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“ Només es pot tenir èxit mitjançant l’assassinat i 
la cobdícia. D’acord, és broma. Però matar ajuda. 

La cobdícia també, però està mal vista”

Douglas Coupland, a JPod

Segur que teniu un company de feina 

que no suporteu. O hi ha una pelandusca 

que li tira la canya al vostre nòvio. O al-

gun dels vostres professors us té mania 

i s’entesta a suspendre-us. Al Racó del 

Friki tenim la solució. Es tracta d’un kit 

per fer vudú que es compon d’un ninot 

de plàstic verd, les agulles per clavar-

li i, atenció, un llibre de 64 pàgines 

per fer encanteris. I quins encanteris 

o mals podem desitjar-li al pobre 

objectiu, doncs coses com ara que li peti 

l’ordinador, que hagi d’anar al dentista, 

que s’engreixi, que tingui paranoia, que 

es quedi calb, que tingui una intoxicació 

alimentícia o que tingui mal alè. També 

n’hi ha de positius , que no 

citarem perquè no són tan 

divertits, i d’altres que no 

sabríem com classificar, 

com ara provocar un 

casament. 

EL duet mexicà format per Leonel 

García i Noel Schajris tornen amb el 

cinquè disc en estudi: Pasado. Un disc 

que no despunta gens, ja que segueixen 

la mateixa estela de sempre: cançons 

lentes, extremadament romàntiques i 

dirigides als melòmans més romàntics 

amants de la música minimalista. Cal 

dir que en aquest disc trobem un elevat 

nombre de versions d’altres artistes, 

com per exemple el famós Love is in the 

air de John Paul Young o Si tu no estás 

aquí de la cantant canària Rosana, 

del qual és el primer single d’aquests 

cantautors en pack.

Artista: Sin bandera.
Gènere: Pop.  
Disc:  Pasado.

Musicalitza’t

per Albert Jorquera

Pots seguir 
el Barça-
Madrid en 
una pantalla 
gegant a 
l’Envelat

!

Després de la festa de La Medusa i Fara-

day de dissabte, l’Envelat torna a acollir 

una altra moguda aquest dissabte. En 

aquesta ocasió va a càrrec del col·lectiu 

Desperta!, que, 

com que van 

triar el dia del 

Barça-Madrid 

per fer-la, han 

hagut de posar 

una pantalla 

gegant per 

veure el clàssic entre els clàssics. Les 

portes s’obriran a dos quarts de deu de 

la nit i, un cop acabat el matx, serà el 

torn de fins a quatre grups de música. 

Els preus són de sis euros, per als socis 

de Desperta!, nou si es compren les en-

trades de manera anticipada (les podeu 

trobar al Lotus, de la plaça Lledoners) 

i 11 a lataquilla. Ah! i continua obert el 

concurs de disfresses del VNJ. Envieu les 

fotos a vnj@diaridevilanova.cat.

fins i tot en molts moments faci 

riure. Els programadors combinen la 

lluita ferotge i salvatge amb l’humor 

i diversos tocs del còmic i els jocs 

clàssics de lluita, com ara els obligats 

boss de final de fase, en un producte 

que, malgrat tot, és molt addictiu 

i entretingut. Gràficament, hi ha 

vegades que ens colem dintre de les 

El racó digital

Clover / Capcom
Electronic Arts.

PS2, 44,95 euros

God Hand 
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LA NOTA

Un joc dels creadors de Resi-

dent Evil i de Devil May Cry sempre 

s’ha de tenir em compte. God Hand, 

però, és sorprenent. Sorprèn, per 

exemple, que l’argument sigui tan 

absurd (uns matons ens tallen un 

braç i la noia a la qual salvem ens en 

regala un de tant poderós que tots 

el macarres del barri el volen), que 

La web recomanada: englishrussia.com/?p=610. Desenes de fotografies d’un centre espacial rus, proper a Moscú, on viuen i s’entrenen els astronautes russos.

partes, els decorats es veuen massa 

de cartró pedra i la música és tan 

repetitiu, com limitats són els efectes 

de so. Ara bé, si sou dels que passeu 

de tot això i gaudiu donant cops i més 

cops a les tecles del vostre pad i us 

agrada l’acció extrema i molt ràpida, 

aleshores gaudireu de God Hand. I és 

que el joc és tan senzill que enganxa. 

Bàsicament, hem d’anar aconse-

guint tècniques i atacs especials. Les 

tècniques les podem combinar com 

vulguem i els atacs, llançar-los quan 

disposem de les rodones d’energia 

necessàries. A més, a mesura que do-

nem cops, s’anirà carregant el nostre 

God Hand, que és demolidor quan es 

posa en marxa. I amb tot això què 

fem? Doncs aniquilar enemics a còpia 

de cops, cops, cops, cops... i més cops. 
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Romàntic i 
minimalista

Dades 
facilitades 
per Casa 
Andreu

El pots trobar a:  www.officeplayground.com

Cops, cops, 
cops, cops... 
i més cops

Per cert, 
el seu 
preu 
ronda els 
10 euros

El racó del friki

Per  Master Mike

No et perdis
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