé per una banda “té pressa
per ser amada”, per l’altra “es deleix per la
llibertat”, perquè “prefereix de viure sola,
/ que de mal acompanyada / ja ho ha fet
tots aquests anys”. Per tant, si la Teresa
de La Ben Plantada d’Eugeni d’Ors del
1911 era un model de mesura, seny i pa-
triotisme mediterrani, i ja se sap que l’elo-
gi del seny català sempre ha volgut pro-
moure un missatge concret, que és que la
construcció de la nació no ha de traspas-
sar mai les barreres marcades per l’Estat
espanyol, La Ben Plantada dels Obeses,
en canvi, expressa un anhel de llibertat il-

limitada. Per això, aquesta transfiguració
de la figura de la Ben Plantada s’ha d’inter-
pretar com a al·legoria del nostre desig ac-
tual de llibertat sobirana. L’estrofa “La
Ben Plantada aixeca el cap, / no hi haurà
pas qui li abaixi. / Sols amb sa mirada fina,
/ tindrà el món enamorat” expressa exac-
tament el nostre somni i alhora la nostra
tasca de convèncer els altres països per
aconseguir el reconeixement jurídic d’allò
que tants catalans ja hem fet, que és aixe-
car el cap i mirar el món de tu a tu.

AIXÒ SÍ: L’OBRA DELS OBESES és deliciosa i
impecable, però conté un greu error. A la
cançó Pa amb tomàquet diuen que el pa
amb tomàquet s’ha d’acompanyar amb
embotit, i afegeixen: “I no hi ha però que
valgui, el porc ha de ser de Vic.” En això,
naturalment, s’equivoquen. Aquesta
afirmació no solament té el risc d’evocar
aquella cançó insuportable de Loquillo y
los Trogloditas que parlava de Vic i deia
que “a cap altre lloc d’Espanya trobaràs
millors embotits”, sinó que, sobretot,
oculta la realitat que és que potser la
carn de porc d’Osona és bona, però no és
pas més bona que la de la Garrotxa. A
més, ara a Olot s’ha anat fent una gran
inversió per tenir l’escorxador més gran
del sud d’Europa, i, de moment, ja s’hi es-
corxen cap a dos milions de porcs l’any.
Vull dir que aquests d’Osona no ens vin-
gueu amb segons quins romanços, per-
què aviat els porcs potser els haureu de
venir a matar tots a Olot.

‘Rosó’ d’Obeses
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a vida és una malaltia mortal de
transmissió sexual. Naixem (galta-

vermells, sense haver-ho demanat i
massa d’hora), creixem (a base de des-
enganys, ploralles, pèrdues injustes i ru-
tines frustrants), ens reproduïm (o ens
reprodueixen) i la dinyem (amb ajuda o
sense, entotsolats o voltats d’afecte i
flors coronades). Això és la vida, se-
nyors, i poca més. La martingala que al-
gú s’inventà amb un somriure de gairell
per posar al diccionari les paraules su-
perpoblació i tedi. La primera etapa de la
vida passa lenta i capritxosa entre xu-
mets i dependències fins que entrem a
l’escola i tot s’accelera. Ens hem de fer
grans sí o sí. Hem de creure sí o sí. Hem
d’aprendre sí o sí. I mai no hem de desta-
car massa, no fos que ens diagnostiquin
algun trastorn d’última generació.

Després ve l’aïllament i la querella de
l’adolescència –franja que ara s’estirega-
nya fins als trenta–, la vida personalitza-
da a l’institut i el llibertinatge de la uni-
versitat. I arriba el penya-segat, el i-ara-
què?, la vida “laboral” en què els únics
que laboren són els feliços pocs a qui els
somriu la fortuna. Fer-se funcionari cos-
ta una pasta i treballar empaquetant sa-
fates de fruita transgènica no dóna ni
per al lloguer. Entremig –ai, ens sap
greu–tot ocupat. Envellim a marxes for-
çades. Ens podem enfonsar en la soma
col·lectiva del diazepam i desfilar pels
carrers amb un somriure estúpid veient
dracs simpàtics en comptes de femtes
de gos o viure de l’aire, dels papàs i del
que rampinyem d’aquí i d’allà. I ve la ve-
llesa, en què tot torna a afanyar-se com
si no hi hagués demà, com si calgués
treure la pols de casa perquè la mort es-
tà a punt de trucar i que no ens agafi
amb el més calent a l’aigüera. Tornen les
pors de l’infant, els requisits, les crides
d’atenció, els rebecs. I la mala gaita que
no hem deixat anar en vuitanta anys ara
s’afina, en sap més. Vist i no vist, un ale-
hop sense xarxa, un vodevil amb algun
esquetx animós. L’amor etern dura tres
mesos i la solitud és estar envoltat de
gent i enyorar el que hi falta. Es veu que
avui faig anys i em dóna per pensar.
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