
El Boss del rock, segut al divan

El dia 27 de setembre arribà a les llibreries ‘Born to run’, l’esperada autobiografia 
de Bruce Springsteen, una icona indiscutible del rock i un músic amb una 
especial connexió amb Barcelona. Un llibre escrit amb el nervi líric que se li 
pressuposa, amb les virtuts i els defectes del gènere, que visita la gènesi i 
l’evolució musical o les relacions amb la mítica E Street Band. Però també les 
arrels del ‘working class hero’, les pors i depressions. O els seus fantasmes, 
representats per la torturada figura del pare. El Boss seu al divà. I ens obri la 
seua ment.

Reportatge de Xavier Aliaga

CULTURA

born to run. El títol del disc que 
llança Bruce Sprinsteen a l’estrellat, un 
àlbum concebut com “una cosa èpica i 

extraordinària que no s’hagués escoltat 
abans”, serveix per titular el llibre 

autobiogràfic del rocker de New Jersey. 
La fotografia és tot just de l’any 75.

Escriure sobre tu és una cosa curiosa. Al 
capdavall, no és més que una altra histò-
ria, la història que has triat i agafat de la 
teva història (...). No us ho he explicat ‘tot’ 

pel que fa a mi. La discreció i els sentiments d’altri 
no ho permeten, però en un projecte d’aquesta 
mena, l’escriptor ha de fer una promesa: mostrar 
la seva ment al lector”. Aquesta frase de la pàgina 

EL TEMPS • 11 octubre 2016 63

→



EL TEMPS • 11 octubre 2016 65EL TEMPS • 11 octubre 201664

455 de la versió en català de Born to run (Malpaso 
Ediciones, amb traducció de Miquel Izquierdo), 
resumeix el moll de l’os de l’autobiografia de Bruce 
Frederick Joseph Springsteen, un projecte covat 
durant els darrers set anys.

Ben bé, aquella dualitat entre ocultació i sinceri-
tat, la pot intuir el lector: en tant que protagonista, 
The Boss habilita espais de reserva sentimental. 
Tracta amb prevencions les zones d’ombra. I edul-
cora algunes situacions. Per protegir i autoprotegir-
se. Al mateix temps, però, Born to run ens permet 
accedir a la ment de l’ídol a través de fragments 
d’una colpidora sinceritat. D’algú amb un consi-
derable historial de depressions que seu al divan 
i ens parla als lectors d’ambicions i inseguretats, 
de certeses i contradiccions artístiques o ideològi-
ques. I dels fantasmes que l’han perseguit al llarg 
de la seua vida, com ara la figura del seu pare, un 
individu de classe treballadora rebregat pel treball 
dur i l’alcohol, l’ombra del qual creua tot el llibre. 

Born to run no és una autobiografia lleugera, 
banal. I conté la intencionalitat estilística i l’alè líric 
que se li pressuposa a l’autor de cançons catedra-
lícies com “The River”. Això es veu en el múscul 
narratiu del capítol inicial. “Al pati de davant, 
a quatre passes del porxo, s’alçava l’arbre més 
esplèndid del poble, un faig imposant. Dominava 
casa nostra de tal manera que l’impacte d’un bon 
llamp ens hauria aixafat ben morts, com cargols 
sota el dit petit de Déu”, escriu sobre el seu carrer 
de Freehold, New Jersey.

El futur working class hero naix en una família 
modesta i catòlica d’orígens irlandesos i italians, 
per part de pare i mare, respectivament, i un 
cognom holandès heretat d’un besavi. “Nosaltres 
érem gairebé pobres, tot i que jo no hi pensava 
gaire. Anàvem vestits i teníem un sostre on dormir. 
Teníem amics blancs i negres que estaven pitjor”. 
Bruce té dues germanes i és el fill gran, un nen 
“malcriat” pels avis. Amb un punt rebel. I una re-
lació enverinada amb un pare al qual, moltes nits, 
ha de rescatar de les urpes dels bars. “La mare vol 
que vinguis a casa”, li deia. Locals de Freehold que 
eren per al futur músic “reductes de misteri, plens 
de màgia llòbrega, incertesa i eventual violència”. 
Un ambient malsà que se li queda enregistrat i que 
li serviria d’antídot contra els excessos. Per a la des-
connexió amb la figura paterna, no hi havia antídot 
possible: “Quan el meu pare em mirava no veia 
allò que hauria volgut. Aquest era el meu crim”. 
“Era penós. M’estimava, però no podia suportar-
me”, afegirà després.

