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Mor Kevin Ayers,
pioner del pop

psicodèlic
X.C.

BARCELONA. El músic britànic Ke-
vin Ayers, que va ser un dels prota-
gonistes de l’expansió del pop psico-
dèlic a finals dels anys 60, va morir
ahir als 68 anys mentre dormia a ca-
sa seva, a la població francesa de
Montoliu. La història del rock ha re-
servat a Ayers un paper essencial
per haver fundat el grup Soft Machi-
ne amb Robert Wyatt, Daevid Allen
i Mike Ratledge. També per una tra-
jectòria en solitari en què va brollar
un talent especial per a la cançó psi-
codèlica. I fins i tot per haver tingut
còmplices com ara Syd Barrett,
John Cale, Mike Oldfield i Nico.

Ayers, nascut el 16 d’agost del
1944 a Herne Bay, va participar en
la gestació del so de Canterbury, lla-
vor d’on l’any 1966 va sorgir la ban-
da Soft Machine, responsable amb
Pink Floyd de l’epifania psicodèlica
britànica. Després d’un primer àl-
bum i de fer una gira amb Jimi Hen-
drix, Ayers va deixar el grup per vi-
atjar a Eivissa i engegar una carre-
ra en solitari amb l’àlbum Joy of a
toy (1969). Instal·lat més tard a De-
ià, va donar sortida a una producció
discogràfica prou constant durant
els 70 i els 80, amb títols com Wha-
tevershebringswesing (1971), June 1,
1974 (1974) i Deià... vu (1984). El
2007, després de quinze anys sen-
se publicar cap àlbum, va editar The
unfairground, amb membres dels
grups Ladybug Transistor, Teenage
Fanclub i Gorky’s Zygotic Mynci,
entre d’altres.e

OBITUARI

Mor Víctor Ammann,
fundador de

l’Orquestra Mirasol
X.C.

BARCELONA. Víctor Ammann, figu-
ra clau de l’ona laietana, va morir
ahir als 64 anys. El 1974 va crear
l’Orquestra Mirasol amb Xavier
Batllés, després que tots dos acom-
panyessin Ovidi Montllor en l’enre-
gistrament de Crònica d’un temps
(1973), del cantautor d’Alcoi. La Mi-
rasol va debutar amb l’àlbum Salsa
catalana (1974), sota la influència
del jazz-rock. Més endavant van in-
corporar la música llatina amb el
nom de Mirasol Colores. Ammann
també va col·laborar amb Maria del
Mar Bonet, i en els últims anys amb
Tortell Poltrona.e

TEATRE

Sirenes argentines canten a la Beckett

La Sala Trono produeix l’especta-
cle que arriba a la Sala Beckett, El
don de las sirenas. Un text escrit
pel català Pere Riera, dirigit per
l’argentí Nelson Valente i protago-
nitzat per un repartiment mixt.

LAURA SERRA

BARCELONA. En els últims anys, les
sirenes que tempten amb els seus
cants els dramaturgs i actors cata-
lans sempre tenen accent porteny.
El teatre argentí cada vegada té més
influència sobre el teatre que es fa
a Catalunya: fins i tot l’austeritat
que gasten allà connecta amb l’actu-
al ecosistema teatral català. Per ai-
xò, quan l’actor i director de la Sala
Trono de Tarragona, Joan Negrié,
va descobrir a prop de Buenos Aires
la companyia Banfield Teatro En-
samble, que dirigeix Nelson Valen-
te, va quedar enlluernat i va decidir
que els havia de fer aterrar com fos
a Catalunya.

Per això va idear un projecte ca-
talano-argentí que alhora ha servit
per celebrar els deu anys de la Sala
Trono, un dels referents teatrals fo-
ra de Barcelona i que encara fa de
centre de producció. De fet, coinci-
diran en cartell a Barcelona dos
muntatges més amb el segell de la
Trono: Red Pontiac, també de Pere
Riera, al Poliorama, i Bilderberg, a la
Sala Muntaner.

Negrié va encarregar a Pere Ri-
era que escrivís una comèdia i va
demanar a l’argentí Nelson Valen-
te que la dirigís. El don de las sirenas
compta amb un repartiment mixt:
Joan Negrié i Roser Batalla juguen
a casa i Diego Brizuela i Mariela Roa
són els visitants. La companyia va

començar els assajos a l’Argentina,
va continuar-los per Skype i hauran
acabat passant dos mesos junts a
Catalunya per assajar i representar
l’espectacle, que es va estrenar al
gener a Tarragona i farà estada a la
Sala Beckett del 20 de febrer al 3 de
març. A finals d’any viatjarà a Bue-
nos Aires.

