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Els milions de fans que té
Bruce Springsteen arreu
del món ja saben, des
d’ahir, com s’anomenarà
el dissetè disc del cantant
(Wrecking ball), previst
pel 6 de març, i com sona la
primera de les seves onze
cançons: We take care of
our own. El gran interro-
gant dels últims mesos en
l’univers del de New Jer-
sey –qui serà el substitut,
si és que n’hi ha d’haver al-
gun, del saxofonista Cla-
rence Clemons, traspas-
sat el juny passat– se-
gueix, però, ben obert.

Wrecking ball, amb tí-
tols com Easy money,
This depression, i Land of
hope and dreams (que ja
apareixia en el disc en di-
recte a Nova York que

Springsteen va publicar el
1999), és un àlbum mar-
cat temàticament per la

ira del músic davant la si-
tuació socioeconòmica ac-
tual. “Bruce ha profundit-

zat tant com ha pogut so-
bre la vida actual”, ha asse-
nyalat el mànager i pro-
ductor Jon Landau. “Té

una dimensió espiritual
molt pronunciada i és una
obra experimental amb
noves textures i estils.” El
Boss actuarà a l’Estadi
Olímpic els dies 17 i 18 de
maig. ■

Springsteen, irat
Guillem Vidal
BARCELONA

El ‘Boss’ parla de justícia econòmica i experimenta
amb nous sons a ‘Wrecking ball’, previst pel març

La portada de ‘Wrecking ball’, en què Springsteen ha
experimentat amb textures i estils nous.

“Bruce ha
profunditzat tant
com ha pogut
sobre la vida
actual”, ha dit
Jon Landau

El Consorci del Teatre For-
tuny va ratificar la propos-
ta feta pel seu director ge-
neral, Ferran Madico, per-
què Jordi Gaspar sigui no-
menat director artístic del
Festival Trapezi. Dimarts
passat, Madico aclaria que
aquesta era la seva priori-
tat des que va rebre l’en-
càrrec de tornar a dirigir el
Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER), el 21 de
desembre passat. El festi-
val de circ, que se celebra-
rà al maig, estava sense di-
recció des que van dimitir
Beth Miralta i Jordi Aspa
en l’anterior edició.

Han estat molts mesos
de desgovern per triar nou
director, tot i que Madico
aclareix que l’oficina del

Trapezi no ha deixat de
funcionar. El concurs pú-
blic, que es va obrir per se-
leccionar nova direcció ar-
tística, es va declarar de-
sert, segons diverses
fonts. Posteriorment, el
Consorci va destituir l’an-
terior director del CAER,
Cèsar Compte. Davant de
la necessitat d’avançar en
l’organització del festival,
l’Ajuntament de Reus va
contractar com a assesso-
ra fins al 2013 Louisa Ra-
luy. Madico torna com a di-
rector general amb noves
funcions: triar els direc-
tors del Trapezi i COS. El
Consorci ha valorat que
Jordi Gaspar és un crea-
dor amb experiència en el
món de la gestió i amb
complicitats amb el món
artístic, que pot donar un
impuls decidit a l’hora de
marcar una nova etapa,
amb una nova mirada so-
bre el món del circ, els seus
agents i les noves propos-
tes artístiques. ■

El Consorci aprova
l’aposta de Ferran
Madico com a
director del Trapezi

Jordi Gaspar,
al Trapezi
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