Com a contrapès, una mare coratge, que treba-
lla de secretària i trau la família endavant anímica-
ment. Una dona que mai “no està malalta, no està 
deprimida, mai no es queixa”. Algú que omplia el 
buit “que es creava entre mon pare i jo”. “Era filla 
d’un divorci, de l’abandó, la presó de son pare; s’es-
timava el pare i potser en tenia prou de saber que 

podia comptar amb la seguretat d’un home que no 
l’abandonaria, que no podia abandonar-la. El preu, 
però, va ser molt alt”, relata el músic.

Fent un gran esforç econòmic, la mare li acon-
seguirà una primera guitarra de lloguer. Petit pas 
artístic d’un adolescent a qui el cervell li esclata en 
veure Elvis Presley a la televisió. Anys de formació 
amarats de la música dels cinquanta i seixanta, 
vivint cada llançament dels Beatles com “la raó 
de la meva existència”. Algú que necessitava fer 
rock “immediatament”. Amb els primers 20 dòlars 
guanyats tallant gespa, el jove Springsteen compra 
una guitarra acústica. I trau els acords de “Twist 
and Shout”. Els daus ja s’han llançat.

Somnis de grandesa
El que vindrà a continuació és una història un mi-
lió de vegades repetida però amb un final reservat 
als privilegiats. De la guitarra acústica a l’elèctrica. 
De voler dominar el “Honky Tonk” de Bill Doggert 
amb la companyia d’un bateria. “Anys abans 
dels White Stripes, nosaltres dos ja atonyinàvem 
blues... però fèiem pena”. S’hi suma un baixista, 
descobreixen un efecte reverb que no controlen. 
Els primers fracassos. Bruce somnia que un dia els 
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Rolling Stones actuen a la veïna Asbury Park, Mick 
Jagger es posa malalt i és un jove local qui els trau 
gloriosament del mal pas. Han de passar dècades 
encara perquè la telefonada dels Stones siga real 
i un famós músic de New Jersey toque “Tumbling 
dice” a Newark amb les satàniques majestats. Fou 
l’any 2012.

Refem el camí cap enrere per trobar-nos amb 
The Castiles, batejats així per una marca de xampú, 
el primer grup seriós que serveix a l’artista per 
foguejar-se. Som a finals dels seixanta i Springsteen 
coneix el guitarrista Steven Van Zandt, figura tron-
cal dels futurs E Street Band. Les fonts d’inspiració 
canvien: Tim Buckley, Jeff Beck, Led Zeppelin, 
Neil Young. Les peces van encaixant. I Springsteen 
sorteja perills que podrien haver-li canviat la vida. 
El primer, l’exposició a les drogues: a Freehold 
comencen a ser ben presents i fins i tot hi ha una 
gran batuda. El jove té amics que consumeixen i 
trafiquen. A ell, segons diu, els al·lucinògens l’es-
panten. Li fan por. I a casa ja ha vist prou i bo sobre 
els efectes de l’alcohol. Trigarà a provar-lo.

L’altre perill és més seriós. És l’any 1968 i 
Vietnam continua sent una piconadora de carn. 
Springsteen és cridat a files. “Dos amics meus, en 

Walter i en Bart, ja havien mort a la guerra i jo no 
tenia cap intenció de sumar-m’hi”. Un accident 
previ de motocicleta, els antecedents mentals de 
la família i una de les juntes de lleva “més com-
plaents del país”, la de Newark, operen el miracle. 
Vietnam, tanmateix, el marca per sempre.

Mentrestant, “a casa, el pare va decidir que ja 
n’havia tingut prou. El poble i la malaltia l’havien 
derrotat. Va decidir que se n’anava a Califòrnia per 
començar una nova vida”. El fill mascle de la famí-
lia i la seua germana Virginia resten a New Jersey. 
Bruce s’ha de guanyar les garrofes. I fer via. Adéu 
que s’explica al llibre amb un lirisme desfermat. 
“Des de la meva talaia sobre el sofà dalt del cami-
onet vaig veure com creuàvem el límit del poble, 
tombàvem per la carretera 33, agafàvem velocitat i 
ens dirigíem cap a les brises oceàniques i les noves 
llibertats costaneres. Amb la càlida nit xiulant em 
sentia meravellosament i perillosament a la deriva, 
marejat de joia. Aquell poble, el meu poble, mai no 
m’abandonaria, ni jo podria abandonar-lo mai del 
tot, però ja no tornaria a viure a Freehold mai més”.

