
 
 
 

“The Boss és Manel Fuentes” 
 

Josep Maria Francino, un periodista i músic tocat per la Beatlemania, 
presenta Manel Fuentes, un periodista i músic tocat per la Bossmania. 

El prestigiós radiofonista i presentador de televisió ens parlarà de Bruce 

Springsteen i de la seva experiència com a músic, quan es “transforma” 

en The Boss. 

 

Aquesta activitat ha estat extraordinària tant pel caràcter polifacètic de la 

persona entrevistada com per estar fora del programa anual previst.   

 

El nom de Manel Fuentes ha generat una certa expectació dins el nostre 

col·lectiu. De tots és sabut la trajectòria com a periodista que ha tingut 

fora de Catalunya i sobretot a casa nostra. “Els Matins de Catalunya 

Radio” va permetre que la seva veu i el seu dinamisme entrés a la 

majoria de cases.  Una persona preparada i polifacètica que no n’ha 

tingut mai prou. El periodisme i l’interès per la música i sobretot per la 

música de Bruce Springsteen l'ha portat als escenaris i transformar-se 

en "The Boss". 
 

 
 

  ACTES                            Recull d’activitats 

                               Conferència, 27 d’octubre de 2015 
 



Ell, a preguntes de Josep M. Francino, un altre periodista i músic, ha explicat a 

un públic molt interessat el que és la música per ell, com n'ha hagut 

d’aprendre musicalment i com gaudeix d’aquesta nova manera que té de 

comunicar. 
 

Amb les seves explicacions en ha mostrat el seu costat més humà i 

alhora més divers, amb totes les seves facetes.  
 

Per tots els que ja coneixíem qui era Bruce Springsteen i la seva música 

esperàvem que ens descobrís com hi va arribar, els concerts que va 

anar, les entrevistes que li va fer... Per a qui no el coneixien va crear la 

inquietud per conèixer-lo. Però uns i altres vàrem quedar enamorats de 

com ell ho viu i les ganes de poder veure’l en acció. L’afluència de públic, 

bastants més de 100 persones, ens va fer canviar de Sala de 

Conferències i la conversa es va traslladar a la Sala d’Actes. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


