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Bruce Springsteen edita nou disc i enceta gira, aquest cop en solitari

El Boss enceta el 25 d’abril una gira en solitari per presentar el seu darrer disc, ‘Devils and Dust’

Bruce Springsteen actuarà sol
a Badalona el dia 1 de juny

Redacció
BARCELONA Per presentar ‘Devils

and Dust’, Bruce
Springsteen actuarà

en teatres i pavellons
esportius adaptats al

format de teatreB
ruce
Springs-
teen torna
a la carre-

tera i, com sempre,
Catalunya és en la
seva ruta. Aquest
cop, però, no serà
pas Barcelona, si-
nó Badalona, la
ciutat que acollirà
el concert del Boss.

La data, 1 de juny. L’esce-
nari, el Pavelló Olímpic de
Badalona. Aquesta és la cita
inclosa per Bruce Springsteen
en la gira de presentació del
seu darrer disc, Devils and Dust,
un àlbum que, tanmateix,
encara no s’ha publicat: sor-
tirà al carrer el 26 d’abril.

En format teatre
Un dia abans, el 25, el Boss

encetarà una gira de prima-
vera que el durà pels Estats
Units i Europa. Una gira en
solitari, sense l’embolcall de
l’E Street Band que ha acom-
panyat el rocker nord-ameri-
cà en les seves darreres tour-
nées. Per això, Springsteen ac-
tuarà en teatres i pavellons
esportius adaptats al format

de teatre. El Boss ja va fer,
entre el 1996 i el 1997, una
altra gira en solitari, aquest
cop amb els temes de The Ghost
of Tom Joad –un dels seus tre-
balls discogràfics més inti-
mistes i austers– sota el braç,
i va recalar al Teatre Tívoli de
Barcelona. Per a Devils and Dust
els espais previstos són més
grans: des del pavelló de Ba-

dalona fins al Palais
Omnisports de Bercy,
a París, passant –entre
altres llocs– pel Pala-
cio de Deportes de la
Comunidad de Madrid
(on actuarà el 2 de
juny) i el Royal Albert
Hall de Londres, on
cantarà el 27 i 28 de
maig.

Un cop inaugurada
la gira a Detroit, el Boss
farà 13 concerts més
als Estats Units, fins al
20 de maig, tot i que
està previst que prope-
rament s’anunciïn més
dates. El 24 del mateix
mes desembarcarà a
Europa, en concret a
Dublín. El Vell Conti-
nent acollirà en total
19 actuacions, fins al
25 de juny. Doctor
Music, l’empresa pro-
motora dels concerts a
l’Estat, encara no ha
anunciat quan i on es
posaran a la venda les

entrades per a les cites de Ba-
dalona i Madrid, tot i que ha
comunicat que només es ven-
dran dues entrades per perso-
na.

Devils and Dust (Columbia
Records) és el dinovè disc de la
carrera de Springsteen i el
primer amb material nou des
de la publicació, el 2002, de
The Rising, la seva aplaudida
reacció als atemptats de l’11-S.

Produït com aquest últim
treball per Brendan O’Brien, el
nou àlbum contindrà dotze
cançons gravades en diferents
estudis de Los Angeles, New
Jersey i Atlanta. Als Estats
Units, junt amb el cedé amb
les cançons s’inclou una pel-
lícula dirigida per Danny
Clinch.

P U N K E L E C T R Ò N I C

Le Tigre

Divertiment
polititzat

David Broc

Le Tigre. Barcelona, sala Apolo, 31 de març.

Reines del postfeminisme radicalitzat i punyent, activistes
polítiques en un entorn musical petard i postmodern, Le Ti-
gre pretenen canviar el món amb un somriure a la boca.
Utilitzen el pop electrònic amb matisos punk i hip-hop per
fer-se sentir i, si es pot, obligar a un lleuger toc de consci-
ència a tots aquells que escolten les seves cançons. Bones
intencions, però en concerts com el de l’Apolo corres el risc
que la gent es quedi amb la superfície, és a dir, amb el factor
més lúdic i entretingut, i deixi una mica de banda el con-

tingut. Els grups polititzats més imponents de la història, de
The Clash a Public Enemy, han filtrat el seu discurs en un
mapa sonor torbador, agressiu i poderós; s’han fet sentir de
totes totes. Dubto molt que la gent que va anar a l’Apolo
realment es deixi captivar pel missatge compromès del grup.
De fet, a les primeres files es va crear un important rebom-
bori perquè es deia, tot i que molts no ho vam poder veure,
que dues noies despullades estaven practicant sexe davant la
mirada astorada de públic i banda. Mitja veritat inflada per
la imaginació o la llegenda urbana, el cert és que posa de
manifest que l’última cosa que preocupava als seguidors de
Le Tigre era el neoliberalisme o la guerra a l’Iraq.

En directe, Le Tigre compleixen expedient amb un sentit
força hedonista de la seva música. És un problema definir-te
com a formació polititzada si des de fora ja sembla que no
et prens ni et prenen gaire seriosament, i el to dels seus
concerts no hi ajuda gaire. Amb This island, el seu darrer disc,
com a discutible excusa de presentació, les reines del punk
electrònic van oferir un xou amb espurnes de diversió i ac-
titud desenfadada, molt esquemàtic en la seva concepció,
una mica absurd des del punt de vista musical, i insuficient
per veure la formació com un referent capaç d’imposar-se als
seus propis tics, clixés i registres autoparòdics. Tenen gràcia
i fan riure, sí: termes preocupants per a un grup que busca
el compromís i l’activisme ideològic.
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L’Ateneu Barcelonès
celebra el 125 aniversari
d’‘El virolai’
Redacció
BARCELONA

El 1880, per commemorar el
mil·lenari de la troballa de la
imatge de la Mare de Déu en
una cova de la muntanya de
Montserrat, es va convocar un
concurs artístico-musical que
va donar com a fruit El virolai,
poema de Jacint Verdaguer
musicat per Josep Rodoreda.
125 anys després, l’Ateneu
Barcelonès celebra aquest
vespre (19.30 h) un acte
d’homenatge als autors d’una
de les cançons més conegudes
de Catalunya. Després d’una
presentació de Narcís
Garolera, l’historiador Josep
Maria Ainaud de Lasarte
dissertarà sobre La Barcelona de
la Reniaxença, mentre que
l’escriptora Eva Muns i la
filòloga Carola Duran
glossaran, respectivament, les
figures de Verdaguer i
Rodoreda. L’abat de
Montserrat, Josep Maria Soler,
serà l’encarregat de cloure
l’acte, que comptarà, a més,
amb un cor de cambra per
interpretar El virolai.
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L’Espai estrena
l’espectacle de dansa
‘Solos en Oslo’
Redacció
BARCELONA

La companyia Laboratorio de
Solos estrena aquest vespre
(22 h) l’espectacle de
dansa-teatre Solos en Oslo a
L’Espai de Barcelona, on es
podrà veurà també demà,
dissabte i diumenge. Creat i
dirigit per Andrés Waksman,
l’espectacle és el retrat
d’alguns antiherois dels
temps que corren, uns
personatges que creuen o
perceben que el món
prescindeix d’ells, pendents
de pujar al tren de l’èxit
conscients que, si aquest
passa, el següent porta a Oslo,
on el cor pot quedar gelat pel
fred. Solos en Oslo viatjarà els
dies 16 i 17 d’abril a La
Fundición de Bilbao.