L’ascens als cims tindrà una primera fase d’ex-
perimentació limitada a la música. Als vint i pocs 
anys, ni es drogava ni bevia. “Jo era un fals hippy 
(l’amor lliure m’estava bé), però la contracultura 
s’oposava per definició a l’experiència proletà-
ria conservadora de la qual provenia. Em sentia 
atrapat entre dos camps i no encaixava realment 
en cap dels dos, o potser és que encaixava en els 
dos”, escriu en referència a les “experiències dels 
seixanta” que no tenia.

Les primeres relacions. Les amistats. Els viatges 
a la meca de la costa Oest. La carretera. Els directes 
cada vegada més carregats de públic, però exercint 
la professió encara en precari. Un nou grup, Steel 

Mill (‘acereria’), “proletari, música dura, amb 
guitarres cridaneres i un so rocker d’influència 
meridional”. El primer estudi professional. La 
incorporació de Steve Van Zandt: dos gallets en 
un mateix corral. Però el carisma de Bruce, el seu 
talent, s’imposa. Naix la Bruce Springsteen band. 
“Després de Steel Mill, vaig liquidar la democràcia 
i els noms del grup, jo liderava, tocava, cantava i es-

‘born to run’ naix de la neCeSSitat de 
Fer un àlbum èpiC i extraordinari, Que 

“no S’HaGuÉS eSColtat abanS”

The Boss en el seu darrer 
concert a Barcelona, al Nou 
Camp, el mes de maig passat. 
Una ciutat esmentada al llibre 
en diverses ocasions.

Coberta de l’edició catalana i 
castellana de l’autobiografia 

del músic de New Jersey.



crivia tot el que fèiem. Atès que carregava amb tota 
la responsabilitat, també podia assumir el poder”, 
assegura. I defensa que aquesta decisió mantingué 
viva durant dècades l’E Street Band.

En aquella etapa preliminar s’hi incorpora l’em-
blemàtic saxofonista Clarence Clemons, que aca-
bava de definir “el meu so de rock i soul”. Al mateix 
temps, sorgeix la vena narrativa de Springsteen, la 
necessitat de contar històries, de trobar la pròpia 
veu, complementària d’aquell so en construcció. 
El descobriment definitiu de Bob Dylan l’empeny 
a descriure el seu món, les vivències. “Així doncs, 
l’any 1972 sabia que per fer-ho em caldria escriure 
molt bé i d’una manera molt més personal del que 
no ho havia fet fins aleshores”, diu. S’està gestant 
Greetings from Asbury Park (1973), un primer 
àlbum de pegada melòdica però encara balbuce-
jant, imprecís, amb un grapat de cançons que són 
“autobiografies tergiversades”. Que no pogué evitar 
les comparances amb Dylan malgrat els intents 
d’allunyament estilístic. L’àlbum va despatxar 
23.000 còpies. Tot i les bones crítiques. El següent 
disc, The wild, the innocent and the E Street shuffle, 
tampoc no enlairà el coneixement popular del mú-
sic de New Jersey. Però ha de gestionar els primers 
enfrontaments en l’E Street Band: els acomiada-
ments i ajustos en la banda, que en algun moment 
arribà a estar formada per tres músics blancs i tres 
negres, una barreja d’influències que “va ser 
màgica”. L’àlbum, en qualsevol cas, no 
passa del tot desapercebut. Després 
d’una actuació al Harvard Square 
Theatre, l’editor musical Jon Lan-
dau assegura en un article de 
Real Paper haver vist “el futur 
del rock-and-roll”. Però el 
contracte signat amb Co-
lumbia Records perillava 
si el jove Springsteen no 
feia un colp d’autoritat. 

“Havia de fer un disc 
que fos l’encarnació 
d’allò que a poc a poc 
havia anat palesant que 
podia fer, havia de 
ser una cosa èpica i 
extraordinària, que 
mai no s’hagués escol-
tat abans”, recorda. La 
primera cançó s’anomenava 
“Born to run”.  L’artista té clar 

el concepte, la crònica de l’Amèrica del Vietnam, 
de joves que han nascut per córrer, per sobreviure 
entre la ronya existencial i la incertesa. Però la 
plasmació sònica és un maldecap, un procés lent 
i incert. Inspirat en el mur de so de Phil Spector, 
Springsteen pretén “un soroll imposant i sísmic”, 
un àlbum que “sonés com l’últim disc a la terra”. 
Una ambició, és clar, difícil de traslladar a la gra-
vació. “Estàvem empantanegats i ens calia ajuda”, 
reconeix. 

