
encomanar alegria i espantar els
problemes és l'objectiu d'Arruix!,
el nou disc de l'incombustible To-
meu Penya, que considera que
«la gent ja té prou problemes com
perquè vingui un cantant a expli-
car-los els seus».

el veterà cantautor mallorquí
actuarà el proper 2 de febrer al tea-
tre de Bescanó, on presentarà al-
guns dels temes del seu nou àlbum
Arruix!, una paraula mallorquina
que es pot traduir per «fora!» i
que s'utilitza sobretot per allu-
 nyar els animals.

Arruix! és també el títol de la ter-
cera cançó del disc, un tema amb
el qual l'autor mata dos ocells
d'un tret, segons ha explicat, per-
què recupera una paraula ma-
llorquina i denuncia tot allò que no
li agrada. De fet, la lletra diu «arruix
qui fot a un altre, arruix qui faci
mal, arruix qui nos enganya, arruix
qui no vol la pau.»

«Hi ha moltes coses que avui dia
semblen naturals però no ho hau-
rien de ser, com la pobresa, la
 guer ra, els que no respecten la

naturalesa i els que s'aprofiten
dels altres per fer diners», ha afe-
git el cantant illenc.

Al llarg dels seus 64 anys de vida,
el músic mai ha vist «una època tan
trista com l'actual» perquè «la gent
no té il·lusió i va pel carrer amb
cara de preocupació, pensant en
els problemes que té per arribar a
final de mes».

«els polítics són responsables
del que està passant –segons Pe-
nya–, que els arruixaria tots si de-

pengués d’ell».
Això no obstant, el músic de Ma-

llorca posa el seu granet de sorra
i anima els ciutadans a «rebutjar
mans negres, fent que el que és do-
lent s'allunyi» en la seva cançó
Arruix!, mentre la resta dels temes
del disc inviten a gaudir dels plaers
de la vida.

l'elapé, que inclou un tema ti-
tulat Catalanitzador, «dedicat a un
amic català que és independen-
tista» i de qui diu «empra s’idioma
per bandera i mostra el seu carnet
d’identitat, era Pedro i s’ha canviat
per Pere». 

el nou disc de Penya també re-
cull tres temes traduïts al català de
Fácil, l'únic àlbum en castellà de la
llarga trajectòria discogràfica del
mallorquí.

M'agrada fer-te l'amor (de ma-
tinada), Pensant en tu i Convenç a
sa mamà són els nous títols de les

cançons del disc Fácil.
«no hi ha cap raó política, ni en

el tema Catalanitzador ni en la tra-
ducció de les cançons de Fácil», ha
aclarit el compositor.

«Això de la independència és un
tema dels catalans, jo sóc mallor-
quí i ni entro ni surto. simple-
ment tinc alguns amics catalans
que són independentistes. són
gent intel·ligent, alguna raó tin-
dran», ha apuntat.

respecte al seu disc Fácil, To-
meu Penya recorda que el va fer en
castellà perquè «eren cançons de-
dicades a una dona que no ente-
nia el català. la qüestió era acon-
seguir el que volia –ha afegit–, i al-
guna cosa vaig fer bé, perquè
aquella dona va ser la meva pare-
lla durant 12 anys».

el músic de les illes ha decidit
traduir aquestes cançons «per-
què les escoltin les persones que

no les han escoltat i perquè em
sento còmode cantant aquests te-
mes en català, són cançons que
m'agraden, no cal buscar res més»,
ha conclòs.

en total, hi ha onze cançons, en-
tre elles una balada dedicada al seu
poble. 

Pensant en nous treballs
Arruix! és el segon disc que Tomeu
Penya edita en 10 mesos i el can-
tautor ja està pensant en un prò-
xim àlbum amb més temes de
Fácil i on també s’hi inclouran
composicions noves.

«Jo mai em canso de compon-
dre. És l'únic que sé fer i l'únic que
m'omple. Bé, el sexe també. la
música i el sexe són les dues coses
que més m'agraden», reconeix el
músic, que fa més de trenta anys
que es mou sobre els escenaris i té
la intenció de morir-hi. 

BARCELONA | EFE/DdG

«Faig discos que
foragiten els
problemes i
alegren la vida»
El cantant mallorquí Tomeu Penya

presentarà el seu nou àlbum  «Arruix!» al
Teatre de Bescanó el proper 2 de febrer



El cantant mallorquí Tomeu Penya en una imatge d’arxiu. 
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El disc inclou tres cançons
traduïdes de «Fácil», l’únic
disc que el cantant ha 
publicat en castellà

«Arruix» és una paraula
mallorquina que es traduiex
per «fora» i serveix per
allunyar els animals

Ja pensa en un proper àlbum
amb més temes de «Fácil» i
que també inclourà
composicions noves

el musical IsaVel, basat en la vida
de la sindicalista calongina isabel
Vila, serà present el proper 28 de
gener a la nit de la Memòria, l’ac-
te organitzat per la Comissió de la

Dignitat en què s’atorgaran els
Premis de la Dignitat 2013. 

la vetllada, que se celebrarà a
Barcelona, comptarà amb diverses
peces del musical IsaVel a càrrec
d’iris Vilà i Antoni Mas, just després
de la seva estrena al Teatre Muni-
cipal de girona els dies 25 i 26 de
gener, coincidint amb el cap de set-
mana de #girona10. 

els Premis de la Dignitat d’en-
guany són per al filòleg i polític Jor-
di Carbonell i Ballester, per la seva

tasca científica en l’àmbit de la fi-
lologia i la història de la llengua ca-
talana i per la constant i exemplar
actitud cívica de la defensa de la
llengua, cultura i drets nacionals
que el va portar a ser expulsat de
la universitat i a ser empresonat i
torturat per voler declarar en català
davant de la policia. 

el premi li serà lliurat per Hen-
ry ettinghausen, catedràtic emèrit
de la universitat de southampton,
exportaveu internacional de la

Comissió de la Dignitat, resident a
la Pera. 

el músic Josep soler i sardà
serà reconegut per la seva aporta-
ció a la cultura musical catalana
com a compositor i com a ense-
nyant als conservatoris de Barce-
lona i Badalona. 

També per la dimensió cívica, ja
que va retornar al Ministeri de
Cultura la Medalla d’or al mèrit de
belles arts per la reaccionària i
intolerant actitud del ministeri i el

govern de l’estat envers l’ense-
nyament i la cultura i envers Ca-
talunya.

el darrer guardó serà per a les
germanes de salvador Puig Antich,
Montsserrat, Carme, imma i Mer-
çona Puig Antich, per la seva tas-
ca constant i decidida per denun-
ciar la indignitat dels processos po-
lítics del franquisme i per aconse-
guir la nul·litat del procés del seu
germà i de la resta de represaliats
polítics del franquisme.
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El musical «IsaVel», present a la Nit de la Memòria
La Comissió de la Dignitat

premiarà Jordi Carbonell,
Josep Soler i les germanes
de Salvador Puig Antich
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TELEVISIÓ Berto Romero
s’uneix a «Con el culo al aire»
L’actor i còmic català interpretarà el paper d’un
empleat de banca a la tercera temporada de la
sèrie d’Antena 3. 44

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

FETS Tribut a El Celler de Can Roca
com a «pedrera» gastronòmica
El certamen Madrid Fusión reconeix la tasca del millor restaurant del
món com a escola per difondre els valors de la cuina. 40


