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mini del temps mitjà i el to
pausat, però en l’aspecte
musical fins i tot se’n surt
amb dignitat de les cançons
menys inspirades del seu
debut, Rockferry. De fet, la
interpretació de Syrup and
honey va semblar tota una
declaració d’intencions:
sola, amb una guitarra, dei-
xant ben clar que té bona
veu i que en viu no es fa peti-
ta. Acompanyada d’una
banda destacable, la gal·lesa
va desgranar les cançons de
la seva opera prima, amb
algun tema no inclòs a

l’àlbum d’afegit, amb certa
naturalitat, tot i que va
haver d’esperar a Mercy,
l’última cançó abans del pa-
rell de bisos, per transmetre
una mica més de vida i in-
tensitat al seu discurs, perju-
dicat per unes composici-
ons toves i impersonals que
redueixen l’impacte de la
seva magnífica veu.

Duffy
Razzmatazz 1, 11 de juliol

ADuffy no deixen de
comparar-la amb
Amy Winehouse, més

per la manca de models de
cantant blanca practicant un
soul d’ambició popular i per
les evidents semblances
musicals que no pas per les
connexions expressives i
personals que les poden
unir, però en el seu debut a
Barcelona al Razzmatazz va
quedar força palès que ju-
guen en lligues diferents.
Winehouse té més talent i
personalitat com a artista, és
més diva en el sentit més
ampli del terme, però Duffy
té més solidesa vocal i rigor
escènic. El seu directe va
servir per desmentir que ens
trobem davant un producte
prefabricat i amb curta vida i
ens va descobrir una can-
tant amb més potencial del
que esperàvem. És cert que
no se sap moure a l’escenari,
que no va sobrada de caris-
ma i que la lectura dels
temes està encarada des
d’una perspectiva tempera-
da, anticlimàtica i per mo-
ments avorrida, amb predo-

Crítica soul

Cercant cançons

El directe de la
cantant té més
potencial del que
esperàvem

David
Broc

accions de la dona i el pianis-
ta constitueixen un orna-
ment, potser poc justificat,
que funciona com a element
de variació per acompanyar
la paraula despullada d’Ar-
quillué. El poderós i punyent
verb de Strindberg no neces-
sita galindaines. Hi són. No
molesten, però tampoc afe-
geixen res de substancial a la
sòbria, intensa i potent inter-
pretació d’Arquillué. Així
com Strindberg ironitza
quan diu “en un matrimoni,
tres són multitud”, en aquest
monòleg esdevenen mara-
bunta. I més quan s’exalça la
vida solitària, el plaer d’es-
coltar el silenci i nodrir l’es-
perit, l’esponjosa força que
atorga la solitud que embol-
calla l’individu en una crisàli-
de a punt per a la metamor-
fosi. Els somnis, que Strind-
berg utilitza com a mirall de
coneixement interior, aquí
s’exterioritzen en dubtoses
accions que acompleixen
aquests personatges espec-
trals, com quan la noia fa
calça puntejant com un re-
llotge el pas del temps tedi-
ós. Una aposta més frugal i
concentrada hauria bastat.

Ensam
D’August Strindberg.
TNC, 11 de juliol.

Narració en primera
persona sobre els
avatars de la solitud,

amb els seus avantatges, in-
convenients i vaivens.
L’adaptació en forma de mo-
nòleg de Pep Paré desbrossa
un text intens i vívid on
Strindberg es fa eco de la
crisi dels 50, alhora que
traça un itinerari de pensa-
ment a través de l’evocació
del passat i una pugnaç anà-
lisi del present. L’escenogra-
fia presenta un entramat de
palets, com els insondables
camins de l’ànima, il·luminat
per una teranyina de fluo-
rescents que subratllen els
estats interiors de la consci-
ència. Enfonsat a l’escenari,
s’enclota un piano de cua on
Ferran Vilajosana aporrina el
teclat. Pere Arquillué pro-
nuncia el poderós soliloqui,
dinamitzat per la presència
de Tamara Cunill, que ara
sembla una presència fan-
tasmàtica, ara un gos bala-
drer, ara una marassa sol·líci-
ta, ara l’objecte del desig. Les

