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MÚSICA

Bruce Springsteen tornarà a Barcelona

El rock’n’roll de Bruce Springste-
en tornarà a sonar a l’Estadi Olím-
pic. L’absència del saxofonista Cla-
rence Clemons, que va morir al
juny, marcarà la novena visita del
Boss i la E Street Band a Barcelona.

de l’àlbum The rising el 16 d’octubre
del 2002 al Palau Sant Jordi.

Springsteen aprofitarà la seva vi-
sita a la Ciutat Comtal per presen-
tar un nou disc d’estudi, encara sen-
se títol, que corre el rumor que sor-
tirà a la venda l’última setmana de
febrer. Poc després, el 2 de març, co-
mençarà la seva gira nord-america-
na a Denver. La primera cita a Euro-

pa serà el 13 de maig a l’Estadi Olím-
pic de Sevilla. Sant Sebastià (2 de
juny) i Madrid (17 de juny) comple-
ten les dates espanyoles del músic.

Segons la promotora Doctor Mu-
sic, les entrades per al concert de
Barcelona es posaran a la venda el
29 de novembre a les 10 del matí.
Les localitats de pista costaran 65
euros i els seients numerats aniran

XAVI SERRA

BARCELONA. Ahir es va fer realitat
la notícia que esperaven tots els fans
catalans de Bruce Springsteen: el
Boss actuarà a l’Estadi Olímpic de
Barcelona el 17 de maig, acompa-
nyat de la seva banda de sempre, la
E Street Band. No és que se’n dubtés
gaire: hauria estat molt estrany que,
després d’anunciar una nova gira
per Europa, el músic nord-americà
deixés de banda una ciutat que s’ha
convertit amb els anys en una de les
seves grans places europees.

Springsteen i Barcelona reno-
ven així els vots d’una relació que
es remunta a la presentació de The
river el 1981 i que ha tingut mo-
ments molt especials: una actuació
en el marc de la gira del 1988 a fa-
vor d’Amnistia Internacional, la
presentació en format acústic al
Tívoli de The ghost of Tom Joad i,
sobretot, els concerts del 1999 de la
gira de retrobament de Springste-
en amb la E Street Band al Palau
Sant Jordi, els primers que feia el
músic amb la banda després d’una
llarga separació.

Barcelona fins i tot pot presumir
de ser la primera ciutat que el Boss
va escollir per enregistrar oficial-
ment un dels seus concerts. El re-
sultat va ser Live in Barcelona, un
DVD que documenta la presentació

Bruce Springsteen visitarà Barcelona per novena vegada. Fa trenta anys de la seva
primera actuació a la ciutat, en què va presentar The river al Palau dels Esports. DOCTOR MUSIC

La gira del Boss, en la qual presentarà un nou disc, passarà per l’Estadi Olímpic el 17 de maig

Localitats
Les entrades
per al concert
es posaran a
la venda el 29
de novembre

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

Els russos de Lev Dodin
fan universal l’‘Oncle Vània’

El Teatre Municipal de Girona
acull avui i demà un clàssic de la li-
teratura russa, Oncle Vània. Lev
Dodin dirigeix una de les compa-
nyies soviètiques de més renom in-
ternacional, la Maly Drama Teatr.

NARCÍS PRESAS

GIRONA. Oncle Vània és “una obra
universal perquè parla de senti-
ments que afecten totes les perso-
nes independentment del país on
hagin nascut”, concedia ahir el di-
rector Lev Dodin. Però no hi ha nin-
gú que faci millor un Txékhov canò-
nic que els mateixos russos. Avui i
demà es podrà veure al Teatre Mu-
nicipal de Girona, en el marc del
Festival Temporada Alta, la posada
en escena del clàssic en mans de la
prestigiosa companyia Maly Drama
Teatr de Sant Petersburg, dirigida
per Dodin. L’obra, peça cabdal del
teatre rus, tracta de la dualitat que
experimenten els protagonistes en-
tre la vida que havien somiat i la que

els ha tocat viure. Segons el direc-
tor, Txékhov posa en escena la mo-
ral humana. “Tots som mortals i
ens afecta a tots perquè tots voldrí-
em tenir una altra oportunitat”, va
dir Lev Dodin, que no dirigia una
obra a Catalunya des de finals dels
anys noranta.