La resposta a les pregàries és el mateix Jon 
Landau, un home “molt viu com a arranjador i 
editor musical, particularment capaç a l’hora de 
donar forma a la base del disc, al baix i la bateria. 
Ens prevenia contra l’excés i va dirigir el disc cap 
a un so més polit”. Un disc “dens i sumptuós”, però 
d’una exuberància sota control. Born to run conté 
l’imbatible tema titular, però alhora unes altres 
peces d’impacte com “Thunder road”, “Backstre-
ets” o “She’s the one”. El salt a les portades de Time 
i Newsweek.

El còctel sempre difícil de digerir de la notori-
etat, l’èxit, les dones, la fama, els diners. Dins de 
la ment d’un encara jove Springsteen, “els focs 
artificials”. “Els canvis d’humor em passaven pel 
damunt mentre anava d’una perxa a l’altra com un 
trapezista maniacodepressiu”. Una altra lliga. Que 
serveix també per fixar la columna vertebral de l’E 
Street Band durant quatre dècades, ara amb un 
únic afroamericà, Clemons. Max Weinberg, Garry 
Tallent, Steve Van Zandt, Danny Frederici i Roy Bit-
tan completaven el grup. “Cap dels seus integrants, 
però, no va encisar la imaginació del públic, ni en-
carnar l’idealisme i la fonda companyonia lligada 
al nostre grup, com va fer-ho l’homenet que tocava 
el saxòfon”. Clemons, de fet, mort el 2011, aglutina 
alguns dels passatges més colpidors del llibre.

A la banda s’incorporaria també, l’any 1984, la 
que seria la seua segona esposa i mare dels seus 
fills, Patti Scialfa. El tema de les relacions (i dels 
trencaments) és, de fet, clau en l’autobiografia. 

Springsteen no fa sang de quasi res i no deixa 
cadàvers. Explica les seues raons, descriu 

els conflictes però quasi sempre té bones 
paraules, com ara amb el seu mana-

ger Mike Appel, font d’un important 
conflicte d’interessos. “Així és la 

vida”, conclou 
l’artista, 
“però mai 
no podria 

odiar Mike, 
me l’estimo”. 

També camina sobre les 
aigües a l’hora de parlar de 
la seua primera esposa, la 
bellíssima Julianne Phillips, a 

qui exonera de la ruptura “Vaig 
manegar pèssimament la separa-
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 l’eStètiCa 
Gai del boSS

Tot i ser un escriptor dotat, 
hi ha algun registre com el 

de l’humor que Bruce 
Springsteen no domina. Les 

bromes contingudes en 
l’autobiografia són de pes 
ploma, naïf, sense massa 

gruix. Tot i això, hi ha frag-
ments i moments que con-
viden al somriure. Un dels 

més divertits és l’autocrítica 
per l’estètica de l’època Born 

in the USA. “El grup mai no 
havia fet una fila tan galdo-
sa ni s’havia vestit pitjor”, de-
clara. “I jo amb els músculs 
inflats i el mocador al cap, 

que esdevindria icònic. 
Quan em torno a mirar en 

aquelles fotos, semblo... gai”. 
Entre les anècdotes, un con-
cert d’una Lady Gaga enca-
ra al llindar de l’èxit. El Boss 

acompanya la seua filla Jess. 
Al costat, seu “una senyora 
adorable” que el reconeix i 

pregunta per la filla del mú-
sic. “És la seva filla?”. “Sí”, res-
pon Springsteen. Aleshores, 
la dona assenyala l’escenari. 

“Aquella és la meva”.

Annie Leibovitz



→

ció de la Julie”, confessa. S’havia creuat en la seua 
vida una dona per a la qual se sentia predestinat. 
L’amor en majúscules. La pèl-roja que coneix des 
que ella tenia 17 anys, algú que sempre havia estat 
allí mentre Bruce buscava companyia “en altres 
prats”, segons el diagnòstic d’ella.

