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PUBLICITAT A L´
Horari comercial:

podeu telefonar de 9 h a 19 h
al  93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un correu electrònic a:
paper@ara.cat

SÓNAR 2011

São Paulo es convertirà el 2012
en la tercera seu del Sónar

El Sónar celebrarà un festival de
gran format a São Paulo el 2012.
L’ICICdónasuport al projectemés
ambiciós en l’estratègia d’interna-
cionalització del festival amb
120.000euros anuals en4anys.

Rio de Janeiro, Lisboa i Madrid, i
que ha superat elmilió de persones
en les edicions al Brasil. Aquesta
productoraassumirà la logística i la
comunicació del Sónar brasiler i
vetllarà per “l’arrelament del festi-
val a la ciutat”, va explicar Ricard
Robles, codirector del Sónar. Ad-
vanced Music en mantindrà la di-
recció artística des de Barcelona.

L’edició del 2012 serà la segona
que el Sónar celebrarà a São Paulo,
on ja va organitzar un festival el
2004 que va reunir 24.000 perso-
nes.SegonsRobles, la segona incur-
sióalmercatbrasileraspiraadupli-
car aquesta xifra. Des del 2002 Ad-
vanced Music ha fet regularment
festivals a Londres i Tòquio, que ja
han tingut els seus Sónars aquest

any, i també ha estat present a
Hamburg, Nova York,Washing-
ton, Buenos Aires, Guadalajara,
Seül, Frankfurt, Roma, Lisboa i
Lió. El setembre passat es va es-
trenar a Chicago.

El retrat al segle XXI

Quan falta una setmana per a
l’inicidelSónar2011,ahirvaobrir
portes al CCCB el festival OFFF,
dedicat al disseny i la creativitat.
El Sónar comparteix enguany
l’àreadedicadaal’artmultimèdia
amb aquest festival i exposa una
selecció d’obres interactives que
actualitzenmitjançant les noves
tecnologieselconceptedelretrat.
LamostraespodràveurealCCCB
fins al final del Sónar.e

MARTA SALICRÚ

BARCELONA. El Festival deMúsica
Avançada iArtMultimèdiacelebra-
rà la18aedicióaBarcelona lasetma-
na que ve i, simultàniament, en ce-
lebrarà la segonaa laCorunya.Des-
présde lacapital catalana ide laciu-
tat gallega, la tercera seu del Sónar
serà São Paulo. La ciutat més gran
delBrasil acolliràel2012unfestival
de gran format que significarà el
projectemés ambiciós en l’estratè-
giad’internacionalitzaciód’Advan-
ced Music, l’empresa que organit-
za el Sónar. Per dur-lo a terme, el
festivalhasignatunconvenidequa-
tre anys amb l’l’Institut Català de
les Indústries Culturals (ICIC) do-
tat en 120.000 euros anuals.

Lacol·laboracióde l’ICICs’expli-
ca perquè l’edició brasilera del Só-
nar vol ser una plataforma de pro-
mocióde laculturacatalana.Elcon-
sellerdeCultura,FerranMascarell,
va defensar l’acord ahir, en la pre-
sentació del festival, pel fet que la
música és un sector cultural clau.
Segons Mascarell, “Catalunya té
més talent quemercats” i el Sónar
és una plataforma per arribar als
mercats. Per al conseller, el conve-
ni amb el festival és una inversió.
“S’had’estalviar,perònoenprojec-
tes estratègics”, va afirmar.

L’experiència del Rock in Rio
Per fer realitat el Sónar São Paulo,
Advanced Music s’associa amb un
partnerbrasiler: laproductoraDre-
amFactory, responsable delmega-
festival Rock in Rio, que s’ha fet a

El Sónar comparteix amb el festival OFFF, inaugurat ahir, una
mostra sobre el retrat al segle XXI. SCOTT CHASSEROT

El festival signa un acord de 120.000 euros anuals amb l’ICIC

LaPrimaveraÀrab arribarà alMercat de lesFlors
L.S.