La història que es va inventar Pe-
re Riera estava condicionada per la
singularitat de l’encàrrec. Es va
imaginar un periodista argentí i la
seva parella que vénen a Barcelona
per motius laborals. Aquí es troben
amb un amic català que, en un so-
par, els demana un favor davant la
seva imminent operació de cor. De
sorpresa, apareix una veïna amb
una petició estrambòtica que és el
detonant del conflicte. “Fa plante-
jar alguns dilemes als personatges,
com ara els límits de l’amor i l’amis-

tat, i com afrontem grans decisi-
ons motivades per l’amor, l’amis-
tat, el desig o l’atracció”, explica
Riera. El don de las sirenas fa re-
ferència als recursos que fan ser-
vir els personatges per engalipar
“algú que estimes d’una manera
o altra perquè no et deixi i, si fa
falta, creui un oceà”, diu l’autor.

Nelson Valente, dramaturg i
director de la seva pròpia compa-
nyia en els últims dotze anys, va
acceptar el desafiament d’aquest
projecte trilingüe perquè hi reco-
neix molts paral·lelismes amb les
històries que ell mateix escriu.
“És una obra a temps real, una si-
tuació quotidiana que et porta a
un conflicte que et toca, amb uns
diàlegs brillants”, diu Joan Ne-
grié. I resumeix: “És una obra
com l’expliquen els argentins i
com l’escriu Pere Riera”.e

Els actors Roser Batalla, Joan Negrié, Diego Brizuela i Mariela Roa. SALA BECKETT

La sala acull una comèdia de Pere Riera amb repartiment català i porteny

Un musical fosc i salvatge,
al Teatre Gaudí

L.S.

BARCELONA. El Teatre Gaudí Bar-
celona anuncia el musical més sal-
vatge. I no només perquè el títol de
l’obra sigui The wild party [la festa
salvatge] sinó perquè fa pujar fins a
disset actors i quatre músics al pe-
tit escenari d’una sala alternativa. El
muntatge inicial parteix d’un taller
de l’escola Vocal Factory que esceni-
ficava el musical mític d’Andrew
Lippa, que alhora parteix d’un poe-
ma de Moncure March sobre els bai-
xos fons dels cabarets americans
dels anys 20. El caçatalents Ever
Blanchett, director del Teatre Gau-
dí, va veure l’espectacle, li va encan-
tar, i els va proposar fer el pas a un te-
atre professional. La companyia,
amb quatre actors protagonistes
bregats en grans musicals, aterra di-
vendres en aquesta sala de l’Eixam-
ple i hi pretenen fer temporada fins
a Sant Jordi.

Totiqueelmuntatgeesvaestrenar
amb un èxit “relatiu” a l’off Broadway

i després a Broadway, “perquè no és
una obra d’entreteniment, fàcil i de
final feliç”, segons justifica la direc-
tora, Anna Valldeneu, l’equip està
convençut que l’exquisida música,
l’energia del cor i el quartet de jazz,
i l’estètica de vodevil sí que connec-
taran amb el públic català. El musi-
cal retrata l’ambient fosc i sòrdid del
món de l’espectacle a través d’un tri-
angle amorós. Els dos protagonistes
són una parella formada per una ba-
llarina i un pallasso (Xavi Duch i Xè-
nia García) que, després de tres anys
d’una relació explosiva, veuen com
la rutina i la violència els dominen.
Després que ell abusi d’ella, la noia
decideix organitzar una festa per
venjar-se i, de passada, tornar a en-
cendre la guspira entre ells. Però allà
hi coneixerà un personatge que li fa-
ràtrontollarelsprincipis(RogerBer-
ruezo, que tanca el quartet protago-
nista amb Maria Santallusia).

“És una història que tracta de
l’addicció –explica l’actor i traduc-
tor Roger Batalla–. Tant a les dro-

gues i opiacis com a l’amor. És la
història de l’obsessió mútua dels
dos protagonistes, que són dues
cares de la mateixa moneda”.

El musical explica en 130 mi-
nuts què passa en aquella festa
disbauxada, enllaçant temes de
jazz, blues, foxtrot, burlesca, sal-
sa i altres ritmes llatins. Tots els
actors i músics són sempre a esce-
na, i contagien a l’espectador l’en-
tusiasme d’una companyia que ha
treballat –almenys fins ara– per
amor a l’art.e

L’espectacle col·loca disset actors i quatre músics
al petit escenari del TGB. MARTÍ FRADERA

Connexió
La companyia
fins i tot va
assajar per
Skype abans
de trobar-se
a Catalunya

Sòrdid
Pel traductor,
l’obra “tracta
de l’addicció
a les drogues
i a l’amor”

Kevin Ayer, l’any 1974. TIM DUNCAN


