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radiografiant 
BRUCE SPRINGSTEEN

El músic bisbalenc Jaume Pla, Mazoni, inscriu la ma-
nera de compondre de Bruce Springsteen en una tra-
dició nord-americana arrelada a la terra i per tant 
connectada amb el folk. “Com Bob Dylan, ell també 
treballa amb pocs acords. Els detractors de Springs-
teen poden dir que les seves composicions s’hi as-
semblen i que per tant això pot ser un defecte, pe-
rò aquesta senzillesa harmònica li permet desenvo-
lupar una gran potència narrativa. Fa servir acords 
que duren molta estona i que transmeten una sen-
sació de solidesa”, explica Mazoni.  

Aquesta manera de fer va quedar fixada en els 
primers discos, sobretot entre Born to run (1975) i 
Nebraska (1982). Les seves cançons es poden tocar 
“de manera senzilla”, només amb la guitarra i la veu, 
com passa amb tot el que assumeix l’herència del 
folk, però la marca Springsteen, allò que es magni-
fica en els concerts, ve donada pels arranjaments, la 
producció, el rendiment de la E Street Band i “la con-
vicció, l’entrega i la passió amb què ell defensa la 
interpretació”, tant en disc com en directe. Passa a 
la cançó Born to run, la preferida de Mazoni, però 
un dels millors exemples de l’estil de Springsteen és 
Thunder road: “una peça llarga que comença lenta”, 
amb el piano marcant el caràcter, però que camina 
a cavall de “la intensitat dramàtica” i acaba molt 
amunt. “És un tema molt dinàmic i amb molta força”, 
diu Mazoni.  

Un altre exemple és Born in the USA, una cançó 
que defineix perfectament “tot el que és Springs-
teeen” i que “no funcionaria si ell no la defensés com 
ho fa des del principi, amb aquella intensitat”. “Born 
in the USA té una melodia supercurta que es va re-
petint, i és la convicció amb què la canta el que dó-
na vida al tema. Converteix una cosa molt simple en 
una cançó brutal”, explica Mazoni.e

“Les cançons de 
Springsteen 

transmeten una 
sensació de solidesa”

Mazoni
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Josep Vila s’acomiada en un concert emotiu
última vegada, tancant així una titu-
laritat de 18 anys. Amb els alts i bai-
xos inevitables en un període tan di-
latat, Vila ha aconseguit fer progres-
sar el cor i situar-lo en un estadi de 
solidesa musical que hauria de ser 
preludi de noves fites. 

L’obra estrenada, Veni Creator 
Spiritus, contrastava de forma pode-
rosa amb el Te Deum del mateix Vi-
la que obria el concert. La llumino-
sitat afirmativa d’aquesta peça va 
deixar pas a una partitura d’admira-
ble ambició per a quartet solista, cor 
i orquestra. Un llarg preludi, d’un 
dramatisme sovint escruixidor, con-
duïa a una successió d’onades de ten-
sió i distensió construïdes al voltant 
d’un grapat de poemes d’autors di-
versos que s’alternaven amb l’himne 

llatí, amb una afirmació cada cop 
més ferma de la força salvífica de 
l’amor. Al costat de l’exigent escrip-
tura coral, previsible atès el bagatge 
del compositor, l’atmosfèrica or-
questració va ser un altre factor des-
tacat d’una partitura que, tot i algun 
passatge un pèl allargassat, va causar 
un impacte innegable. Impacte al 
qual van contribuir tant l’entrega 
sense reserves de l’Orfeó Català com 
la bona feina de Marta Mathéu, Gem-
ma Coma-Alabert, Joan Cabero i Jo-
sep-Ramon Olivé, i la ductilitat de 
l’Orquestra Camera Musicae. Al fi-
nal, un grup nombrós d’antics canta-
ries es va sumar a l’últim Cant de la 
senyera que Josep Vila dirigia a l’Or-
feó Català. Moltes gràcies per tota la 
bona feina, mestre.e
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La confluència d’un ani-
versari, un naixement i 
un comiat en un mateix 
concert garantia uns ni-
vells alts d’emoció que es 

van confirmar a la pràctica. L’Orfeó 
Català obria les celebracions del 
125è aniversari amb l’estrena d’una 
obra encarregada a Josep Vila i Ca-
sañas, el director del cor, que, per la 
seva banda, dirigia la formació per 
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Versos contra la persecució  
i la censura