BARCELONA. Les utopies seran el
fil argumental de la pròxima tem-
porada delMercat de les Flors. Ha
estat casualitat que Francesc Ca-
sadesús ja tingués teixida una car-
tellera amb propostes que vénen
de l’Àfrica i dels antípodes i que
hagin esclatat les revolucions de la
Primavera Àrab, però això ja de-
mostra l’olfacte del director del
Mercat. Aquesta “recerca del lloc
desitjat” farà que passin per Bar-
celona companyies sud-africanes,
dels països àrabs (del Marroc, Lí-
ban, Egipte i Tunísia, i el ballet
contemporani d’Abou Lagraa,
d’Algèria), espectacles dels antí-
podes (LemiPontifasio, de Samoa,
i Rafael Bonachela, de Sidney), a

banda de dedicar cicles als cre-
adors catalans i espanyols i un
altre al circ contemporani.

Menys diners, el mateix resultat
La bona notícia és que el Mercat
acabad’obrir la fàbricadecreació
de dansa El Graner. La dolenta,
que l’any que ve tindran menys
pressupost que els 1,42 milions
dequèhandisposatel2011:elmi-
nisteri reduirà en 3 anys un 36%
la subvenció, la Generalitat un
15,6% i l’Ajuntament un7,5%.El
director, però, aspira amantenir
elnivellde laprogramació i supe-
rar, com aquest any, els 50.000
espectadors. La clau: “Hem tret
la dansa del gueto, hemobert les
propostes perquè el públic vagi
rotant i alhora es fidelitzi”.e

DANSA

SidneyDance, deRafaelBonachela,
estrenaràduespeces. MERCAT DE LESFLORS

David Selvas, XicuMasó iMagda
Puyo fan temporada aReus

apuntsculturals

Després d’adaptar amb èxit ‘La gavina’, de Txékhov,
David Selvas estrenarà a Reus un Ibsen. DAVID RUANO

CENTRED’ARTS ESCÈNIQUES

El Centre d’Arts Escèniques

de Reus va presentar ahir

el cartell de la temporada,

amb onze espectacles de

producció o coproducció

pròpia.En el teatre de text

hi destaquen noms com el

de David Selvas, queadap-

taràHeddaGablerambac-

tors de la talla de Laia Ma-

rull i Francesc Orella; Xicu

Masó portarà a escena

l’obra de Jesús Moncada a

Mequinensa; Magda Puyo

dirigirà Música de fons,

amb VictòriaPagès i David

Bagès; iL’Espera, de Remo

Binosi, comptarà amb les

actrius ClaraSegura i Marta

Marco. També continua la

seva aposta pel circ i la

dansa, amb els projectes

de la coreògrafa Mar Gó-

mez, la performer Sònia

Gómez i les companyies Si-

fó i Atempo.

L’homenatge aPauCasals
es farà al Palau, no a l’ONU

HOMENATGE MUSICAL

L’homenatgeaPau Casals

a laseu de les Nacions Uni-

des, on el 24 d’octubre del

1971 –ara farà 40anys– va

pronunciar el seu famós

discurs de reivindicació de

la catalanitat i va interpre-

tar l’himne de les Nacions

Unides, no se celebrarà a

Nova York. L’Institut Ra-

mon Llull, laFundació Pau

Casals, l’Orfeó Català i Fò-

rum Musicae van acordar

rebaixar les expectatives i

ferunacte el 14 de setem-

bre al Palau de la Música,

on s’interpretarà el reper-

tori que va tocar el 1961 a

la Casa Blanca. També se-

guiran treballantperquè el

tema sigui reconegut com

ahimne oficial de l’ONU.

Els escriptors esmanifestaran
en contra de la llei òmnibus

POLÈMICAA LA ILC

Després que els degans de

la Institució de les Lletres

Catalanes (ILC) signessin

un manifesten contrade la

llei òmnibus, lesassociaci-

ons d’escriptors es van re-

unirperacordar lesal·lega-

cions conjuntes que pre-

sentaran a la llei. Els dos

punts en els quals estan en

desacord és en el fet que

s’elimini l’entitat jurídica

de la ILC (cosa que des del

departament de Cultura

hanasseguratque no es ti-

rarà endavant i que ja te-

nen enllestida en un nou

text) i que es resti poder

executiu a l’entitat. Se-

gons l’Associació d’Escrip-

tors en Llengua Catalana,

elsautors es concentraran

a laplaçaSant Jaume el dia

20 de juny, siaquestés fi-

nalment el dia límit per

presentaral·legacions.


