
30 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dimecres, 21 de gener del 2009

PUBLICITAT

Àrea de Planificació Urbanística i Territori. Pantà, 20, 1a planta.Terrassa

EDICTE

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 16 de gener de
2009, ha adoptat entre d’altres l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de millo-
ra del camí escolar del centre educatiu Escola Martí, amb un import de
61.744,70 € (IVA exclòs) i de 71.623,85 € (amb IVA) (COAP 37/2009), el qual
està inclòs en la sol·licitud de finançament del Fons Estatal d’Inversió Local, creat
en virtut del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre.

El document s’exposa a informació pública durant un període de QUINZE (15)
DIES comptats des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al
Butlletí Oficial de la Província i a la premsa local, i es pot consultar a les de-
pendències de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori (c/ Pantà, 20, 2a plan-
ta). Passat l’indicat termini, si no es presenten al·legacions, s’entendrà aprovat
definitivament.

Terrassa, 16 de gener de 2009

Carme Labòria i Rojas

Regidora d’Urbanisme i Obres Públiques 8
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● La multiculturalitat, en
ella, és més que una evi-
dència. Va néixer a Fre-
chen (Alemanya) de la
unió d’un nigerià i una gi-
tana romanesa i, durant els
seus 28 anys, ha viscut en
ciutats com ara Londres i
Nova York, tot i que des de
fa uns quants anys resideix
a París, on des del 2006 el
seu ascens ha estat fulgu-
rant. Avui, al Palau de la
Música Catalana (21.00 h,
18-45 euros), presenta
Gravity at last, un segon
treball que conjuga soul,
reggae, blues i folk. Dis-
culpant-se insistentment
per un excusable retard a
l’hora de contestar el telè-
fon, Ayo (‘alegria’, en
llengua ioruba) atén les
preguntes d’El Punt.

–Com afecta a la seva
música haver viscut en
tantes ciutats?

–«De manera natural i
inevitable, ja que encara
que no ho vulguis, tot el
que tenim al voltant ens in-
flueix d’una manera o al-
tra.»

–On li va ser més fàcil
posar-se a escriure can-
çons?

–«Londres és una ciutat
que et pot arribar a depri-
mir moltíssim, però on és

fàcil trobar-hi l’energia
per posar-se a composar.
No cal dir que prefereixo
estar contenta i no pas tris-

ta, però és quan s’està trist
que s’escriuen millors
cançons, almenys pel que
fa a mi, i a Londres és fàcil

estar trist.»
–Com va ser la seva

infància?
–«Va ser el període més

important de la meva vida.
El meu pare era discjò-
quei, i a casa escoltàvem
Stevie Wonder, Marvin
Gaye, Peter Tosh, Bob
Marley, Pink Floyd... La
meva mare es va posar ma-
lalta [una addicció a l’he-
roïna la va portar a presó] i
la música indubtablement
ens va ajudar a afrontar les
dificultats i a ser, malgrat
tot, feliços.»

–He llegit que, de tot
això del «nou soul», no
en vol sentir ni a par-
lar...

–«[Riu] No m’agrada
parlar-ne’n perquè, de
nou, no en té res de res. Si
fos nou soul de veritat ho
faria sense problemes però
tot plegat continua sonant
encara a Donny Hathaway
i a totes aquelles cançons
de la Motown.»

–L’apassiona el soul i
el reggae. Què tenen en
comú?

–«Les emocions, l’ho-
nestedat, el sentit per la
melodia, i venir d’un lloc
molt profund de la nostra
ànima. El reggae és molt
més que fumar-se un porro
tot estirat prenent el sol...»

Nascuda a Alemanya de la unió d’un nigerià amb una gitana romanesa, Ayo ja és tota una
revelació a l’Estat francès. Aquesta nit actua a Barcelona dins del Festival del Mil·lenni

«No m’agrada parlar de nou ‘soul’
perquè, de nou, no en té res de res»

Ayo. CANTANT

GUILLEM VIDAL / Barcelona

Ayo, una noia que evidencia que no només a Amy Winehou-
se li agrada la música de Donny Hathaway. / EL PUNT

