olores, jonka luonnostaan
vaaleanruskeat
hiukset
ovat nykyään platinanvaa|eat ja lyhyet, on päässyt
paljolti eroon aiemmasta
ujoudestaan ja omaksunut
tiettyä rentoa rock’n’rollhenkisyyttä, mikä on näky
nyt viime aikoina mm. nahJftminihameina. Hän puhuu
kuitenkin yhä puoliksi kuis
katen, mikä pakottaa kuun
telemaan häntä sitäkin tar
kemmin. Yleensä se maksaa myös
vaivan.
Milloin aloit laulaa?
- Olen laulanut koko ikäni, ja
muut ovat tuntuneet pitävän laulus
tani. Yksi ensimmäisistä muistoista
ni on se, kun olin 5-vuotiaana kou
lussa ja johtajaopettajatar haki mi
nut kuudesluokkalaisten, eli 12-vuotiaiden tyttöjen luokkaan. Hän istutti
minut opettajanpöydälle ja komensi
laulamaan. Luulen että tytöt pitivät
kuulemastaan...
- Menin mukaan paikalliseen
kirkkokuoroon 7-vuotiaana ja lau
loin kaikissa häissä ja muissa juhlis
sa. Sitten aloin soittaa urkuja 12vuotiaana, minkä jälkeen minut raa
hattiin pianotunneille, joskin vasten
tahtoisesti. Kirkkokuorossa oli kiva
laulaa, ei niin, että olisin kovin us
konnollinen, mutta se antoi hyvän
taustan laulamiseen. Uskon, että se
herkisti minua henkisesti.
Millainen lapsuus sinulla oli?
- En pitänyt itsestäni lapsena.
Halusin olla poika. Meidän perhees
sämme oli seitsemän lasta, joista
minä olin nuorin. Siskoja minulla oli
vain yksi. Kapinoin aina sitä vas
taan, että olin tyttö. Hautasin van
hemmilta saamani nuket takapihalle
ja sotkin purkkaa tukkaani, jotta äi
din olisi pakko leikata se lyhyeksi.
Koska me olemme katolisia, pojat
saivat tehdä paljon sellaista mikä oli
tytöiltä kielletty, mutta toisaalta kato
lisissa yhteisöissä kaikkia naisia
kohdellaan eri tavalla.
- Itse asiassa minulla oli onnelli
nen lapsuus, en vain pitänyt lapse
na olemisesta. Muistan kuinka kaik
ki aikuiset kyselivät miksi halusin
tulla isona. Vastasin että laulajaksi,
ja he taputtivat minua päälaelle. Tie
sin osaavani laulaa, rakastin sitä,
sillä pystyin voittamaan ihmiset puo
lelleni laulamalla. Silti laulaminen
ujostuttaa minua vieläkin, kuolisin
mieluummin kuin menisin laula
maan pubissa.
Milloin päätit ruveta laulamaan
rockia?
- Minulla oli meneillään koulun
lopputentit ja olin samaan aikaan
osapäivätöissä yhdessä kuppilassa
äitini kanssa. Oli hienoa saada
omaa rahaa ja pystyä ostamaan uu
det farkut tai ottamaan taksi kotiin
keskustasta.
- Yliopisto-opinnot eivät kiinnos
taneet minua, en ole järin ihastunut
irlantilaiseen
koulutusjärjestel
mään. Kaikki kyselivät, että mitä aiot
lähteä opiskelemaan, ja sanoin
vain, että aion liittyä rockbändiin.
Kaikki pitivät koko ajatusta nauretta
vana.
- Ongelmana oli se, etteivät van
hempani päästäneet minua bändiin.
Kun vain mainitsinkin äidille rockin
laulamisen, hän sanoi, että kyllä
minä sinulle rokit näytän, mene te
kemään läksysi siitä! Minua ei vain
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päästetty. Kesällä -90 kuulin sitten
The Cranberries-nimisestä lähitie
noon bändistä.
Pitikö sinun käydä koelaulamassa heille?
- Ei, vaan heidän piti koesoittaa
minulle! Menin tapaamaan heitä ja
sanoin, että okei pojat, pankaapas
soittaen. Ensivaikutelmani bändistä
oli kolme kaveria (kitaristi Noel Ho
gan, basistiveljensä Mike ja rumpali
Fergal Lawler), jotka halusivat teh
dä omia biisejään eivätkä soittaa
cover-versioita pophiteistä. Minuun
teki vaikutuksen myös se, että he
pitivät The Smithsistä aivan kuten
minäkin.
- He eivät olleet kiinnostuneita
koskettimista ja rumpukoneista
vaan aidosta kitaroilla soitetusta
musiikista. Noel keksi pari sointua ja
minä vein kasetin kotiin ja yritin teh
dä musiikkiin sopivat sanat. Niin
Lingerkin sai alkunsa, Noel kehitte
li sointukulun ja minä sanat.
- Ryhdyin kapinoimaan oikein
kunnolla samoihin aikoihin ja karka
sin kotoa. Minulla ei ollut aikomusta
kaan mennä naimisiin vain siksi,
että pääsisin muuttamaan pois ko
toa ja jatkamaan turvallista elämää,
joten päätin vain lähteä. Halusin
maistella elämää ja ottaa riskejä.
Vanhemmat eivät olleet kovin ihas
tuneita tempaukseeni, he olivat to
della huolissaan takiani.
Kuinka The Cranberries onnistui
saamaan levytyssopimuksen?
- Me olimme täysin ummikkoja
levy-yhtiöiden suhteen, mutta me
uskoimme itseemme ja halusimme
päästä eteenpäin. Hauskahan niitä
aikoja on nyt muistella, mutta tiesin
jo silloin, että me olimme sikäli vaa
rallisessa tilanteessa, että viaton ja
aloitteleva bändi vetäisi puoleensa
ikäviä tyyppejä, jotka haluaisivat
vain hyötyä bändistä. Tiellämme on
ollut joukko esteitä, mutta ne ovat
vain tehneet meistä vahvempia. Al
kuvuosiin mahtui kyllä paljon itkua ja
hammasten kiristystä.
- Pahinta alkuaikoina oli se, kun
lontoolainen tiedottajamme antoi
ensimmäisen demomme lehtien kä
siin. Nauhalla oli Dreams ja Linger,
ja se sai erittäin hyvän vastaanoton
- ehkä liiankin hyvän, kun kyseessä
oli sentään uusi bändi. Lontoosta
läppäsi toimittajia haastattelemaan
meitä, ja me olimme ihan kuutamol
la. Melody Maker halusi panna mei
dät lehden kanteen pelkän demon
perusteella, ja me jouduimme rukoi
lemaan, että he eivät tekisi sitä. Se
oli outoa aikaa meille.
Sinusta sai alkuaikojen haastat
telujen perusteella hyvin viatto
man kuvan. Kuinka paljon liioittelit viattomuuttasi?
- Kyllähän minä kerroin lehdille,
etten ollut nähnyt yhtäkään mustaa
ihmistä ennen kuin menin Lontoo
seen. Toimittajat pitivät minua hel
posti narutettavana maalaistyttönä,
joten kerroin heille sen minkä he
halusivat kuulla. Liioittelin nuoren irlantilaistytön rooliani, mutta vain sik
si, että toimittajat tulivat Limerickiin
haastattelemaan meitä ja kirjoittivat
etenkin kaikesta mikä meillä kotona
viittasi uskontoon, mutta jättivät tie
ten tahtoen mainitsematta pihalla
olleet kaksi Harley Davidsonia!
Monien mielestä teidän ensim
mäinen levynne, Uncertain-ep, oli
KÄÄNNÄ

BRIAN BOYD/S.I.N. & LEENA
LEHTINEN, TEKSTI
GEORGE BOLDNAR/IDOLS/LK,
AR M A N D O GALLO/RETNA LTD/LK &
MARK BENNEY/S.I.N., KUVAT

The Cranberries oli vielä
puolitoista v u o tta sitten
täysin tu n te m a to n bän
di. Se oli A Housen,
Povver O f Dream sin ja
Energy Orchardin lailla
yksi m onista urallaan
kam ppailevista irlantilaisyhtyeistä, jo tk a
y rittiv ä t epätoivoisesti
seurata Thin Lizzyn,
Sinead 0 'C o n n o rin ja
U2:n jalanjälkiä maail
m anm aineeseen. V uo
den 1 9 9 4 puolivälissä
yhtyeen esikoisalbumista Everybody Else Is
Doing It, So W hy C an 't

W e? oli tu llu t Lingerhitin vetäm änä kaikkien
aikojen m enestynein
irlantilaisen bändin tai
artistin te k em ä esikoislevy, joka jä tti U2:n,
Bob G eldofin ja Sineadin vastaavat kauas
taakseen. The Cranberriesiltä ilm estyi ta a n 
noin toinen albumi N o
N ee d To A rgue, ja
laulaja ja pääbiisintekijä
Dolores Ö 'R iordan
istahti kertom aan m il
laiseksi eläm ä on bän
din leirissä m uotou tu
nut.