El parèntesi de deu anys sense tocar amb l’E 
Street Band també està dulcificat. Springsteen 
explicà els motius als components, un per un. 
Assegura haver trobat la comprensió de tots. Però 
el que no trobareu al llibre és que l’acord amistós 
li pogué costar al Boss al voltant de dos milions de 
dòlars per cap. O que el mateix Clemons declara-
ria més tard sentir-se “sorprès, dolgut i enfadat al 
mateix temps”. Tampoc no es fa esment de la mo-
numental gresca amb els seus roadies (assistents 
de gira) Mike Batlan i Douglas Sutphin, amb el 
quals tingué un llarg i molt públic litigi de sis anys 
després de despatxar-los, l’any 1989.

Més transparent és amb els seus problemes 
amb la Hisenda nord-americana:  després d’anys 
de subsistència i irregularitats, l’èxit de Born to run 
el posa en el punt de mira. Hi ha impostos no pa-
gats, honoraris d’advocats i factures generades en 
el dur camí a la fama. Darkness on the edge of town 
(1978) és un àlbum estilísticament més fosc, amb 
un so més dur. I serveix per endreçar una situació 
econòmica que no s’estabilitza fins l’any 1982, poc 
abans de fer-se ric amb Born in the USA.

Els problemes econòmics i personals són inver-
sament proporcionals al creixement artístic del de 
New Jersey. L’esmentat Darkness, de so aspre i te-

màtiques igualment colpidores, amb històries com 
la de la veïna maltractada pel marit mentre ningú 
fa ni diu res. Un àlbum que no podia restar aliè a 
la irrupció del punk. “L’any 78 sentia un parentiu 
llunyà amb aquests grups, amb la consciència de 
classe, amb la ràbia...”. El treball de “l’edat adulta”. 
El magnífic pòrtic d’un altre gran disc, The River 
(1980), “el primer àlbum on l’amor, el matrimoni i 
la família passaren discretament a primer pla”. Un 
àlbum amb la cançó titular dedicada a la germana 
Virginia i el seu marit paleta, protagonistes d’un 
embaràs adolescent i d’una existència colpejada 
per la recessió. Els drames de la classe treballadora 
a la qual havia pertangut.

barcelona, oh barcelona!
Un disc que, a més, conté un d’aquells temes, 
“Hungry heart”, que el catapulten a les llistes i 
radiofórmules. Poc després de la sortida de The 
River, a l’abril del 1981, té lloc el primer concert a 
Barcelona. Aquell dia, desaparegué material de la 
banda. I la bugada de l’hotel. “La vida espanyola 
(sic) sembla velada per una mena de caos lànguid 
i simpàtic, però les cares que vam veure al concert 
van ser de les més apassionades i guapes mai vistes 
en tot el planeta. Malgrat tocar per a uns pocs 
milers, el sidral que van muntar va sacsejar el grup 
i la cosa va ser inoblidable. Hi tornaríem”. 

The Boss torna a parlar de la capital catalana 
en abordar la gira del 1999. “Vam començar el 9 
d’abril a Barcelona, una de les ciutats que havien 
esdevingut epicentre de la nostra popularitat euro-
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L’e street band. D’esquerra 
a dreta, la formació clàssica 
de la banda: Danny Federici 
(orgue, acordió), Max Weinberg 
(bateria), Nils Lofgren 
(guitarra), Roy Bittan (teclista), 
Clarence Clemons (saxòfon), 
Bruce Springsteen, Patti Scialfa 
(guitarra i veus), Steven Van 
Zandt (guitarra) i Gary Tallent 
(baix). En la foto del centre, 
la cèlebre fotografia amb 
Clemons per a Born to run.



→ pea, i vam trobar-nos amb un esbojarra-
ment descordat que ens esperona a seguir 
anant a aquesta ciutat preciosa al llarg de 
la dècada”.

‘born in the uSa’: Ferida oberta
Bruce Springsteen cercarà també el reco-
neixement com a autor amb Nebraska, 
un disc obscur i fonamental, influït pel 
folk de Woody Guthrie, les pel·lícules de 
Terence Malick o els relats gòtics de Flan-
nery O’Connor. “Volia cançons de bressol 
tèrboles”. I les tingué. Al mateix temps que 
decidí buscar ajuda professional per a una 
depressió que “comença a vessar com una 
taca d’oli sobre la formosa cala de la meva 
existència”. Els següents vint-i-cinc anys, 
el Dr. Wayne Myers ajudà Springsteen a 
sostenir la llarga guerra contra si mateix.