Crítica teatre

Passeres de l’ànima

Francesc
Massip

Pop: La Oreja de Van Gogh

Leire
Martínez, la
nova cara

Desprésdelsmomentsdecrisiper
l’abandonament d’Amaia Monte-
ro, La Oreja de Van Gogh ha tro-
bat nova vocalista, Leire Martínez,
exconcursant del programa de TV
Factor X. Junts van anunciar ahir
a Madrid que ja tenen gairebé en-
llestit un nou disc, el cinquè de la
banda, que sortirà a la venda el 2
de setembre. Tots deien ahir que
se sentien com un noi amb “saba-
tes noves”. ■ EFE

‘Verigut’aeri
Miquel Mariano edita el seu segon CD, produït per
Joan Bibiloni, el profètic i divertit ‘Rumb a Menorca’

Andreu Gomila
BARCELONA

Miquel Mariano vol demos-
trar que el hit que el va fer
popular fa un any, l’espater-
rant Verigut, no va ser
només una flor d’estiu. I
aquests mesos torna a la
càrrega amb el seu segon
disc, Rumb a Menorca, pro-
duït per Joan Bibiloni, i que
conté la segona part d’un
tema que va arribar sense
cap mena de promoció a les
100.000 descàrregues al
Youtube, Ni darling ni veri-
gut. El nou CD, però, com
bé ens diu el cantant des
Mercadal (Menorca), de-
fuig la temàtica estiuenca i
se’ns presenta “més reivin-
dicatiu i més sentimental”.

El tema central de l’àl-
bum, Aerolínies menorqui-

nes, sembla fet per al mo-
ment actual, sobretot si es
viu a les Balears. “Amb el
transport aeri, els illencs
patim molt i estem a les or-
dres del que decideixin
aquestes grans companyi-
es”, afirma.

Mariano, doncs, proposa
crear una companyia “to-
talment deficitària” que
ofereixi un 100% de des-
compte als menorquins, di-
aris locals, berenar d’ensa-
ïmades, carquinyolis des
Mercadal i coca amb xocol-
ta, i, sobretot, que no perdi
mai les maletes.

Ell, com a director de la
nova empresa, va enviar un
comunicat de suport al Go-
vern Balear quan el presi-
dent d’Air Berlin va riure’s
de la sol·licitud de Francesc
Antich de fer les comunica-

cions en català. Amb les
seves Aerolínies Menorqui-
nes això no passaria mai,
amb Bibiloni ocupant la ca-
dira de gerent i Ricard Re-
misa com a cap de protocol.
L’staff de la curiosa empre-
sa, no cal dir-ho, està dispo-
nible per a qui vulgui solu-
cionar el problema del
transport aeri als Països
Catalans.

Tomeu Penya i RAC-1
El cantant admet la seva
condició de friqui, tot i que
diu allunyar-se’n una mica
amb el nou disc. “El Veri-
gut s’hi prestava, al friquis-
me”, admet. No amaga,
això sí, voler donar “un aire
divertit” a tots els temes. El
predomini de la rumba i les
col·laboracions de Tomeu
Penya a A Menorca hi ha

un rei, i la de l’equip del
programa Versió RAC-1 a
Cap a Menorca ofereixen
una bona pista del camí
que vol seguir Mariano.
“Som capaços d’oferir una
nit de passar-s’ho bé amb
lletres amb missatge”, afir-
ma. “Fem música simpàti-
ca”, afegeix.

Mariano demostra que el
seu Verigut “no va ser cap
anècdota” i, a falta de grups
que facin riure i ballar po-
bles sencers, ell es presenta
com l’home que pot fer
riure els més descreguts.
Els que no s’ho acabin de
creure el podran veure al
Mercat de Música Viva de
Vic. Hi anirà amb jet.

�Si vols veure el vídeo de
l’entrevista consulta

www.avui.cat

Miquel Mariano ha creat una línia aèria que oferirà ensaïmades i coca amb xocolata ■ PERE VIRGILI
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