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L’EFEMÈRIDE

Fa 84 anys (1928)
El productor Walt Disney
crea el primer
curtmetratge del famós
ratolí Mickey Mouse

E l solen presentar com
el compositor més pro-
lífic de la seva genera-
ció, i encara que aquest

qualificatiu pugui semblar exage-
rat, el cert és que el currículum
deNe-Yo, de 33 anys, deixaria im-
pressionat el responsable de re-
cursos humansmés sever. Celine
Dion, Enrique Iglesias, Whitney
Houston, Anastacia, David Guet-
ta, Beyoncé i Rihanna, per només
anomenar-ne uns pocs, han re-
but els serveis de la seva ploma i
de la seva característica sensibili-
tat musical.
Nascut com a Shaffer Chimere

Smith a la localitat de Camden, a
l’estat d’Arkansas, Ne-Yo es va
criar a Las Vegas envoltat de
dones després del divorci
dels seus pares. Amb la
sevamare, àvia, germa-
na i cinc ties, aquest se-
guidor incondicional
de Michael Jackson
va descobrir la passió
per la música gràcies
a la seva progenitora.
A ella l’apassionava
Marvin Gaye, a qui
un púber Ne-Yo s’en-
tossudia a imitar, en-
cara que la personal
veu de l’artífex de Se-
xual healing estava fo-
ra del seu abast.
El seu esclat va te-

nir lloc el 2004 amb
el llançament de Let
me love you, una cançó
que va coescriure per al
cantant de rhythm & blues
Mario i que va ser un dels èxits
més importants de l’any als Es-
tats Units. Tanmateix, el seu disc
de debut amb Columbia no es va
arribar a publicarmaimalgrat es-
tar gravat, i va haver d’esperar

fins al 2006 perquè In my own
words, produït amb una altra dis-
cogràfica, es convertís en reali-
tat. L’àlbum va aconseguir una
gran repercussió comercial gràci-
es a composicions com Sexy love
i, sobretot, So sick. En una osten-
tació de la seva celeritat composi-
tiva, el propi Ne-Yo va reconèi-
xer haver-la escrit en només qua-
tre minuts.
Guanyador de tres Grammy i

amb unes vendes que superen els
tresmilions de discos, Ne-Yo aca-
ba de publicar el seu cinquè disc
d’estudi. A R.E.D., aquest artista
elegant que mai no deixa el cap
descobert aposta per sonoritats
més ballables, encara que recupe-
ra el rhythm & blues que l’ha en-
cimbellat com un dels artistes de
més èxit de l’última dècada. En el
seu nou treball s’inclou el single

Let me love you (until you learn to
love yourself), que va coescriure
amb la cantant australiana Sia. La
cançó ha estat una bomba al Reg-
neUnit i també el primer número
u en vint anys de la seva nova dis-
cogràfica, la mítica Motown.
És en aquest punt on la carrera

de Ne-Yo sembla vertebrar un
nou futur, ja que acaba de ser no-
menat executiu de Motown. En-
tre les seves funcions figuren el
descobriment de nous talents i

exercir de mentor d’aquests. Ne-
Yo va créixer escoltant tòtems de
Motown comStevieWonder, Di-
ana Ross, Lionel Richie, The Jac-
kson 5 o l’esmentatMarvin Gaye,
i ara és a les seves mans que l’im-
peri discogràfic d’aquest segell
fundat aDetroit el 1960 recupe-
ri l’estatus immaculat que va
tenir en les dècades dels sei-
xanta i setanta.
Desenes de discos d’aspi-

rants a cantants s’amunte-
guen al seu despatx esperant

que la seva oïda refinada capti les
subtileses necessàries per poder
editar-los. Entre els requisits que
ell considera imprescindibles fi-
guren l’honestedat i l’originalitat,
encara que l’autor de Miss Inde-
pendent remarca la importància
que té tenir una identitat pròpia.
Amb això pretén deixar clar que
allò de buscar un èxit a qualsevol
preu és una manera inadmissible
de treballar en què el fi no justifi-
ca els mitjans.
Gran part de la seva filosofia la

va aprendre quan va col·laborar
amb el seu gran ídol. Michael
Jackson volia els seus serveis per
al disc que hauria marcat el seu
retorn tan esperat. Entre molts
consells, Jacko li va inculcar la
màxima del “menys és més” per-
què simplifiqués les composici-
ons. Ara guarda a l’ordinador tot
el material que va enregistrar
amb el rei del pop i que no ha vist
la llum. Ne-Yo, que l’estiu passat
va participar enun concert en ho-
menatge a l’autor de Bad (1987),
va reconèixer que publicar aques-
tes cançons o cedir-les a un altre
artista seria un acte irrespectuós
amb el llegat musical de Jackson.
Tant a la faceta d’artista en soli-

tari com a la de compositor per a
altres intèrprets o a la tasca actu-
al de mecenes a Motown, Ne-Yo
ha estat tocat amb la vareta de la
inspiració. I el millor de tot és
que ho sap.c
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Ne-Yo,el triomf
d’unartistapolifacètic
El cantant publica disc i lidera el futur del segellMotown