L’autoral Nebraska es gravà, curiosa-
ment, al mateix temps que el seu disc més 
comercial, un d’aquells àlbums referen-
cials de la història de la música popular. 
Born in the USA i la seua semàntica 
relliscosa: des del títol i la tornada de la 
cançó titular a la icònica portada d’Annie 

Leibotvitz, que volia transmetre orgull pa-
triòtic però també de classe. La gènesi del 
disc era la ferida mal tancada de Vietnam 
i el coneixement de Ron Kovic, el veterà 
de Vietnam immortalitzat per Tom Cruise 
en la pel·lícula d’Oliver Stone Nascut el 
4 de juliol. Un discurs gens complaent. 
“Born  in the USA” era una “cançó protes-
ta”, aclareix l’autor. Però la superfície era 
molt atractiva per a Ronald Regan i els 
publicistes republicans. L’aspirant a la re-
elecció va agrair “cínicament” el missatge 
d’esperança contingut en les cançons.

Equívocs a banda, les cançons del 
disc, sobretot la molt comercial “Dancing 
in the dark” (el seu primer videoclip) 
portaren Springsteen a una altra dimen-
sió. “Les cançons de Born in the USA eren 
directes i entretingudes, alhora que duien 
d’amagatotis els corrents subterranis de 
Nebraska”, s’excusa. El ben cert és que 
s’havia convertit en una superestrella de 
la ràdio comercial. En un ídol pop. Posició 
privilegiada que li solucionà la vida. 

I li passà factura. Ho féu en forma de 
noves depressions i crisis d’ansietat. De 

concerts massius que amenacen d’acabar 
malament per a la integritat dels fans. 
D’un impacte mediàtic aclaparador de la 
ruptura amb Julianna Phillips. D’aquestes 
i d’unes altres relacions fallides que el 
músic explica d’una manera psicoana-
lítica: “(...) m’havia adonat que hi havia 
una part meva, una bona part, que era 
capaç d’una gran descurança i de crueltat 
emocional, que pretenia collir patiment 
i vergonya, que volia ferir i fer mal (...) 
Estava tot escrit al manual del pare”.

Vivienne Patricia Scialfa fou la dona 
que, no sense tensions, exorcitzà tot 
aquell món de dimonis personals. El 
tram final del llibre és un repàs per la 
convivència matrimonial i per la pater-
nitat, per la separació i la recuperació de 
l’E Street Band que demanaven els fans, 
per la mort de membres com Clemons i 
Danny Federici. Per una carrera estabi-
litzada, amb bons discos i algun d’excel·-
lent (The Rising, Devils & Dust), però 
cap tsunami assimilable al de Born in 
the USA. De reconciliació amb la figura 
paterna, l’home que va deixar “aflorar la 
tendresa” en els darrers anys de la seua 
vida. I s’havia convertit “en algú més fàcil 
d’estimar”. La descripció del cos sense 
vida, dels seus peus, és el moment més 
brillant i commovedor del llibre: “Els 
peus són vermells i grocs, nafrats per la 
psoriasi. Són rocs sense més quilòmetres 
per recórrer; són els peus del meu ene-
mic i del meu heroi”.

Van passant pàgines amb l’Oscar de 
Hollywood per “Streets of Philadelphia”, 
la cançó per a la pel·lícula de Jonathan 
Demme sobre la sida, la coneixença 
d’alguns dels seus herois (Mick Jagger, 
George Harrison), l’apropament a la 
comunitat negra que li proporcionà la 
dura història de l’assassinat d’un negre 
en mans de la policia continguda en 
“American Skin” (“cap altra cançó escrita 
per mi, ni tan sols ‘Born in the USA’, va 
rebre mai una reacció tan controvertida i 
confusa”, diu en referència a la reacció de 
la dreta), l’àlbum contra la guerra a l’Iraq 
(Magic) o l’experiència gairebé mística, tot 
i la brevetat, de la participació en la Super 
Bowl de 2009. Un episodi que Springsteen 
té la necessitat de posar per escrit i que és 
germen del llibre. 

El volum es tanca al divan, esmenant 
la cançó “My father house” i reconeixent 
la lluita permanent i que el manté “en 
alerta” amb la seua ment. Amb l’amor 
com l’únic agafador. •
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