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des d’on recrea un món de
records, vivències, sensaci-
ons i il·lusions que de tan
propi esdevé comú. Un
món on conviu la quotidia-
nitat i la fantasia sense sor-
tir del mateix pla on també
es troben l’infant i l’adult.
Un món on, en definitiva i
com a ell li agrada explicar,
les cançons esdevenen l’au-
tobiografia poètica del jo i
la seva circumstància.

Oliver no és un cantant
d’ofici i encara menys un
guitarrista consumat, tam-
poc li escau el rol de líder
carismàtic i en els seus
concerts no tenen cabuda
l’espectacularitat del mun-
tatge ni qualsevol altre
al·licient extra que embol-
calli el seu discurs musical.
De vegades el seu posat

Joan Miquel Oliver
20è Festival de Guitarra.
Casino l’Aliança, 30 d’abril.

Ja fa un temps que el
pop català ha canviat
els bolquers i el xumet

de nouvingut per una muda
amb personalitat pròpia. En
l’ambient no hi ha l’entusi-
asme que genera tota nove-
tat, és cert, però aquells
que tenen els receptors a
punt capten una emissió de
nous grups, propostes fres-
ques i sonoritats originals
en llengua catalana com fa
molts anys no s’havien vis-
cut. Calia anar més enllà
dels clixés i dels patrons
que defineixen els estereo-
tips de la matriu del pop-
rock –ètics i estètics– per
aconseguir projectar-se
musicalment des de la qua-
litat i la maduresa amb un
component d’originalitat a
partir dels propis referents.

Entre els artífexs que han
contribuït a vestir de llarg la
musiqueta que es cuina per
aquestes latituds, el nom de
Joan Miquel Oliver mereix
una menció específica i ben
definida. En primer terme
per la seva feina a l’ombra
com a responsable, en tant
que lletrista i compositor,
de les atencions que ha sus-
citat la carrera ascendent
del grup mallorquí Antònia
Font. I ara, com a exponent
d’un segon treball en solita-
ri –Bombón mallorquín–

Crítica pop

Una de marcianets

Pocs poden
cantar a David
el Gnom sense
perdre crèdit

Pere
Pons

escènic, entre apàtic i im-
passible, fa pensar en ell
com el marcianet de la
seva pròpia cançó. Un
ésser alienígena immers
en el seu propi planeta que
acaba d’aterrar damunt un
escenari no sap ben bé per
què. Però que una vegada
davant el públic el fa partí-
cip del seu imaginari amb
la naturalitat i la senzillesa
pròpies de la serenor illen-
ca. Pocs com ell poden rei-
vindicar Tomeu Penya
(Molí de vent) i cantar a
David el Gnom (Petit ho-
menet) sense perdre crèdit
davant una modernitat
barcelonina rendida al seu
talent. Deu tenir raó el
mestre Sisa quan l’ha in-
clòs en la seva nòmina
d’artistes galàctics.

ART
Robat un quadre de
Dalí en un museu
holandès
Adolescència, un quadre pintat
per Salvador Dalí el 1941, va
ser robat ahir, de dia, per uns
encaputxats armats al Museu
Scheringa de pintura realista,
situat a la localitat holandesa
de Spanbroek. A més d’aques-
ta obra, els lladres també es
van endur una obra de la pinto-
ra polonesa Tamara de Lempic-
ka, La música.

ARQUITECTURA

El premi Dècada
guardona la
biblioteca de la UPF
La conversió de l’antic dipòsit
de les aigües de la Ciutadella
de Barcelona, que data del
1876, en biblioteca de la Uni-
versitat Pompeu Fabra ha
rebut el premi d’arquitectura
Dècada, que atorga la Funda-
ció Oscar Tusquets i que guar-
dona la millor obra feta a la ciu-
tat fa una dècada. El jurat és
unipersonal i cada any canvia.
En aquesta edició l’autor de la
tria ha estat el dissenyador ita-
lià Alessandro Mendini.
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Oliver va presentar dijous a la nit el seu ‘Bombón mallorquín’ al
Casino l’Aliança del Poblenou ■ PERE VIRGILI

Un càncer posa fi a la
vida de l’actriu, de
qui ara es pot veure
‘El kaserón’ al
cinema

Redacció
BARCELONA

Mercè Lleixà va morir ahir
als 49 anys de càncer. Actriu
versàtil, que tant podia mos-
trar un estil còmic com un
de dramàtic, es va comen-
çaraferpopularensèriesde
TV3 com Nissaga de poder,
Laura, El cor de la ciutat,
Happy house i Oh! Espa-
nya, entre d’altres.

En cine, Ventura Pons la
va llançar a la fama com a
protagonista de Què t’hi ju-
guesMariPili?(1990).Tam-
bé va actuar a No et tallis un
pèl (1992), de Francesc Ca-
sanovas, Makinavaja, el úl-
timochorizo(1992),deCar-
los Suárez, Cucarachas
(1992) i Jaume I el conquis-
tador(1993),deToniVerda-
guer, iduesdeFrancescBell-
munt, Escenes d’una orgia
a Formentera (1995) i Grà-

cies per la propina (1996).
L’última, El kaserón, de Pau
Martínez, ara als cinemes.

Però Lleixà va ser sobre-
totunadonadeteatre,onva
actuar a les ordres de Joan
Ollé, Calixto Bieito, Joan
Lluís Bozzo, Rosa Novell,
Tamzin Townsend, Boris
Rotenstein, Jordi Mesalles i
unllargetcètera, iel2004va
dirigir Mínim-mal show. Un
dels últims muntatges com
a actriu va ser La Colometa,
al TNC. ■

Morals49anys
l’actriudeteatre,TV
icineMercèLleixà

Mercè Lleixà ha estat actriu
de teatre, cine i tele ■ AVUI