L’experiència de Joumana Had-
dad és la de l’exili interior. “Viure al 
Líban, enmig del món àrab, és un exi-
li més violent que si visqués en un al-
tre país –resumeix–. Des de petita, tot 
el que penso i dic va en contra del que 
he de fer i pensar. L’opressió sobretot 
moral en què visc em fa sentir estran-
gera al meu país. Penso que els canvis 
duren més si els fem des de dins”. 

Mohsen Emadi va deixar l’Iran el 
2009 després d’haver participat en 
les protestes de l’anomenada Revolu-
ció Verda. “Vaig arribar a un punt en 
què vaig ser conscient que ja no per-
tanyia a certa realitat iraniana, la que 
lloava Khomeini. Vaig escollir l’exili 
de l’escriptura, que suposa l’allunya-
ment d’una realitat per trobar-ne una 

altra”. Després de passar una tempo-
rada a Finlàndia, Emadi es va ins-
tal·lar a Mèxic, on encara viu. 

El 32è Festival Internacional de 
Poesia arrencarà amb la participació 
de Mireia Calafell. “A Tantes mudes 
escric sobre silencis, desplaçaments 
i transformacions, però sempre a tra-
vés de la metàfora”, precisa. El veterà 
poeta valencià Francisco Brines po-
sarà punt final a la vetllada poètica 
abans que sonin els versos de Ramon 
Llull en totes les llengües que se sen-
tiran al llarg de la nit: “Quan naixem, 
l’únic que sabem és que el parèntesi 
que és la vida s’acabarà tancant. Per 
entendre l’aventura de la vida tenim 
els poetes. Ara bé, els autèntics crea-
dors de la poesia són els lectors”.e

A primera fila, Mireia Calafell, Easterine Kire, Mohsen Emadi, 
Joumana Haddad, Violet Grigoryan i Francisco Brines. PEP HERRERO

Sis poetes tanquen el Festival de Poesia al Palau de la Música

POESIA

“Sóc el que diuen que no he de ser”. 
Així s’expressa la poeta libanesa 
Joumana Haddad a Geologia del jo, 
un dels poemes que recitarà aques-
ta nit al Palau de la Música al 32è 
Festival Internacional de Poesia de 
Barcelona, que enguany “vol reflec-
tir una situació malauradament ge-
neralitzada al nostre món –explica 
la codirectora Teresa Colom–: la de 
moltes persones refugiades que han 
hagut de buscar asil a causa de les se-
ves idees, de la seva veu, de la violèn-
cia que tot ho destrueix”. Quatre de 
les sis veus que participaran en el re-
cital són autors perseguits i compro-
mesos: cal sumar a Joumana Had-
dad l’iranià Mohsen Emadi, l’armè-
nia Violet Grigoryan i la naga Eas-
terine Kire. 

“Sóc de l’Índia però no sóc índia 
–diu Kire–. Nagaland ha patit una 
doble colonització: després dels 150 
anys de domini britànic hem estat 
ocupats pels indis, i encara no s’ha 
acabat. Hem patit molts conflictes i 
repressions constants dels nostres 
drets. Les nostres narratives han si-
gut silenciades”. Escriu per mostrar 
que “a Nagaland hi ha més vida que la 
violència, mostrant una visió del 
món que combina esperit i natura”.  

Violet Grigoryan va néixer en el 
si d’una família de refugiats esta-
blerts a l’Iran a conseqüència de la 
dispersió obligada del poble armeni 
arran del genocidi de 1915. “Plató 
mai va donar asil als poetes a la se-
va República –comenta–. Els poetes 
estem exiliats de la poesia i també 
de la vida quotidiana. Després de 
viure uns anys en què els escriptors  
transmetien la veu oficial, la poesia 
ha sigut marginada del dia a dia”.  

BARCELONA
JORDI NOPCA

C
È

L
IA

 A
T

S
E

T

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

119000

12978

Diario

184 CM² - 22%

979 €

37

España

10 Mayo, 2016

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA


