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Aquest documental narra 
l’experiència d’un grup de 
joves que, a finals dels anys 
70 del segle passat, van de-
cidir abandonar la ciutat 
i instal·lar-se a Ossera, un 
poble de muntanya de l’Alt 
Urgell, on van entrar en con-
tacte amb una realitat com-
pletament diferent de la d’on 
procedien.
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“La natura es resisteix al canvi

si alguna cosa canvia

la natura espera a veure si el canvi pot durar

i si no pot l’esclafa amb tot el pes”

                                                  John Berger

“A una certa generació (més 
o menys la nascuda a la dè-
cada dels 50 del segle passat) 
aquesta frase ens porta al títol 
de la coneguda novel·la del 
meu professor de COU Oriol 
Pi de Cabanyes. Pero no hi ha 
cap relació entre la novel·la i 
el nostre documental. Diu Pi 
de Cabanyes respecte al títol 
de la seva novel·la: 

“«Oferiu fors als rebels que 
fracassaren» és el primer vers 
d’un poema que no he pogut 
trobar de Vanzetti, que fou 
executat injustament als EUA 
l’any 1927”. 

Bartolomeo Vanzetti i Nico-
la Sacco eren dos coneguts 
obrers anarquistes d’origen 
italià, el judici dels quals i 

la seva execució encara ara 
està sota sospita. La història 
d’aquest vers sembla ser la 
següent: “mentre espera tran-
quil l’execució en una presó 
de Massachusetts l’any 1927, 
Bartolomeo Vanzetti es va de-
dicar a la traducció d’un poe-
ma escrit per un compatriota 
italià. Començava amb “ofe-
riu flors als rebels que fracas-
saren...” diu Ron Grossman 
(“Rebels with many causes: 
Down with the bosses and 
pass those tulips” Chicago 
Tribune 8/5/01)

Quin compatriota? Doncs 
Pietro Gori (1865-1911), ad-
vocat i militant anarquista 
que, durant una “estada” a la 
presó de San Vittore, escriu 
el seu famós “Inno del primo 
maggio” utilitzant, ni més ni 
menys, que la música del cor 
Va, pensiero de l’òpera Na-
bucco de Verdi. I la darrera 
estrofa diu així: “Datte fiori ai 
ribelli caduti/ collo squardo 
rivolto all’aurora/ al gagliardo 
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che lotta e lavora/ al veggente 
poeta che muor.”

Després d’aquesta digressió 
“eruditagooglera”, ens agrada-
ria explicar que hem optat per 
aquest títol pel documental, 
animats pel reconeixement 
cap a unes persones que, al 
finals dels 70 (transició polí-
tica a Espanya, crisi del pe-
troli, esgotament del model 
consumista), s’atreveixen a 
reinventar-se sota el paraigua 
d’una utopia de ressonàncies 
anarquistes. I resten en l’oblit, 
i queda una imatge d’aquells 
hippies només amb el tòpic 
de les drogues i el sexe, tot 
descafeïnant la càrrega ideo-
lògica o les motivacions utò-
piques que també hi eren. Un 
homenatge? Sí, però també 
una revisió crítica del concep-
te de fracàs: nosaltres? ells? 
un mercat que tot ho engo-
leix? un poble i uns habitants 
que estaven a punt de desa-
parèixer i ara són un punt de 
referència als Pirineus?”

Jaume, un artista que es va 
decebre de la moguda hippy 
d’Eivissa, a uns altres els 
agradava la muntanya. Jim va 
estar a la guerra de Vietnam i 
estava fart de la societat puri-
tana del seu país. Eulàlia, de 
la ciutat, de família de for-

ners. Nico, un holandès que 
tant li agradaven les plantes 
com l’LSD. Suzzette, una noia 
suïssa que sempre li havia 
agradat el camp i sortir de la 
civilització... Van confluir a 
Ossera un poblet de l’Alt Ur-
gell a 1.250m d’altitud, els co-
mençaments no van ser fàcils, 
el xoc era molt fort amb la 
gent del poble, els veien com 
“melenuts” i hippies. Poc a 
poc van veure que era gent 
que volia treballar i quedar-
s’hi, també van entendre que 
si no els acceptaven, el poble 
es moria. Va suposar en certa 
mesura un relleu generacio-
nal, els pobladors del poble 
que tenien entre 70 i 80 anys 
i els 30 anys que tenien els 
nouvinguts. 

Obra molt honesta que inci-
deix de front contra el consu-
misme i l’homogeneïtzació en 
la nostra societat. També pro-
pugna la recuperació d’uns 
valors que  a les ciutats no 
trobaven, recerca de les arrels 
amb la terra, viure més en co-
munitat i compartir tant béns 
com valors.

Pel·lícula documental que 
ens mostra amb molta humili-
tat i de manera gens èpica tota 
una experiència vital d’uns 
nouvinguts i la relació amb la 

gent del poble. Les dificultats 
que van tenir per ser accep-
tats, i ells per adaptar-se a la 
vida al poble. 

El documental formalment 
va copsant el testimoni dels 
habitants del poble sense veu 
en off, donant tot el protago-
nisme als habitants i al medi. 
Hi ha un plànol on un ramat 
de cabres entra i va sortint 
del mateix al seu caprici, 
tranquil·lament. Talment es 
diria que és el tempo de la 
pel·lícula, pausada sense es-
tridències, sense buscar cap 
victòria però, fent-li front al 
fracàs.

“Tinc la visió d’una gran revolució

milers i fins i tot milions de xicots

vagant amb les seves motxilles

anant a les muntanyes per pregar

fent riure els nens, alegrant els vells

fent felices les joves i encara més a les 
no tan joves”

                                                       
                                        Jack Kerouac
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