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Cultura instaura
el Premio Nacional
del Cómic
CÒMIC 3 El Premio Nacional del
Cómic serà equiparable als de litera-
tura o història d’Espanya, i dotarà el
guanyador amb 15.000 euros, se-
gons va publicar ahir el Butlletí Ofi-
cial de l’Estat. El Ministeri va destacar
que el còmic a Espanya «compta
amb una gran tradició lectora» i ac-
tualment passa per un gran mo-
ment gràcies a «la creativitat dels
autors que el cultiven i a l’expansió
de la seva indústria editorial».

El tècnic de l’Antic
Teatre defensa la
polèmica actuació
TEATRE 3Ludomir Wegrzecki, aco-
miadat per parar la funció de diu-
menge i agredir suposadament dos
actors, al.lega que va actuar per evi-
tar un incendi a la sala, on es bevia i
es fumava. «Em vaig esverar i vaig
dir coses intolerables», va admetre
Wegrzecki, que va amenaçar de
mort la companyia La Quadra Màgi-
ca. Segons ell, els actors se li van aba-
lançar quan va apagar els llums. El
cas està en mans d’un advocat. G. T.

Neix un portal per
descarregar cine
espanyol legalment
CINE 3 El portal filmotech.com faci-
lita des d’ahir la descàrrega de cine
espanyol a través d’internet de for-
ma segura i legal per un euro du-
rant els tres primers mesos. Aquesta
iniciativa d’Egeda, entitat de gestió
dels drets dels productors audiovi-
suals, és un pas més contra la pirate-
ria i busca acostar l’aficionat a un
catàleg que ara compta amb 250
títols però que espera incorporar-
n’hi uns 500 a l’any.

rònicac

Èxtasi col.lectiu amb LCD

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

La banda novaiorquesa de James Murphy va arrasar a Razzmatazz i va escenificar
el gran triomf del ritme amb la seva brutal combinació de guitarres i electrònica

N
ingú sap tocar en directe
com nosaltres. Ningú ho
intenta», deia fa poc en
una entrev is ta James

Murphy, cervell de LCD Soundsys-
tem. La declaració pot sonar a fan-
farronada, a una altra d’aquelles re-
cerques desesperades de grans titu-
lars d’una estrella del rock normal i
corrent. Els que els van veure pre-
sentar Sound of silver a Razzmatazz,
dilluns, sabran que de fanfarronada
res: avui, el directe del grup dance-
rock novaiorquès és un espectacle
indescriptible, el triomf del ritme,
successió letal d’aventures a la fron-
tera entre el rock i la música de ball.
Però és que Murphy no és una estre-
lla del rock normal i corrent, sinó
un senyor de 37 anys, a prop dels
cent quilos (encara no se li nota el
jujutsu), casat i feliç, que té la mania
de prendre’s la feina seriosament.

Hora d’escapar-se

Així es diu la segona cançó que va
sonar dilluns: Time to get away .
Abans, Murphy i la seva formació
(tres homes i una dona sense pietat,
entre ells Al Doyle, el guitarrista de
Hot Chip) ja havien establert les ba-
ses amb una enorme Us v them, que

els va mostrar com a màquina per-
fectament greixada. Suor a dalt,
suor a baix. Cosmos, infinit i febre.

Cada nova cançó suposava una
bufetada sofisticada: la força física
unida al matís, la finor. Daft Punk is
playing at my house, North american
scum, All my friends (prop dels pri-
mers U2), Get innocuous! o Tribula-
tions van sonar fins i tot millor que
en disc. El clímax final de Yeah, amb
Doyle al tambor i el cap al timbal, va
ser per plastificar-lo.

En el bis, dues sorpreses. Res de

Losing my edge, que els va convertir
en ídols de la modernitat. I un tanca-
ment atípic, una balada magnífica
que invitava a ballar, però... engan-
xats: New York I love you but you’re
bringing me down, amb Murphy fent
alhora de crooner entre Frank Sina-
tra i Randy Newman. Algun xiulet
entre el públic, que encara no sem-
blava estar cruixit, però també al-
gun encenedor. I a l’obrir-se els
llums, la sensació estesa d’haver as-
sistit a una cosa semblant a un èxta-
si col.lectiu. Tota una fita.H

ELISENDA PONS

33 Murphy va imposar la seva llei a Razzmatazz.
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PÀGINES

‘Viatges per l’scriptorium’
Paul Auster. Edicions 62.
Un home indaga en la seva
identitat perduda. 157 p.