melkoinen pettymys kaiken de
monauhan nostattaman kohun
jälkeen.
- Suoraan sanottuna en pitänyt
ep:stä itsekään - mutta se on ollutta
ja mennyttä. Uskoin kohun laannut
tuakin The Cranberriesiin, mutta
olin menettänyt uskoni musiikkiteol
lisuuteen ja maailmaan.
- Olin 18 ja kotona Limerickissä,
kun sairastuin vakavasti. Makasin
sängyn pohjalla kaksi viikkoa. Se oli
minulle psyykkisesti vaikeaa aikaa.
Minusta tuntui että olin pahansuopi
en ihmisten käsissä. Olin maanisdepressiivinen ja selitin lääkärille
kuinka paha maailma oli. Lääkäri
kehotti minua kiskomaan itseni ylös
sängystä ja tappelemaan sitä pahaa
maailmaa vastaan!
Sen jälkeenhän bändi sai managerikseen edelleen mukana ole
van Geoff Travisin. Kuinka se oi
kein kävi?
- Geoff omisti Rough Trade-nimisen levy-yhtiön. Pidin yhtiön jul
kaisemasta musiikista ja ajattelin,
että saattaisin pitää Geoffistakin.
Minusta hän oli osannut kiinnittää
merkille tosi hyviä bändejä ja oli sel
västi kiinnostunut myös luovasta
puolesta eikä pelkästään markki
noinnista ja promootiosta.
-Taisin olla aika röyhkeä nuorek
si tytöksi, mutta minä vain otin ja
soitin Geoffille. Tapasimme, ja hän
teki minuun suuren vaikutuksen.
Hän oli ainut musiikkibisneksessä
tapaamani aito, mukava ja lämmin
ihminen. Niin hänestä sitten tuli mei
dän managerimme.
Miltä sinusta tuntui kun debyyttialbuminne ei lähtenytkään myy
mään heti - samaltako kuin ep:n
aikoihin?
- Levy oli meistä kaikista loistava,
ja sen heikko menestys tuntui turha
uttavalta. Vakuuttelin itselleni, että
levy on ok ja että sitä myydään vielä
Amerikassa. Ihme kyllä olin oikeas
sa.
- Se oli kamalaa aikaa bändille,
luulin jo hetken aikaa, että heikko
menestys johtui siitä etten halunnut
puhua haastatteluissa seksuaali
suudesta ja miehistä. Okei, olen nai
nen, entä sitten? Se on minun asen
teeni.
- Me muistamme kyllä ketkä tuki
vat ja auttoivat meitä silloin kun tar
vitsimme apua. Se oli meille hyvin
tärkeää. Me muistamme myös ketkä
inhosivat meitä silloin ja teeskente
levät nyt rakastavansa meitä. Me
muistamme kaiken.
Miltä teistä tuntui mennä ensi ker
taa Amerikkaan sen jälkeen kun
olitte lyöneet läpi siellä?
- »Hurraa, me päästään Amerik
kaan näkemään pilvenpiirtäjiä!»
Meistä oli hienoa, että pääsimme
soittamaan The Then kaltaisen vii
leän bändin kanssa, mutta todelli
suudessa me olimme enemmän
tohkeissamme nähtävyyksistä...
- Meillä oli hauskaa, ja levy myi
koko ajan enemmän ja enemmän.
Silloin tällöin joku manageritiimistä
piipahti kertomaan montako »yksik
köä» viime aikoina oli myyty. »Tei
dän levyänne on myyty juuri 70 000
yksikköä» - ja me vain ihmettelim
me, että onko se sitten hyvin?