● El sabadellenc Albert
Pla afrontarà avui la pri-
mera de les cinc nits con-
secutives al Teatre Lliure
de Barcelona –un dels es-
pais de la ciutat més vincu-
lats a la seva trajectòria re-
cent– per presentar La di-
ferencia, un nou disc pu-
blicat l’octubre passat. Pla
aterra a Barcelona després
d’actuar a Madrid i al Fes-
tival Temporada Alta en
un espectacle que el pre-
senta en solitari rascant la
guitarra dins d’una gàbia.
«Canta, toca la guitarra,
controla el so i obre i tanca
els focus d’un espai fet de
llum des d’on mira la línia
prima que marca la dife-
rència entre el bé i el mal»,
es diu en el programa de la
seva performance, marca-

da –com sol ser marca de
la casa– per la mordacitat i
l’humor negre. Després de
les cinc nits al Lliure, Pla

actuarà en municipis com
ara Tordera (6 de febrer),
el Prat de Llobregat (14 de
març), l’Hospitalet (20 de

març), Manresa (27 de
març), Terrassa (25
d’abril), Badalona (14 de
maig) i Vic (5 de juny).

EL PUNT / Barcelona

Albert Pla torna al Lliure per repassar en
solitari les cançons de «La diferencia»

Albert Pla, en una de les imatges de La diferencia. / EL PUNT

● Mario Gas estrena
aquest cap de setmana, al
Municipal de Girona –di-
vendres i dissabte (21h), i
diumenge (19h)–, la ver-
sió catalana de Mort d’un
viatjant, (1948) d’Arthur
Miller, amb un «reparti-
ment de Champions», se-
gons el director d’El Ca-
nal, Salvador Sunyer, en-
capçalat per Jordi Boixa-
deras, Rosa Renom, Pablo
Derqui i Oriol Vila, que
són Willy, Linda, Biff i
Happy Loman. Per Gas, el
protagonista de l’obra,
Willy Loman, és «un pro-
ducte del capitalisme, un
personatge tràgic dins una
estructura moderna», la
qual l’acaba fagocitant.
Gas no considera que Lo-
man sigui «un heroi», sinó
que en destaca la seva con-
dició humana: «És un és-
ser de carn i ossos amb
molts defectes, però amb
la capacitat de somniar
allò que mai no podrà ser
perquè no el deixen.»

Gas explica que Willy
Loman representa «l’en-
fonsament de l’home occi-
dental davant les estructu-
res del capitalisme». El
mateix Miller deia que «la
tragèdia rau en què va do-
nar la seva vida, o la va
vendre, per descobrir que
l’havia malbaratat». «Que
hi continuï havent tants
Willy pel món és la conse-
qüència de la supeditació
de l’home a les necessitats
imperioses de la societat o
de la tecnologia, anihilant-
se com a individu.» Ara
bé, també afirmava que
l’obra, sobretot, tracta de
quelcom més primitiu:
«La violència en el si de
les famílies.»

Willy Loman és un viat-
jant que ha treballat tota la
seva vida per aconseguir

una casa, educar els seus
fills per tal que tinguin
més oportunitats que ell i
per tenir cura de la seva
dona. Està cansat. Demana
un augment de sou, però
no només no li concedei-
xen, sinó que a més el des-
patxen «pel seu propi bé».
Tot s’enfonsa al seu vol-
tant, sense feina ni mitjans
per viure, i amb dos fills
que no fan res aparentment
productiu. Es tracta d’un
personatge que per a un
actor és un regal, com ad-
met Boixaderas: «Són per-
sonatges difícils de perse-
guir, però dels quals, al
mateix temps, tens molta
informació, tens molts ele-
ments, que t’obren moltes
possibilitats.»A més, per
Boixaderas, aquest és un
«personatge molt popular,
perquè tothom en coneix
un de Willy Loman».

Llarga vida de la peça
El repartiment de l’obra,
que dura tres hores, ha es-
tat el previst, segons va ex-
plicar ahir Sunyer, que va
dir que totes les «primeres
opcions» s’havien mate-
rialitzat, i Mario Gas es
mostrava molt satisfet per
poder portar a escena un
text del qual ja havien par-
lat amb el director d’El
Canal en l’època en què
Gas va dirigir La reina de
bellesa de Leenane.

Mort d’un viatjant es
veurà aquest cap de setma-
na a Girona, després estarà
gairebé un mes al Teatre
Lliure –del 30 de gener al
22 de febrer–, farà una gira
d’uns mesos per Catalu-
nya, viatjarà al Teatro Es-
pañol de Madrid –s’hi farà
en castellà–, del qual Gas
és el director i, finalment,
està previst que faci gira
per la resta de l’Estat espa-
nyol.

Gas estrena a Girona «Mort
d’un viatjant» amb un

«repartiment de Champions»
DANI CHICANO / Girona