‘MISTERIS’. El professor D’Arbó ha tornat a la tele,
ara amb el programa Misteris (8tv, dijous nit), en-
cara que també freqüenta la penombrosa nau del
misteri d’Íker Jiménez (Cuarto milenio, Cuatro,
diumenges nit). El professor Sebastià d’Arbó és tot
un personatge: fins i tot els de La competència
(RAC1, 8tv) el desdoblen en el professor De Debò,
un dels meus favorits. Dóna molt de joc. Perquè
allà on sigui D’Arbó, un misteri floreix! Al súper,
la platja, l’ascensor o la muntanya, el cotxe o el
llit: hi ha sempre un misteri. Un misteri molt mis-
teriós. La mirada de D’Arbó ho converteix tot en
màgic i misteriós. El primer misteri és el mateix
D’Arbó: quina edat té? Per què està tan jove? I si
D’Arbó és immortal i dissimula? El sento (Catalu-
nya misteriosa i altres programes, a ràdio i televi-
sió), i també el llegeixo (Karma-7 i altres revistes
que va fundar decennis enrere) des de la meva
tendra infantesa, i fa més de mig segle que sóc
sobre el planeta. Quin secret misteriós oculta el
professor D’Arbó, deixeble d’aquell inquietant hip-
notista, el professor Fassmann? Veig D’Arbó a Mis-
teris fet un xaval i envejo la seva jaqueta de ras
vermell passió. Parla amb veu baixa i suau, i tot
són misteris al voltant, des de la piràmide de Ke-
ops fins a la Sagrada Família: va entrevistar dijous
passat arqueòlegs i arquitectes, i ara ja no puc veu-
re aquests monuments com a acumulació de pe-
dres. Tot conté missatges ocults. El món per si
mateix és molt avorrit... si no el mires com el mira
D’Arbó, amb la pupil·la sorpresa i entelada pel
misteri, amb la mirada del nen que veu palaus sota
una taula, grutes en un armari i mons en un cargol
de mar. Segur que és això el que manté tan jove
D’Arbó. Quina enveja, per la seva jaqueta de ras
vermell passió i perquè, miri on miri, hi veu rosa-
cruces, maçons, templers, astròlegs, nigromants,
ectoplasmes, vidents, profetes, fades, follets, cript-
jueus, dracs, espectres, alienígenes, xamans, maies,
mòmies, alquimistes, tarotistes, cabalistes, sufís,
piràmides, laberints, ioguis, levitadors, onironau-

tes, bruixes, vam-
pirs, ovnis, zom-
bis, numeròlegs,
mags, víbries,
hipnotitzadors,
ondines, cagots,
àngels, espiritis-
tes, fractals, nom-
bres auris, roses
místiques, gurus,
vudús, runes,

txakres, esoteristes, ocultistes, beuratges, bafo-
mets, unicorns, grimoris, teleplàsties, reencarnats i
missatges xifrats a les ratlles d’un gra d’arròs.

DOWN? També ha tornat Bertín Osborne, amb el
programa Un mundo mejor (La 2, diumenges tar-
da): és magnífic! No us ho perdeu: aquell mosso
amb qui tant vam riure fa ja vint anys! a Contacto
con tacto (Telecinco), espaterrat en un sofà i amb
el paquetot tocant la pantalla, és avui un presenta-
dor de televisió amb tots els recursos imaginables
resumits en tres: naturalitat, senzillesa, simplici-
tat. Al servei d’un programa dedicat a persones
que viuen amb l’afany quotidià de superar els
seus propis límits (persones que anomenem disca-
pacitades o minusvàlides), Bertín Osborne està
immens, deixat anar, directe, sense commiseració,
divertit, savi: la seva entrevista a Pablo Pineda, un
noi amb síndrome de Down (que proposo de reba-
tejar com a síndrome d’Up, per la bondat i clarivi-
dència que proporciona), en la qual van conversar
sobre amor i sexe com mai no es fa a la televisió,
ha estat un dels moments televisius més intensos,
bonics, càlids, profunds i veritables que he vist
des de fa anys.

Elmisteri
D’Arbó

Bertín Osborne està
immens a “Un món
millor” (La 2),
dedicat a persones
que superen límits

Guanyador de tres
Grammy, Ne-Yo
acaba de publicar
el seu cinquè disc
d’estudi, ‘R.E.D.’

Entre les funcions
que té com a executiu
de Motown figura
el descobriment
de nous talents
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