- Meille naureskeltiin aluksi, mut
ta meillä ei ollut mitään käsitystä
Amerikan markkinoista. Albumia
myytiin ensin 100 000, sitten 250
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000 ja sitten 500 000, mutta emme
me miettineet, että tuleeko meistä
nyt kuuluisia, vaan että saammekohan me nyt levy-yhtiöltä 20 puntaa
lisää viikossa, jotta me voisimme
ostaa uusia vaatteita.
Vuoden 1993 loppuun mennessä
The Cranberriesin albumia oli
myyty Amerikassa yli miljoona
kappaletta ja bändi palasi Irlantiin
juhlittuina sankareina. Miltä mel
kein yhtäkkinen nousu tähdeksi
tuntui?
-A ika kummalliselta. En halunnut
palata kotiin. Kiertue-elämä tuntuu
äärettömän vapaalta - pääset näke
mään eri kaupunkeja, kaikki rakas
tavat sinua ja heittävät lavalle kuk
kia.
- Lisäksi 1993 oli tosi paha vuosi
minulle. Bändillä meni hyvin, mutta
oma elämäni oli sekaisin. Muutok
set olivat suuria, ja ne pelottivat mi
nua. Uskon että menestyksemme
hämmensi monia irlantilaisia, yksin
kertaisesti siksi että he eivät olleet
alunalkaen uskoneet meidän lahjoi
himme.
- Ystävien kanssa oli metkaa.
Jossain vaiheessa joidenkin ystävi
en suhtautuminen muuttuu. Muistan
kun olin palannut kotiin puolen vuo
den jälkeen ja olin yhtenä iltana ul
kona. Eräs erittäin hyvä ystäväni tuli
luokseni ja sanoi että hei, muistatko
vielä minua. Tuollainen satuttaa.
Kaipa valtava Amerikan-menestys on sentään jollain tavalla
muuttanut sinua?
- En minä ole eri ihminen kuin
ennen, vaan se sama vanha. Lähdin
kotoa tuntemattomana ja palasin
menestyneenä. The Cranberriesin
menestys on ollut huikeaa. Levy
jämme on myyty nyt koko maailmas
sa neljä miljoonaa, ja se on mielettö
män paljon. Kaikki tuntui tapahtu
van yhdessä yössä.
- Omituista asiassa oli se, että
kun palasimme kotiin jouluna 1993,
olin yhä äärettömän masentunut ja
poissa tolaltani. Olin 22-vuotias ja
kaiken järjen mukaan minun olisi pi
tänyt nauttia menestyksestämme,
mutta en vain pystynyt siihen. Sen
sijaan istahdin sängylleni ja tein No
Need To Arguen, uuden levyn nimi
kappaleen.
Miten irlantilaisten suhtautumi
nen teihin on muuttunut?
- Siihen asti meitä ei ollut notee
rattu oikeastaan ollenkaan. Se ku
vaakin hyvin Irlannin musiikkipiirejä.
Media keskittyy siihen mitä Dubli
nissa tapahtuu, ja koska me olem
me kotoisin Limerickistä, meitä pi
dettiin kai lähinnä maalaistolloina.
Monet irlantilaiset bändit, etenkin
dublinilaiset, yrittävät olla niin ame
rikkalaisia, että niiltä tekisi mieli ky
syä, että minnekäs teiltä on hävinnyt
puheesta korostus.
The Cranberriesiä ei ole kuiten
kaan pidetty koskaan Amerikassa
irlantilaisena bändinä. Mistähän
se johtuu?
- Ei aavistustakaan. Meitä ereh
dyttiin pitämään siellä vaikka minkämaalaisina, jopa skandinaaveina!
En halua käyttää irlantilaisuutta
myyntivalttina. Olen hyvin isän
maallinen, mutta en välitä pitää siitä
meteliä.
Bändin Amerikassa saavuttama
menestys herätti lopulta brittiyleisönkin, ja albumi nousi listaykköseksi. Tuntuiko kosto suloi

»Olin menestynyt. Ja ihan sama kuin ennen.
Istuin sängylle ja tein No IMToAtguen»
selta?
