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–¿Com ha sigut l’experiència de fi-
nançar Songs for Mary per crowdfun-
ding?
–Ha sigut molt bona, la veritat. Per 
a mi és un món nou, ple d’atractius. 
De les 20.000 còpies que vam vendre 
de The ghost of fashion mai en vaig re-

L’excèntric emblema del rock nord-
americà presenta avui (BeCool, 20.30 
hores) el nou disc del seu projecte Clem 
Snide, ‘Songs for Mary’. Amb Rafael 
Berrio com a teloner.

Eef Barzelay
Músic

EN 3 MINUTS

  

«Ser pare et fa pensar 
en els altres»

bre res, i en canvi, amb l’epé de versi-
ons de Journey que vaig posar a la ven-
da a través d’internet vaig guanyar 
15.000 dòlars, que van anar directes 
a la meva butxaca. 

–Sense intermediaris, sense haver 
de parlar amb homes d’americana 
grisa. 
–Això sempre és un plaer. Encara 
que tampoc sé si el crowdfunding té 
els seus límits. Per això encara tinc 
un mànager, i estic buscant segell. 
Si vols que un disc creixi, potser sí 
que necessites el suport de la indús-
tria. La meva aposta pel crowdfunding 
no és ideològica, sinó econòmica. 
¿Tens diners per a mi? Vine cap aquí. 
Aquesta és la meva aposta (riu).

–Mentre preparava el nou disc, es 
va guanyar la vida gravant un grapat 

va manera d’escriure música?
–No pots evitar que una cosa així et 
canviï. Ara faig cançons que proba-
blement no hauria escrit quan te-
nia 20 anys, quan era un bala perdu-
da. Ser pare aconsegueix, definitiva-
ment, que deixis de pensar només 
en tu mateix i fer-ho en una altra per-
sonat, i això només pot ser bo, em 
sembla.

–¿Què pot avançar del directe 
d’avui?
–Vinc amb Eduardo Martínez com a 
teclista. Vaig treballar amb ell en la 
gira de celebració del desè aniversa-
ri de The ghost of fashion i en vaig que-
dar realment content. I amb Ben 
Martin, un gran músic de Tennes-
see, com a bateria. Tocarem can-
çons velles, també de noves. I vull 
anunciar que portaré amb mi un 
llibre autoeditat amb 25 de les me-
ves lletres. Es podrà comprar allà. 
Porteu-hi diners. 

–Senyor Barzelay, ¿farà la seva (es-
tupenda) versió del Summer of 69 de 
Bryan Adams?
–No l’hi puc prometre. Ni idea. ¡Pot-
ser, és possible!  H

de «cançons personalitzades» per a 
fans. ¿Com ha afectat això el reper-
tori propi?
–Fer cançons per encàrrec és una co-
sa que manté greixat el motor de la 
creativitat. A vegades, treballar amb 
el teu material personal pot fer que 
t’encallis. I a mi no m’importa si la 
cançó és per a un ésser anònim o per 

a Clem Snide; a totes els dono la ma-
teixa importància. El procés, en rea-
litat, no canvia. Podria escriure una 
novel·la o una postal, i a totes dues 
els posaria la mateixa dedicació.

–També ha escrit una cançó per-
sonalitzada per al seu fill, Atticus. 
¿Com ha canviat la paternitat la se-

33 El músic nord-americà Eef Barzelay, en una imatge promocional.

EL PERIÓDICO

REORIENTACIÓ D’UN ESPAI ESCÈNIC

El Jove Teatre Regina, l’únic es-
pai especialitzat en programació 
infantil, s’obrirà a nous públics 
sense oblidar el seu ADN. Mario-
na Campos, filla de Maria Agusti-
na Solé, una veterana del teatre in-
fantil amb 36 anys al capdavant 
de la companyia La Trepa i 26 a  
les regnes de la sala 
de Gràcia, es farà càr-
rec d’aquest local de 
350 butaques. «Si ella 
no arriba a fer aquest 
pas, hauria tancat. 
Suposo que deu ha-
ver heretat el meu es-
perit de lluita», va fer 
broma ahir Solé, que 
es va emocionar en al-
gun moment de la se-
va intervenció. La pu-
jada de l’IVA cultural 
ha estat el que l’ha 
portat a replantejar-
se el futur del Regina: «Només ens 
faltava això. Si els nens no tenen 
per al menjador, encara menys per 
al teatre. No podíem seguir així». 
 Mariona Campos que va apren-
dre a estimar el teatre a casa i ac-
tualment estudia un màster en 
Gestió d’Empresa, serà l’adminis-
tradora de la nova societat Jove Te-
atre, SL, que gestionarà el Regina 
a partir de l’1 de maig. «El Regi-
na seguirà sent sinònim de qua-
litat en teatre infantil però obrirà 
a la nit per a un altre tipus de pro-

gramació», va explicar Campos, de 
28 anys, que estarà recolzada per 
Gerard Nicasi, estudiant de direc-
ció, l’actor Oriol Tarrasón i per la 
seva mare, encara que Solé promet 
estar «un pas enrere» per ajudar des 
de la rereguarda. «La crisi és eco-
nòmica, no d’idees. Els circuits es-
tan tancats. El Regina vol obrir una 
porta a joves companyies», va afir-

mar Campos, el primer 
projecte per a adults de 
la qual és ART (Apara-
dor de recerca teatral). 
Servirà per presentar 
set espectacles de joves 
companyies, de diven-
dres a dissabte, a par-
tir del 18 d’abril, a un 
preu únic: 12 euros.  El 
que agradi més al pú-
blic es programarà la 
temporada que ve. Ubú 
Rei, d’Alfred Jarry, pro-
tagonitzat per 21 ac-
tors de la companyia La 

Trapa, obrirà ART. El seguiran La for-
ma de las cosas, de Neil Labute, en cas-
tellà i a càrrec d’Ars Perversus, i La 
ràbia que em fas, del valencià Juli Dis-
la, un retrat còmic de gent de tren-
ta anys. Bent, de Martin Sherman, 
un drama homosexual l’estrena del 
qual el 1982 va suscitar gran enre-
nou torna, aquesta vegada a càrrec 
de de La Càmera Teatre-Rubí. Una 
historia de amor difusa, de Francisco 
Lorenzo, La festa de les cadires, de Ro-
ger Torns, i Black Box, de Marc Ange-
let, completen la proposta. H
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Teatre Regina: 
nova generació
Mariona Campos, filla de Maria Agustina Solé, 
dirigirà la sala, que també programarà per a adults

33Maria Agustina Solé.


