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Dos però súper
CRÒNICA Atoms For Peace, el projecte de 
Thom Yorke, es presenta en versió reduïda

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Atoms For Peace és el nou super-
grup alternatiu que lidera Thom 
Yorke, de Radiohead. Al seu cos-
tat hi ha el productor Nigel Go-
drich i músics de Red Hot Chili Pep-
pers, Beck, David Byrne… Dimecres 
passat, el seu repertori –el del fla-
mant debut Amok (2013)– va sonar 
a Razzmatazz, però no hi va ser to-
ta la banda: tan sols Thom i Nigel, 
apostats darrere d’un grapat de 
màquines per elucubrar sobre una 
mescla de directe i sessió de discjò-
quei. Ells dos, amb l’afegit dels visu-
als de Tarek Barri, en van tenir més 
que prou per enlluernar. 
 Van engegar amb Ingenue, potser 
el tema estrella d’Amok, que potser 
també no va sonar tan bé com hau-
ria d’haver sonat. Per sort aquests 
problemes es van resoldre i va se-
guir una autèntica sessió d’hipno-

si: el repertori d’Amok –i també de 
The eraser, l’àlbum en solitari de 
Thom Yorke del 2006– demolit, re-
construït i conduït en noves direc-
cions, sobretot cap a una imaginà-
ria pista de ball del futur. 

ENERGIA I MELANCOLIA / Hi ha curio-
sitat per saber com es defensarà la 
banda al complet, que girarà aquest 
estiu per Europa, però aquí no va 
faltar energia; bucles recargolats, 
descàrregues d’intensitat ballable, 
fins i tot acords dinàmics de guitar-
ra a càrrec de Yorke. Tampoc va fal-
tar melancolia: cançons com Befo-
re your very eyes… i Harrowdown hill, 
aquesta del citat The eraser, van veu-
re Yorke traient el seu millor falset 
per insuflar emoció a aquesta músi-
ca relativament maquinal. 
 No era com veure Radiohead pe-
rò gairebé. Una nit realment per re-
cordar. H

33 Thom Yorke, durant l’actuació d’Atoms For Peace a Razzmatazz.
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El Lliure suspèn el 
seu ERO temporal
3L’ajuntament injecta 500.000 euros extra al teatre

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l pla de xoc cultural anun-
ciat dimarts al Tribuna Ate-
neu per l’alcalde Xavier Tri-
as va tenir ahir un efecte 

immediat. El Teatre Lliure va anun-
ciar la suspensió de l’ERO temporal 
durant els tres mesos d’estiu que te-
nia previst presentar aquest dilluns 
per als seus 58 treballadors i el seu 
director, Lluís Pasqual. La injecció 
extra de cinc milions anuals, fins al 
2015, per als grans equipaments cul-
turals de la capital catalana es va tra-
duir ahir en una primera ajuda de 
500.000 euros. L’aportació permetrà 
mantenir l’activitat del teatre els 
mesos de juny i de juliol, en aquest 
cas com una de les seus del Grec com 
és tradicional.
 La junta de govern del Lliure ha-
via de tractar ahir sobre els detalls de 
la presentació de l’expedient. Però 
va passar tot al contrari després dels 
contactes mantinguts els últims di-
es després de l’anunci de l’alcalde. 
«Era un cas urgent que s’havia de re-
soldre. Perquè encara no hem tingut 
temps d’articular les grans magni-

tuds d’aquest fons de capitalitat cul-
tural», va declarar ahir a aquest dia-
ri Jaume Ciurana, tinent d’alcalde 
de Cultura.
 Al desembre, Lluís Pasqual va 
anunciar que les retallades pressu-
postàries de les institucions, amb un 
25% de l’Estat per exemple, obliga-

ven a la presentació de l’ERO tem-
poral per salvaguardar la programa-
ció artística. El director del Lliure va 
detallar en 180.000 euros les despe-
ses generals de la gran seu del teatre 
a Montjuïc, durant aquests tres me-
sos, i la impossibilitat de fer front 
al conveni amb l’Ajuntament per a 
la cessió d’estructura i personal du-
rant el Grec, estimat en 220.000 eu-
ros. L’aportació de 500.000 perme-
trà ara al Lliure mantenir un pres-
supost de 7,3 milions per al 2013, 
similar al de l’any anterior.

MÉS EFICÀCIA / Amb el fons de capitali-
tat cultural, l’ajuntament vol alleu-
jar les retallades que afecten, des de 
l’Estat i la Generalitat, el Lliure, l’Au-
ditori, el Macba i el Mercat de les 
Flors i les fundacions Miró i Tàpies. 
«Hi haurà una modificació en la seva 
governança», va dir Ciurana, en nom 
de més eficàcia en la gestió. Cosa per 
la qual també aposta el conseller 
Ferran Mascarell. L’ajuntament, 
amb més  solvència econòmica, tam-
bé es mou per sobre del percentatge 
que li correspon en les seves aporta-
cions al MNAC i el Liceu. H
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33 Lluís Pasqual, director del Lliure.


