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ElComentari
Ferran Sáez Mateu

Per primer cop a la his-
tòria, preferim la mú-
sica de temps passats

a la contemporània. Això ho
ha explicat molt bé Nikolaus
Harnoncourt: de Bach o de
Mozart s’esperaven només
novetats. Tornar a escoltar la
mateixa obra constituïa una
veritable anomalia. Actual-
ment, de Bach o de Mozart
n’esperem tot just el contra-
ri: volem tornar a sentir les
mateixes peces. Aquesta ac-
titud arriba fins i tot a la mú-
sica pop. En els concerts dels
Rollings, la gent els reclama
obsessivament Angie i altres
èxits de l’any de la pera. Fa
uns mesos va sortir un disc
extraordinari que permet
entendre què significa, en
realitat, l’expressió música
moderna. De fet, el CD porta
aquest títol lacònic i impre-
cís. Què conté, però? Obres
per a tiorba de Piccinini,

Música moderna
Kapsberger i Castaldi, tots
tres autors italians que van
viure entre els segles XVI i
XVII (no es deixin confondre
pel cognom del segon: justa-
ment és el més italià de tots).
L’intèrpret és el magnífic
llautista Rafael Bonavita, que
compara aquesta primitiva
música per a tiorba amb allò
que va representar la guitar-
ra elèctrica al segle XX: un
canvi que anava més enllà
de la mera sonoritat.

Piccinini, Kapsberger i
Castaldi van voler ser radi-
calment moderns, i per això
ho continuen sent. Les
modes passen aviat perquè
se les inventen cretins amb
ínfules. Anar a la moda és
cosa de putrefactes, no de
moderns. La modernitat és
fer coses noves mirant la
tradició de reüll. El disseny
extravagant d’una tiorba ha
estat, és i serà modern.

‘OVNI’engega
diumengela
temporadad’El
NacionalPetit

Teresa Bruna
BARCELONA

Titelles de diferents mides,
sense –o amb molt poques–
paraules, escenografia versà-
til, intel·ligent utilització de
l’audiovisual i, sobretot, l’ob-
jectiudedistreuredientcoses
són els ingredients d’OVNI,
que obre demà la temporada
familiar del TNC, El Nacional
Petit. Els creadors són Farrés
Brotheres i Cia.

Prenent com a referents
La Finestra Indiscreta i Ma-
tilda, de Roald Dahl, OVNI
gira a l’entorn de dos astrò-
noms que de nit miren estels
i de dia espien els veïns. Així
descobreixen una nena a qui
els pares no estimen gaire.
És tendra i pensada per als
menuts. “Utilitzem un llen-
guatge entenedor per a ells,
amb el rigor que emprem
amb els grans”. Hi serà els
diumenges fins a Reis. ■20 anys

després

Bruce Springsteen tornarà a tocar al
Camp Nou el 19 de juliol del 2008 per
presentar el seu nou disc, ‘Magic’

Redacció
BARCELONA

Des que es va saber que
Bruce Springsteen no
tenia previst actuar a Bar-
celona en l’inici de la seva
gira europea per presentar
el nou disc, Magic, i sí que
ho faria a Madrid i Barakal-
do –cosa que passarà demà
i dilluns, respectivament–
entre els fans van comen-
çar a córrer tota mena
d’especulacions sobre si,
després de 20 anys, el Boss
faria el salt a Catalunya i a
aquesta ciutat de la qual es
confessa tan enamorat. Fi-
nalment els dubtes s’han
esvaït. El concert serà el 19
de juliol del 2008 al Camp
Nou, segons ha pogut
saber l’AVUI. En els prò-
xims dies, caldrà estar ben
atents perquè es donarà a
conèixer la data en què es

posaran a la venda les en-
trades i el sistema que es
farà servir.

Al cap de 20 anys, doncs,
Bruce Springsteen ha tor-
nat a apostar pel Camp Nou
per repetir la gesta d’aquell
3 d’agost del 1988, en què el
cantant nord-americà va
actuar durant més de qua-
tre hores davant de més de
80.000 persones per tancar
la seva gira mundial Tunnel
of Love Express Tour. Tota
una demostració de rock
and roll que es va convertir
en el concert de l’any.

El de demà a Madrid serà
el primer a Europa d’aquest
Magic Tour, que en aquesta
primera etapa també passa-
rà per Milà, Oslo, París,
Londres i Belfast, entre d’al-
tres ciutats. En aquesta
ocasió, com el 1988, també
s’ha fet acompanyar per l’E
Street Band al complet

però amb un canvi d’última
hora. Charles Giordano,
que ja va ser membre de les
Sessions Band, substitueix
temporalment el teclista
original de la formació,
Dani Federici, que s’està re-
cuperant d’un melanoma.
Els que sí que hi seran són:
Setev Van Zandt i Nils Lof-
gren (guitarra), Garry Ta-
llent (baix), Max Weinberg
(bateria), Clarence Cle-
mons (saxo), Roy Bittan
(teclats) i la seva dona,
Patti Scialfa (guitarra i
cors). Tots ells van partici-
par també en l’enregistra-
ment d’aquest últim disc,
Magic, en què Bruce
Springsteen ha tornat a un
so molt més rocker que en
els dos treballs anteriors,
Devils an Dust i The Seeger
Sessions, dedicat al can-
tant nord-americà de folk
Pete Seeger. ■

Bruce Springsteen amb Steven Van Zandt en el primer concert de la gira ■ MIKE IVINS / REUTERS