La juxtaposició de passat i pre-
sent i els antics anhels que vénen i
se’n van són el fil conductor de l’On-
cle Vània. La companyia del Maly
Teatr –en una adaptació de tres ho-
res de durada i sobretitulada en ca-
talà– accentua les frustracions dels
personatges, acosta els fantasmes
de la vida que no han arribat a viure,
el moment en què s’adonen que no
han estat capaços de gaudir de tot el
que haurien volgut i, un cop cons-
cients d’aquesta impotència, o bé
han de rebutjar la situació o bé ac-
cepten amb coratge interior la vida
que els ha estat atorgada

A l’obra de Txékhov, el desenca-
denant de tots aquests planteja-
ments és l’arribada del professor

La impecable escola russa de Lev Dodin s’encara a
un dels seus grans dramaturgs, Txékhov. VÍCTOR VASSILIEV

Serebriakov i la seva jove i atracti-
va dona, Elena, que revoluciona el
dia a dia i la tranquil·la existència de
l’oncle Vània i la seva neboda Sonja.
Afloren atraccions i ressentiments
portats a l’extrem fins que final-
ment el professor i la dona decidei-
xen marxar, i torna la monotonia
per a Vània i Sonja.

Una companyia de 60 actors
El director del Temporada Alta, Sal-
vador Sunyer, va destacar el Maly
Dama Teatr com una companyia es-

table de referència, i va lloar el fet
que pugui dedicar llargs períodes de
temps a assajar les obres, a diferèn-
cia de les presses a què es troben
sotmeses les companyies catalanes.

Nascut a Sant Petersburg l’any
1944, el Maly compta amb una sei-
xantena d’actors i una escola de te-
atre, i s’ha fet un nom a nivell inter-
nacional especialment sota la direc-
ció artística de Lev Dodin, un refe-
rent de l’escena contemporània. El
director va defensar la necessitat de
mastegar lentament peces comple-
xes com la de Txékhov: “Totes les
obres necessiten temps, perquè si no
Txékhov s’assemblaria a Dostoievs-
ki i al final tots s’assemblarien a Sha-
kespeare”. A més, en treuen rendi-
ment: després de llargs assajos, les
obres es representen durant anys.
Oncle Vània puja als escenaris des
del 2004 i es manté a la programació
fixa de la companyia russa. És el pri-
mer cop que es presentarà a l’Estat.

Dodin també va afirmar que el te-
atre és una “llengua internacional
perfecta”, que permet transmetre
sentiments que són compartits en-
tre persones de diferents nacionali-
tats. I més aquesta obra, va dir, que
parla de temes eterns que afecten
tota la humanitat. e

Txékhov
“Ens afecta
perquè tots
voldríem tenir
una altra
oportunitat”

dels 65 als 83 euros, segons la ubica-
ció. Si la crisi no ho evita, les entra-
des es podrien exhaurir en hores,
com ha passat en anteriors visites
de Springsteen. Tot i que la seva dis-
cografia passa per moments baixos
des de fa anys i només aixeca el vol
en puntuals reedicions de material
antic com l’excel·lent The promise,
el de New Jersey continua oferint
concerts maratonians, carregats de
força i energia i constant interacció
amb el públic, en què el seu reperto-
ri clàssic s’erigeix en protagonista
gairebé absolut sense esforç.

Clarence Clemons en el record
La nota emotiva del concert serà la
segura absència de Clarence Cle-
mons a l’escenari. El llegendari sa-
xofonista, l’integrant més carismà-
tic de la E Street Band, va morir al
juny a causa d’un vessament cere-
bral. No serà la primera vegada que
Springsteen actua a Barcelona amb
una banda en què no hi és en Cle-
mons: ja ho va fer a les visites del
1992 i el 1993, però llavors no
l’acompanyava la E Street Band, si-
nó una banda de circumstàncies. No
es coneix encara qui substituirà Cle-
mons al saxofon, o fins i tot si algú el
substituirà. Quan l’organista de la
banda, Danny Federici, va morir el
2008, Charles Giordano va ocupar
el seu lloc sense problemes. Però la
baixa de Clemons deixa un buit
molt gran per cobrir... I no només
perquè el seu sobrenom fos Big
Man. Si el 17 de maig sona Thunder
road, quan arribi el moment del seu
solo una esgarrifança recorrerà
l’Estadi Olímpic.e


