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Superatles
universal,
ararevisat

Enciclopèdia actualitza
una de les seves millors
obres deu anys després

Ignasi Aragay
BARCELONA

l’Atles universal publicat
el 1999 per Enciclopèdia
Catalana i ja aleshores
guardonat per l’Associa-
ció Cartogràfica Interna-
cional com el millor del
món d’aquell moment,
surt ara renovat, tant pel
que fa a alguns aspectes
de la presentació com, es-
clar, en relació als canvis
ocorreguts al planeta:
canvis físics, polítics i can-
vis fruit de la intervenció
humana. “L’hem actualit-
zat i li hem fet un rentat
de cara”, explica l’editor
Francesc Boada, segons el
qual segueix sent un dels
sis millors del món.

Si de la primera edició
se’n van vendre 50.000
exemplars, d’aquesta sego-
na ja se n’han col·locat 500
abans que aquesta setmana
arribi a les llibreries. Amb
un índex de 268.000 topò-
nims, es tracta d’una obra
monumental, de gran for-
mat i més de 500 pàgines,
feta en col·laboració amb
l’Institut Cartogràfic de Ca-
talunya i el departament de
Geografia Humana de la
Universitat de Barcelona,
amb el geògraf Carles Carre-

res com a director científic.
Entre els canvis reflec-

tits hi ha la dessecació del
llac del Txad o la dràstica
reducció de la superfície
del mar d’Aral, o, en el ter-
reny polític, el naixement
d’Estats com Sèrbia i
Timor Oriental. I, natural-
ment, la modificació de les
vies de comunicació i les
conques hidrogràfiques.
Però a part de tot això, la
renovació més important
s’ha produït en la part dels
mapes temàtics, amb la
modificació de gairebé la
totalitat de les dades que
reflecteixen la distribució
de la població, les migraci-
ons, edats, recursos i des-
pesa energètica, turisme,
indústria, comerç, trans-
port, finances... De fet, els
mapes temàtics són pot-
ser la part més llaminera,
ja que amb un cop d’ull el
lector es fa una idea sintè-
tica de la realitat mundial
en cada camp d’anàlisi.

Pel que fa als mapes, es
tracta la totalitat de la su-
perfície terrestre a escala
uniforme 1:4 milions. La
mateixa uniformitat que
també es dóna en l’àmbit
de l’Europa occidental
(1:1 milió) i dels Països
Catalans (1:250.000). ■

L’editor Francesc Boada treu el cap rere la portada de l’‘Atles
universal’ d’Enciclopèdia, ara renovat ■ MARIA ÀNGELS TORRES

de l’agressor amb un des-
plegament d’amabilitat que
anirà refredant-se al llarg
de la visita. Es dissimula
malament una tensió soter-
rada que acabarà trencant
les cordes del decòrum.
Precisament les mares, que
semblen més conciliado-
res, són les que aniran més
lluny en l’emergència de la
tibantor: l’una vorejant el
neurotisme (Aitana), l’altra,
Maribel Verdú, empastifant
de vòmit la casa i l’ambient.

amb un regust d’inanitat i
una profunda buidor d’es-
tómac. La queixalada del
text no s’aferra, i els aspec-
tes que incideixen en el
comportament humà que-
den esvaïts en el foc d’artifi-
ci. Segurament hi col·labora
una posada en escena de
Tamzin Townsend que en-
cara posa més cotó entre
les paraules, i una interpre-
tació que acaba fent banal
aquesta progressiva escala-
da de violència que s’enfila
en la conversa aparentment
cordial entre dues parelles
sobre les batusses dels fills.

Aitana Sánchez-Gijón
encarna la mare del fill
agredit, que rep els pares

Un dios salvaje
De Yasmina Reza.
Teatre Tívoli, 11 de febrer.

El fet que un obra s’en-
lairi d’èxit sovint
només vol dir que la

seva lleugeresa la fa volàtil.
És el cas de Yasmina Reza,
experta a construir artefac-
tes de riure redundants que
complauen el públic majo-
ritari ensinistrat en l’espe-
tec d’humorisme tou que
tot ho ablaneix. És cert que
el mecanisme flueix amb di-
àlegs més o menys aguts,
situacions més o menys en-
ginyoses, amb alguna bri-
llantor i molt d’ofici. Però
l’espectador exigent queda

Crítica teatre

Carnatge aigualit

FrancescMassip

Són punyals més o menys
esmolats que no es claven a
la carn ans a la cuirassa
amb què es protegeixen els
personatges. Pere Ponce és
el pare del nen ensalvatgit
que ha estomacat el veí:
l’actor enfoca el rol des de
la incontinència verbal, el
desvergonyiment, l’energia
basta i l’acció compulsiva,
sempre pendent d’un mòbil
que no para de sonar i d’in-
terferir un diàleg que s’avi-
nagra amb les interrupci-
ons. L’alcohol acaba de des-
inhibir els monstres
interiors de cadascú i la ba-
talla campal culmina en psi-
codrama. Un patinatge ar-
tístic més aviat trivial.

L’espectador
exigent queda
amb un regust
d’inanitat

U2engegarà
lagiraaBarcelona

Labandapresentarà‘Nolineonthehorizon’el29iel
30dejunyaCatalunya,possiblementalCampNou

A.G.
BARCELONA

Els U2 no volen ser menys i
buscaran igualar, el 29 i el
30 de juny, el rècord d’assis-
tència a un concert de rock
a Barcelona, registrat l’any
passat per Bruce Springste-
en, que el juny passat va
aconseguir omplir dues nits
consecutives el Camp Nou,
cosa que significa que el van
veure unes 150.000 perso-
nes en menys de 48 hores.
Segons va anunciar ahir el
periodista Jordi Tardà al seu
programa d’iCat FM, la
banda irlandesa donarà el
tret de sortida a la nova gira
europea a Barcelona i tot
sembla apuntar que l’estadi
del Barça serà l’escollit. U2
presentarà el seu nou disc,
No line on the horizon, el
primer d’estudi des de How
to dismantle an atomic
bomb, del 2004, amb el qual
ja van omplir, el 7 d’agost
del 2005, el recinte espor-
tiu. El lloc, tanmateix, enca-
ra no està del tot confirmat,
però sí les dates.

Segons el conductor del
Tarda Tardà, el grup capi-
tanejat per Bono actuarà
dins d’una esfera, en un es-
cenari considerat com un
dels més grans i impac-
tants de la història del

rock. Els concerts d’U2 són
un espectacle en ells matei-
xos i, música a part, desple-
guen una varietat de recur-
sos tal que justifiquen esta-
dis de grans dimensions
per escoltar rock’n’roll.

El ‘single’, avui
No line on the horizon es
posarà a la venda en cinc
formats diferents, vinil in-

clòs, el 2 de març pròxim. A
partir d’avui els seguidors
dels de Dublín es poden des-
carregar el primer single
del disc, Get on your boots,
que ens porta directament
al seu anterior àlbum: rock
incisiu, guitarres sorollo-
ses, un treball rítmic força
depurat i la veu d’un Bono
que, amb l’edat, sembla
guanyar encara més mati-

sos. La lletra fa una crida a
l’esperança i a l’activisme
–d’aquí el “posa’t les botes”
del títol– en un temps en
què, potser sí, “el futur ne-
cessita un gran petó”.

Produït per Brian Eno,
Danny Lanois i Steve Lilly-
white, el nou disc d’U2 s’ha
enregistrat entre Fes (Mar-
roc), Dublín, Nova York i
Londres. ■

U2 actuant al Camp Nou el 7 d’agost del 2005, en l’última visita a Barcelona ■ PERE VIRGILI