=
8

16z

‘L’església del mar’
Ildefonso Falcones. Rosa dels
Vents. Intriga medieval a l’església
de Santa Maria del Mar. 656 p.

A

42

19,90z

‘L’abadia profanada’
Montserrat Rico. Columna.
Els nazis busquen el Sant Grial
a Montserrat. 304 p.

A

5

19,50z

‘Casa de misericòrdia’
Joan Margarit. Proa.
El poeta català plasma en versos els
dolors de la vida. 96 p.

G

6

12z

‘Deixeu estar els nens’
Donna Leon. Edicions 62.
El comissari Brunetti investiga el
brutal atac a un pediatre. 283 p.

A

6

18z

‘L’art de viure’
Goliarda Sapienza. La Campana.
Vida d’una dona a la Sicília de la
primera meitat del XX. 639 p.

=
4

28z

‘Escolta la meva veu’
Susanna Tamaro. Columna.
Una jove descobreix el seu passat
familiar. 192 p.

G

9

19z

‘El pont dels jueus’
Martí Gironell. Columna.
Recreació de la vida a
Besalú al segle XI. 268 p.

A

1

20z

‘L’amant perillosa’
Haruki Murakami. Empúries.
Un home casat es retroba amb
una antiga amiga. 176 p.

A

3

19z

Almudena Grandes. Tusquets.
Retrat de dues famílies des de la
guerra civil fins avui. 933 p.

=
6

25z

‘La catedral del mar’
Ildefonso Falcones. Grijalbo.
Intriga medieval a l’església de
Santa Maria del Mar. 670 p.

A

42

19,90z

‘La sangre de los inocentes’
Julia Navarro. Plaza & Janés.
Enigmes d’una antiga crònica
sobre els càtars. 600 p.

G

5

21,90z

‘La ciudad sin tiempo’
Enrique Moriel. Destino.
Segles de lluita entre el bé i el mal
en una Barcelona esotèrica. 469 p.

=
3

20z

‘Viajes por el scriptorium’
Paul Auster. Anagrama.
Un home indaga en la seva
identitat perduda. 185 p.

=
8

16z

‘La amante en guerra’
Maruja Torres. Planeta.
La periodista recrea les seves
experiències al Líban. 200 p.

=
4

20z

‘S de silencio’
Sue Grafton. Tusquets.
Un nou cas per a la detectiva
Kinsey Milhone. 416 p.

A

1

20z

‘La sombra del viento’
Carlos Ruiz Zafón. Planeta.
Intriga sobre un llibre maleït a la
Barcelona de postguerra. 565 p.

=
191

14,50z

‘Cosmofobia’
Lucía Etxebarria. Destino.
Històries quotidianes de l’Espanya
multicultural. 368 p.

A

1

20,50z

‘El pedestal de
las estatuas’
Antonio Gala. Planeta.
Recreació de la vida
d’Antonio Pérez,
secretari de Felip II.

536 p. 22z3=

‘Si menges una
llimona sense fer
ganyotes’
Sergi Pàmies.
Quaderns Crema.
Contes de fets quotidians.

143 p. 10z25=
‘El corazón helado’

Setmana del 21 al 27 de març

La llista de més venuts experimenta pocs canvis en aquesta setmana de
transició, a poc menys d’un mes del dia de Sant Jordi. Sergi Pàmies i Paul
Auster, en català, i Antonio Gala i Almudena Grandes, en castellà, segueixen
inamovibles en el lloc més alt; una dada que permet aventurar, amb poc
marge d’error, que les seves obres seran algunes de les més sol.licitades
pels lectors que envairan els carrers de Catalunya el 23 d’abril.

A l’espera de Sant Jordi


