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Chris Rock presentarà la 
gala dels Oscars 2016 
El còmic Chris Rock tornarà a presentar la ce-
rimònia dels Oscars, la 88a edició, que se ce-
lebrarà el diumenge 28 de febrer. Rock ja va 
presentar la gala el 2005. Des de llavors enca-
ra ha ampliat el seus registres d’actor, produc-
tor i monologuista. Té tres Grammy i quatre 
premis Emmy i ha debutat a Broadway.

Adele anuncia nou àlbum: 
es titularà ‘25’
La cantant britànica Adele ha confirmat que 
el seu nou àlbum, el primer després del boom 
de 21, ja fa quatre anys, es titularà 25. Enca-
ra no hi ha data de llançament, si bé tot apun-
ta que apareixerà abans d’acabar l’any. Men-
tre que l’anterior disc era “de trencament”, 
afirma que el nou serà de “reconciliació”.

Damián Muñoz i Virginia García en un dels 
espectacles de La Intrusa. LLULL

La companyia  
La Intrusa, Premio 
Nacional de dansa 
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L’anunci del Premio Nacional de dansa els va 
agafar desprevinguts, treballant en el nou es-
pectacle que estrenaran al desembre. La com-
panyia barcelonina La Intrusa va guanyar ahir 
el principal guardó que atorga el ministeri de 
Cultura a aquesta disciplina (dotat amb 
30.000 euros), en concret en la modalitat de 
creació, per “la investigació en la dansa con-
temporània aprofundint en la fisicalitat i poè-
tica escènica tan identificatives dels seus tre-
balls” i per la “permeabilitat per integrar nous 
llenguatges que fan créixer el fet escènic”, com  
a Ölelés (2004), Staff (2006) i Best of You 
(2013). “Estic sorprès perquè el jurat ha en-
tès del tot els reptes que ens posem –deia un 
feliç Damián Muñoz–. Ens agrada explicar his-
tòries, crear un món, una experiència, i allà 
van sorgint les imatges, la música, les metà-
fores... al principi tot és possible”.    

La Intrusa va néixer a Vitòria el 1996 de la 
mà dels ballarins i coreògrafs Damián Muñoz 
i Virgina García, i al cap d’un any ja es va esta-
blir a Barcelona. Han sigut habituals del Mer-
cat de les Flors, que el 2011 els va dedicar un 
cicle, però el 90% de les seves funcions són a 
l’estranger. La companyia ja ha obtingut pre-
mis com el Ciutat de Barcelona i el Max, i el Na-
cional el veuen “com un premi de motivació”. 
“Cada vegada és més difícil crear –diu Muñoz, 
i no només ho diu per la precarietat del sector–, 
perquè augmenta el nostre nivell d’exigència. 
Per a nosaltres la dansa és una gran aventura 
de creixement, són reptes personals”.  

L’altre Premio Nacional, en la categoria 
d’interpretació, el va guanyar el ballarí  Rubén 
Olmo per la seva “versatilitat”. Olmo ha sigut 
primer ballarí del Ballet Nacional de España 
i ha treballat a les companyies d’Eva la Yer-
babuena, Ramon Ollé, Rafael Amargo i fins i 
tot ha sigut professor a Operación Triunfo. Per 
al sevillà, el premi és “el si de la professió”.e
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Dos amics que volien 
ser Walt Disney

 La guia està plena de referèn-
cies a l’amistat dels dos autors, 
amb dues personalitats als antípo-
des. “Ni tan sols l’èxit, sovint des-
tructor, va poder mai amb aques-
ta harmonia i complicitat, protegi-
des per l’estima recíproca i l’amis-
tat que ens unia”, recorda Uderzo. 
També es rememora l’afició dels 
autors als cameos de personalitats 
caricaturitzades: des del ciclista 
Eddy Merckx fins a un jove 
Jacques Chirac, passant per Sean 
Connery, Kirk Douglas, els Beatles 
i els mateixos autors, Uderzo i 
Goscinny. 

Algunes de les revelacions del 
diccionari semblen heretgies. Re-
sulta que en l’època d’Astèrix els 
gals no caçaven els senglars, sinó 
que els veneraven, i només es 
menjaven els porcs i altres ani-
mals domèstics (de manera que 
l’Ideafix probablement hauria 
acabat a la panxa de l’Obèlix). Irò-
nicament, Goscinny acabaria 
avorrint la carn de senglar, fart de 
menjar-ne en tots els restaurants 
on el reconeixien. Un altre tret ca-
racterístic de l’Obèlix, el comerç 
de menhirs, també és un anacro-
nisme històric.  

Creat per un dibuixant fill d’un 
ebenista italià i un guionista de pa-
res jueus vinguts de l’Europa Ori-
ental, Astèrix ha acabat sent el 
símbol francès menys xovinista, 
un exemple de tolerància i amistat 
entre els pobles, al·lèrgic a l’impe-
rialisme i el colonialisme.e

René Goscinny i Albert Uderzo, el 1966, amb màscares de l’Astèrix i 
l’Obèlix. ROGER PICHERIE / LUNWERG

‘Astèrix de la A a la Z’ fa un recorregut 
per l’univers creat per Goscinny i Uderzo

“Vull ser el Walt Disney francès”, 
proclamava Albert Uderzo quan 
era jove. La mateixa ambició tenia 
el seu amic René Goscinny, que de 
petit confessava a la seva mare que 
volia “ser Walt Disney en el lloc de 
Walt Disney”. Amb el temps dirigi-
rien un parell de films animats, pe-
rò passarien a la història com a au-
tors del còmic que, per a Bruno Ra-
cine –president de la Biblioteca 
Nacional Francesa–, és un dels 
principals dipositaris “de la memò-
ria de la identitat francesa”.  

La frase pertany al prefaci d’As-
tèrix de la A a la Z, un exhaustiu dic-
cionari que s’endinsa en tots els ra-
cons de l’univers Astèrix i reuneix 
anècdotes, informació i més de 200 
il·lustracions i imatges: el guió me-
canografiat per Goscinny d’Astèrix 
el gal, els esbossos a partir dels 
quals van evolucionar els personat-
ges... Un festí, en definitiva, inaca-
bable per als fans d’un còmic que va 
néixer el 29 d’octubre del 1959 dins 
del primer número de la revista Pi-
lote. El seu director havia donat 
una única consigna als autors del 
setmanari: “Que tots els herois si-
guin gals”. Goscinny i Uderzo el 
van imaginar en només dues hores, 
entre pipades de tabac i rialles. 
L’Obèlix va ser una petició especi-
al d’Uderzo, aficionat a dibuixar 
forçuts com Umpah-Pah. 
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En qualsevol cas, no falten lluites 
amb els romans, picabaralles entre 
els habitants del poblet gal, noms 
enginyosos –el pregoner del poble 
és un tal Trendintòpix–, persecuci-
ons de senglars, aparicions dels so-
ferts pirates, peticions (denegades) 
de poció màgica a càrrec de l’Obèlix, 
etcètera. El papir del Cèsar continua 
amb dignitat una saga que va néixer 
el 1959 i que ha venut al llarg dels 
anys 365 milions d’exemplars. Fer-
ri i Conrad ja pensen en el següent 
volum, que, seguint la tradició, 
abandonarà la Gàl·lia per viatjar a 
una altra terra que es rumoreja que 
podria ser en algun territori d’His-
pània. Catalunya, potser?e
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