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oan Miquel Oliver (Sòller, 1974) és un orfebre
creador d’obres pretesament imperfectes, amb
l’encís de la feina artesanal i amb una clara im-

plicació afectiva que acaben aferrant-se al subcons-
cient. Unes joies que ja s’han fet populars amb An-
tònia Font, banda de la qual és compositor i guitar-
rista, i que són una mica més complexes i personals
en la seva carrera en solitari. Bombón mallorquín,
nom d’un gelat que només es pot menjar a l’illa de
Mallorca, és el títol del seu segon treball en solitari.
Un disc en què torna a incidir en el surrealisme
d’allò quotidià amb un seguit de records d’infante-
sa en què figuren el joc de construcció Lego, els ge-
lats de pal de llimona, les geleres de Pepsi, els
avions de paper i, és clar, el marcianets de Mart. Tot
cantat amb la veu d’un nen que ha crescut contra la
seva pròpia voluntat. Un disc que s’acompanya
d’un curiós llibre anomenat Quadern 2008, que no
és més que la reproducció de les notes escrites du-
rant el procés creatiu d’aquest disc.

La presentació d’aquest disc a Barcelona es va
fer en el marc del 20è Festival de Guitarra en el que
probablement sigui l’auditori amb els seients més
incòmodes i grinyolants de tota la ciutat, el Casino
Aliança del Poble Nou. «Sa vida és un principi, un
nus i un desenllaç», canta Joan Miquel Oliver a Ai
las!, la cançó que tanca el seu segon disc. I així va
ser també el seu concert amb un bloc inicial amb sis
cançons seguides de Bombón mallorquín, un ampli
nus amb les cançons del seu primer disc, Surfistes
en càmera lenta (2006) i el single Sa núvia morta /
Hansel i Gretel (2007), un comiat tornant al mate-
rial recent i un repicó amb una cançó de bressol que
li cantava al seu fill Joanet quan era petitó («ara ja té
sis anys i preferix escoltar Nena Daconte») i la ver-
sió del Joy of a toy continued, de Kevin Ayers. Sen-
se cap gran recurs escènic més que bombolles de
sabó o el reflex d’una bola de miralls, sobre l’esce-
nari Joan Miquel Oliver es mostra com un home fe-
liç però amb una inexpressivitat que ja és marca de
la casa. Ben recolzat pel seu company a Antònia
Font, Pere Debon, a la bateria i xilòfon, i per les sà-
vies mans de Toni Pastor a les guitarres, percus-
sions, baix, teclats i un llaüt que va donar una sono-
ritat mediterrània i diferent a les cançons d’Oliver.
Amb aquesta formació de trio va aconseguir que
Lego sonés amb guitarres gairebé metàl·liques; Sa
núvia morta semblés una cançó fúnebre, fent un fi-
nal trepidant a Jo diria «cine», afegint a Petit home-
net la introducció en castellà de la mítica sèrie
Knight Rider o deixar-nos a tots captivats pels ar-
bres que miren faroles i les faroles que miren faça-
nes i les façanes que miren...
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Arbre que mira farola
� Lloc i dia: Casino L’Aliança (Poble Nou), 30 d’abril
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Oliver, en un recital fa uns dies a Girona. / M. LLADÓ

● Adolescència, un qua-
dre de Salvador Dalí pintat
el 1941, va ser robat ahir
per uns encaputxats que
van assaltar armats el Mu-
seu Scheringa, de pintura
realista, a la localitat ho-
landesa de Spanbroek, al
nord del país.

Els assaltants es van en-
dur, a més, una obra de la
pintora polonesa Tamara
de Lempicka, La musi-
cienne. Segons l’agència
ANP, els atracadors van ir-
rompre al museu a plena
llum del dia, mentre hi ha-
via visitants, i després
d’haver amenaçat un re-
cepcionista i un guàrdia de

seguretat van agafar les
dues pintures i van fugir en
un Volkswagen Golf de
color negre.

El Museu Scheringa in-
clou la col·lecció de Dirk i
Baukje Scheringa, que es
compon de més de cinc-
centes obres centrades en
el realisme màgic i que
van iniciar empesos per la
seva passió pel treball del
pintor holandès Carel Wi-
llink. Segons s’informa en
eel lloc web del museu, les
dues pintures robades són
les úniques obres de la
col·lecció de Dalí i De
Lempicka. A més, hi ha
pintures de Magritte, Chi-
rico i Lucian Freud.

AGÈNCIES / Brussel·les

Roben el quadre de Dalí
«Adolescència» del
Museu Scheringa de

Spanbroek, a Holanda

El quadre de Dalí Adolescència.

Mercè Lleixà es va llicen-
ciar en art dramàtic a l’Ins-
titut del Teatre, on també
va exercir de professora i
va desenvolupar una llarga
trajectòria professional,
tant en el món del teatre
com en el del cinema i en
el de les telesèries. En
aquest darrer àmbit va par-
ticipar en produccions
com ara Nissaga de poder,
El cor de la ciutat i Laura.
En l’àmbit cinematogràfic
va rebre, el 1991, el premi
de la Generalitat a la Mi-
llor Actriu pel seu paper
protagonista a Què t’hi ju-
gues, Mari Pili?, de Ven-
tura Pons.

També va participar en
Gràcies per la propina, de
Francesc Bellmunt
(1997);  Escenes d’una or-
gia a Formentera, de
Francesc Bellmunt (1995)
i No et tallis ni un pèl, de
Francesc Casanova
(1992). El darrer film en
què va fer de protagonista
va ser El Kaserón, de Fele
Martínez (2008).

L’últim escenari que va
trepitjar va ser el del Tea-
tre Nacional, el maig del

2008, amb l’obra La Colo-
meta.

Altres de les seves inter-
pretacions van ser en les
obres Sis personatges en

cerca d’autor (2004),
L’hora en què no sabíem
res els uns dels altres
(2004), Valentina (2006) i
La cantant calba & La

cantant calba al Mc Do-
nald’s (2006).

D’altra banda, també va
dirigir una obra de teatre el
2004, Mínim-mal show.

Mor l’actriu Mercè Lleixà,
protagonista de

«Què t’hi jugues, Mari Pili?»
Va participar en sèries populars com ara «El cor de la ciutat» i «Nissaga de poder»

Mercè Lleixà, en una imatge del 2007. / EL PUNT

● L’actriu de Roquetes (Baix Ebre)
Mercè Lleixà va morir ahir divendres,
a l’edat de 49 anys, víctima d’un càn-
cer. Va participar en diverses sèries te-

EL PUNT/ Barcelona levisives com ara Nissaga de poder,
El cor de la ciutat i Laura, com també
en diverses pel·lícules, com ara a Què
t’hi jugues Mari Pili? i en l’adaptació
de la novel·la de Ferran Torrent Grà-

cies per la propina, de Francesc Bell-
munt. La seva darrera pel·lícula com a
protagonista va ser la comèdia El Ka-
serón, de Fele Martínez, estrenada el
dia 17 d’abril passat.


