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Oques Grasses diu «Hi», i tu dius
«Bye Bye»
La banda retorna a escena amb un nou tema encomanadís que avança el seu
cinquè àlbum

Oques Grasses

Oques Grasses ja és aquí de nou -o de vell-. A finals de maig, la banda osonenca publicarà el
cinquè disc, però avui ja ens n'ha avançat el primer senzill, acompanyat d'un videoclip que certifica
que l'èxit reunit amb l'anterior disc, Fans del sol (Halley Records, 2019), no té intenció de minvar.
La primera cançó d'aquesta nova etapa es diu ?Bye Bye? i és encomanadissa i divertida, alhora
que crítica, al pur estil Oques Grasses, i produïda per ells mateixos, o si més no, el seu àlter
ego Justin Delasiembra -on s'hi amaguen el cantant, compositor i lletrista Josep Montero i el
teclista Joan Borràs-.
Montero comença la cançó cantant en anglès i ens transporta immediatament a una festivitat que
aviat contrastarà amb el clip, de primeres, funest. ?Bye bye? confronta l'avarícia pels diners amb
l'amor, una temàtica que es plasma en un videoclip ple de sàtira, humor i assassinats.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=-2SxzSAwabM
El grup, disfressat de gent gran, protagonitza una història en què tots cobegen una oca d'or, i un
darrere l'altre, com en els Deu negrets d'Agatha Christie, es van matant entre ells. Fins que
només en queda un: el raper Mi Amargo, que s'enfunda en el rol del jardiner -i que en realitat ha
estat un dels caps pensants de l'audiovisual dirigit per Pere Sala-. ?Money mana, money mana,
money?, resumeix la lletra, entre divertides referències, com el ?pasito pa'lante com la Maria?,
parafrasejant el vers de ?María? de Ricky Martin. Però encara hi ha més referències que podrien
haver-se escolat a la lletra de "Bye Bye": des del "Hello, Goodbye", dels icònics The Beatles, al
"Nos sobran los motivos" de Joaquín Sabina.
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Oques ho vol petar
Ja fa dos anys que la banda va publicar Fans del sol (Halley Records, 2019), que va sonar a les
ràdios i auriculars d'arreu. Tant és així que l'àlbum els va fer mereixedors del Disc d'Or per 20.000
còpies venudes -entregat als Premis Enderrock 2021-, el Disc de Platí per 40.000 unitats digitals
d'?In the night?, i encara un altre Disc d'Or per les 20.000 còpies d'?Sta guai?. Aquella mateixa nit
dels Premis, Oques Grasses, a més, ens va avançar una altra de les noves cançons en directe:
"Vull petar-ho".
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