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Directe “Ens en sortirem” & Cobla Berga Jove
Escolta el Disc Fills de les estrelles
Clip Resum del directe al MMVV i les Festes
de la Mercè

“Obeses és un grup que l’estimes o l’odies”. Aquesta és una màxima recorrent quan
es parla del conjunt d’Osona. Si bé és cert que l’amor que provoquen entre els seus
seguidors és absolut i incondicional, aquest odi declarat només pot provenir de gent
que no els ha escoltat ni vist en directe i s’ha quedat únicament en la superfície i no
ha anat més enllà del discurs sovint provocador del seu cantant i compositor Arnau
Tordera I. I és que el rock’n’roll i l’art en general no ha de ser inconformista?
Lluny de tòpics, els fets ens parlen d’una banda que agrada i que compta amb un
fervorós públic. Ple absolut a la presentació de Fills de les estrelles (Música Global,
2018) en el Guitar Festival de Barcelona (Sala BARTS), èxit rotund de la posterior gira
per sales i auditoris de Catalunya, gira per Festivals i Festes Majors de tot el país, i
per sobre de tot, dos concertassos per emmarcar a la Plaça Major de Vic en el Mercat
de Música Viva i a l’Avinguda Maria Cristina a la Mercè. I el més important, la brutal
resposta de la gent omplint ambdós espais per a gaudir d’un espectacle musical
corprenedor.
Un idil·li que es tradueix a més en les més de 300.000 reproduccions a Youtube d’”Ens
en sortirem”, una cançó sense videoclip convertida entre tots en un himne oficiós de
l’1 d’octubre del 2017. Un idil·li que també comparteixen amb la premsa especialitzada
i els mitjans. Més enllà de les col·laboracions d’en Tordera a Catalunya Ràdio, Rac1 o
Naciódigital, Obeses ostenta el prestigiós Premi Altaveu, que atorga el veterà festival, el
Disc català de l’any 2016 de Ràdio 4 per Monstres i Princeses (per votació popular) i el
Premi Enderrock a millor Artista de l’Any. Obeses és una garantia per festivals, auditoris
i Festes Majors que vulguin unir en un mateix escenari virtuosisme, bon gust i el plaer
desenfrenat de la música tocada amb talent des del cor.

Directe al Mercat de Música Viva de Vic 2018
Videolyric “Invasió terrícola”
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