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El duet procedent
de Pequín FM3 (a
dalt) serà un dels
protagonistes de
l’entrada de
l’escena xinesa en
un Sónar que
recupera l’Smiley
dins de fotografies
de la història de la
cirurgia del nord-
americà Lejaren
Hiller (a l’esquerra)
■ SONAR

Història de
l’IEC
Diversos
El segon volum de la his-
tòria de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, escrit per A.
Balcells, S. Izquierdo i E.
Pujol, està dedicat al pe-
ríode que va de 1942 a
l’actualitat. Una obra
completa i documentada
que tracta el difícil perío-
de franquista i la norma-
lització posterior.
(EDITORIAL AFERS. 31 €)

Els amazics
H. Akioud; E.
Castellanos
D’amazics se’n compten
molts entre els nouvin-
guts al nostre país, i són
una realitat que ignorem.
El llibre mostra qui són
aquests pobles no àrabs
del nord d’Àfrica amb
una història (els Almoha-
des o Abd el-Krim eren
amazics), una llengua i
una cultura pròpies.
(COSSETÀNIA. 13,5 €)

Entre la
crònica i...
Jordi Calafell
Catàleg de l’exposició de
fotografies que fins a fi-
nals d’abril es pot veure a
l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona. La Barcelo-
na de l’etapa republicana
a través d’una seixantena
d’instantànies sobre ma-
nifestacions, festes o cele-
bracions esportives.
(AJUNT. BARCELONA. 10 €)

Bárbaros
David J. Weber
Un estudi aprofundit
sobre la relació entre els
colonitzadors espanyols i
els indis “no sotmesos”,
els que vivien fora de la ju-
risdicció de l’Imperi. El lli-
bre se centra en el segle
XVIII, etapa final de la do-
minació en què la Il·lustra-
ció va fomentar el conei-
xement d’altres realitats.
(EDITORIAL CRÍTICA. 35,5 €)

Joan de
Diego
Rosa Toran
Una autora que ha estu-
diat molt els camps nazis
elabora la biografia de
Joan de Diego, un repu-
blicà català que va estar
pres a Mauthausen i que
hi va fer tasques en l’ad-
ministració del camp.
Aquesta posició el va
convertir en un testimoni
molt valuós.
(EDICIONS 62. 22,5 €)

Els judicis de
Nuremberg
Pérez Triviño
Un llibre breu que ens ex-
plica la rellevància del que
va ser el primer judici in-
ternacional per crims de
guerra i contra la humani-
tat, celebrat el 1945. Ens
presenta els tribunals, els
acusats nazis i la seva de-
fensa i explica quina trans-
cendència tenen les seves
sentències.
(UNIVERSITAT OBERTA. 5 €)

FM3, membres d’una esce-
na que el codirector del cer-
tamen qualifica de “bastant
naïf” en un país que no
deixa de ser una dictadura
i on les grans concentraci-
ons musicals estan prohibi-
des. Encara els queda molt
per arribar a l’èxit de Cor-
nelius, estrella dels clubs ja-
ponesos que viatja poc fora
de l’arxipèlag de l’Orient
Llunyà i que alguns ja han
definit com el Beck nipó.
Keigo Oyamada presentarà
el seu últim àlbum, Sen-
sous. Una altra visita japo-
nesa serà la del grup Ro-
mantica, mescla de cabaret
eròtic i electrònica.

D’Europa, el Sónar im-
portarà el cert renaixement
de l’escena francesa de la
mà de Justice, DJ Mehdi i
Uffie feat i Feadz. “París
torna a sonar després de
Daft Punk”, afirma Palau.
Tanmateix, els anglesos són
els que continuen marcant
el ritme i, sobretot, els que
provoquen el naixement de
noves tendències, com el
Dubstep. La locutora de la
BBC Radio 1, Mary Anne

Hobbs, dirigirà una nit al
SónarLab amb els caps de
cartell del gènere: Kode 9 &
The Spaceape, Skream i
Oris Jay.

De Barcelona, l’estrella
serà el nou segell de Cristi-
an Vogel, Station 55, que
presentarà les noves incor-
poracions. També ens visi-
taran la rapera La Mala Ro-
dríguez i Fangoria.

Torna Smiley
Dins de totes aquestes evo-
lucions i conclusions, els
creatius del Sónar han de-
cidit fer efectiu el revival
amb la recuperació de Smi-
ley, aquella cara groga ria-
llera que a finals dels 80 va
significar la popularització
de la música electrònica i el
naixement de l’estètica
acid. “És un contrapunt es-
túpid que ja ens agrada”, in-
dica Sergi Caballero, l’altre
codirector del festival.
L’Smiley apareixerà, inso-
lent, en les composicions fo-
togràfiques que fa 50 anys
va fer el nord-americà Leja-
ren Hiller sobre la història
de la cirurgia. ■
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Relleual
TNC
Marco, conseller
delegat del TNC,
dirigirà la Ciutat de la
Música de Sabadell

Teresa Bruna
BARCELONA

Joan Francesc Marco, al cap-
davant de la gestió del TNC
des del primer tripartit, dei-
xarà l’estament públic d’aquí
a pocs dies si accepta la pro-
posta de l’Ajuntament de Sa-
badell com a Comissionat de
l’Alcaldia per a la Ciutat de la
Música, segons ha pogut
saber l’AVUI.DesdelTNCas-
seguren que no poden ni
negar ni afirmar res, perquè
en tot cas es tractaria d’una
decisió personal de Marco.
Per la seva banda, el depar-

tament de Cultura tampoc
ha volgut confirmar el possi-
ble canvi del màxim gestor
del TNC, perquè “no depèn
de nosaltres”.

El possible substitut de
Marco serà Alfred Fort, res-
ponsable del Festival Trape-
zi de Reus. En aquest sentit,
Fort no nega que ha tingut
alguna conversa amb la Ge-
neralitat, però mai ha parlat
amb el TNC. “Ni tan sols sé si
hi ha altres candidats”.

Però segons ha pogut
saber aquest diari, Fort
mantindrà avui una conver-
sa amb el director artístic
del TNC, Sergi Belbel, sobre
el tema. Si tot va bé, possi-
blement la junta de govern
del teatre públic podria
aprovar el nomenament di-
mecres que ve. ■

Brussel·lesdes
delatragèdia
Societas Raffaello
Sanzio porta al
Lliure ‘Br.#04
Bruxelles/Brussel’

T.B.
BARCELONA

La companyia italiana Soci-
etasRaffaelloSanzioportaal
Lliure avui i demà el quart
episodi de Tragedia Endogo-
nidia, un cicle dramàtic que
han anat desenvolupant du-
rant tres anys sobre dife-
rents ciutats europees. El
tercer episodi fa referència a
Berlín i ja es va poder veure
al Lliure l’any passat.

L’espectacle es planteja
com una metàfora poètica
sobre la vida i la mort, pre-
nent Brussel·les com a refe-
rent. En el transcurs del
cicle, lesciutats,entesescom
a espais que impliquen llen-
guatge, clima i vida pròpia,
són l’instrument per rein-
ventar una mena de tragèdia
grega contemporània, sense
cor explicatiu ni paraules,
posant èmfasi en les sensaci-
ons, imatges i sons, propera
a la performance. Br.#04
Bruxelles/Brussel compta
amb el suport del Programa
de la Unió Europea 2000 i
està coproduït per festivals
de diverses ciutats. ■

Joan Francesc Marco deixarà el TNC després de quatre anys
com a conseller delegat ■ ROBERT RAMOS

Història
d’avui

A.Botran
O.Junqueras