- Kyllä, me ajattelimme, että siinä
nyt näitte! Röyhistimme oikein rin
taamme, koska meitä oli haukuttu
aiemmin. Myhäilimme keskenäm
me, että mitäs me sanoimme!
- Se tuntui mukavalta, koska mei
dän levyjämmehän ei myyty siksi,
että olisimme olleet lehtien lemmik
kejä tai siksi että minä olisin ollut
trendipimu. Olimme osoittaneet it
sellemme, että pystyimme johonkin.
Ensimmäisen albumin nimi kävi to
teen, ja toivon että niin käy toisenkin
levyn kohdalla.
Menit naimisiin viime heinäkuus
sa - kerro siitä!
- Tapasin mieheni Donin (Burton) ollessamme Amerikan kiertu
eella Duran Duranin kanssa, Don
oli bändin lavamanageri. Me rakas
tuimme, menimme naimisiin ja
olemme hyvin onnellisia. Hän on
kanadalainen ja tekee myös töitä
musiikkibisneksessä, mikä on hyvä
juttu. Meidät vihittiin kotiseudullani
vanhassa kirkossa. Kaikki lehdet
vauhkosivat hääpuvustani (valkoi
sista nahkabuutseista puhumatta
kaan!), koska se oli aika uskalias.
Mutta se oli ikimuistoinen päivä.
Oliko teillä paineita toisen levyn
suhteen?
- Ei, biisit syntyivät helposti.
Teimme suurimman osan niistä
Amerikan kiertueen aikana. Kiertu
eellahan elää eräänlaisessa keino
tekoisessa maailmassa, mutta kun
sitten yöllä kaatuu kiertuebussin
punkkaan mieleen tulee kysymyksiä
kuten »olenko onnellinen?» ja »ket
kä ovat ystäviäni?».
- Joku muu olisi varmaan ollut
bussin etuosassa bailaamassa kei
kan jälkeen, mutta minä en voi ottaa
kiertueella drinkkiäkään ääneni ta
kia. Olin usein aika allapäin maates

sani siellä ja ajattelin elämääni Li
merickissä. Pohdin jatkuisiko se en
tisen laisena kotiin palattuani. Tein
Emptyn ja Can’t Be With Youn
kiertuebussissa.
Entä muut uudet biisit?
- Ensimmäinen single Zombie
tehtiin Englannin kiertueella Warringtonin
pommi-iskun aikoihin
(kaksi lasta kuoli IRA:n terrori-iskus
sa). Se kertoo lapsesta, joka kuoli
Englannissa Irlannin poliittisen tilan
teen takia. Olen hyvin toiveikas
IRA:n tulitauon suhteen. Toivon että
kaikki kääntyy vielä parhain päin.
- Ice Melts syntyi sen jälkeen kun
olin lukenut lehdestä 3-vuotiaasta
siepatusta tytöstä. Pari viikkoa myö
hemmin kaksi 11-vuotiasta poikaa
murhasi 2-vuotiaan Jamie Bulgerin. Muistan ajatelleeni, että maail
massa on jokin paha voima, joka vie
kaikki lapset. Mietin mistä kaikki ar
mottomat kuolemat johtuivat, miksi
me tapamme kaikki nämä lapset.
- Levyllä on toisenlaisiakin biise
jä, esim. Ode To My Family, joka ei
taida olla varsinaisesti rock’n’rollbiisi. Se kertoo siitä kuinka rakastan
vanhempiani ja kuinka he, perheeni
ja Limerick ovat minulle yhä hyvin
tärkeitä. Albumin ainut uudesta on
nellisemmasta perspektiivistäni teh
ty kappale on Dreaming My
Dreams. Pidän siitä paljon.
Kappaleesi ovat hyvin henkilö
kohtaisia. Mietitkö koskaan, että
sinun ei ehkä pitäisi paljastaa niin
paljon itsestäsi?
- En mieti tuollaisia biisejä teh
dessäni. En häpeä tunteitani. Miksi
häpeäisin? Minulla on samanlaisia
tunteita kuin kaikilla muillakin ja olen
epävarma monien asioiden suh
teen. Uskon että ihmiset reagoivat
biiseihin juuri siksi, että ne kertovat
elävästä elämästä. ■

