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El Sónar creix cap enfora
3La mostra anirà a Sud-àfrica, el Japó i Brasil abans de l’edició de Barcelona

NANDO CRUZ
BARCELONA

F
a gairebé una dècada, el fes-
tival Sónar va assumir que 
ja no tenia sentit créixer 
més a Barcelona i que el seu 

futur passava per l’expansió inter-
nacional. La presentació, ahir, via 
xarxes socials, de part de la progra-
mació de la 19a edició, rivalitza en 
interès amb nous moviments migra-
toris que portaran la marca barcelo-
nina a l’Àsia, l’Àfrica i Amèrica. El Só-
nar 2012 se celebrarà a Barcelona en-
tre el 14 i el 16 de juny, però abans es 
presentarà en formats de menys en-
vergadura a Ciutat del Cap (març), 
Tòquio (abril) i maig (São Paulo).
 Entre els més de 40 artistes que es 
van presentar ahir per a l’edició bar-
celonina del festival destaquen disc-  
jòqueis que ja són clàssics com Fat-
boy Slim, Richie Hawtin i Laurent 
Garnier (amb el seu projecte LBS), el 
grup de hip-hop The Roots i espec-
tacles amb un important compo-
nent visual de Modeselektor, Squa-
repusher i Diamond Version, el nou 
projecte d’Alva Noto i Byetone.

EXPANSIÓ INTERNACIONAL  / «Fa temps 
que l’artista electrònic ha desco-
bert que el públic vol alguna cosa 
més que algú amagat darrere d’uns 
plats», reflexiona Enric Palau, codi-
rector del festival. «En el cas d’Amon 
Tobin, que actua a dins d’una escul-
tura, la concepció visual és tant o 
més potent que la música», avança. 
I destaca el xou del canadenc dead-
mau5, productor de dance comerci-
al amb un icònic cap de ratolí, com 
un dels més vistosos del lot.
 Ricard Robles, codirector del Só-
nar, assegura que «el festival d’aquí 
continua sent el referent perquè l’ex-
pansió internacional es consolidi. 
S’ha de cuidar molt bé el producte 
original, el festival de Barcelona, però 

al festival com Nicolas Jaar, Mouse 
On Mars, Luciano, Kode9 i la locuto-
ra de la BBC Mary Anne Hobbs inte-
gren també aquest primer lot d’ac-
tuacions confirmades per a l’edició 
barcelonina i que suposa una mica 
més del 50% del programa final. A 
la pregunta de si s’afegirà al cartell 
algun altre artista de gran enverga-
dura, Robles va respondre amb un 
«tant de bo». 
 Segons indica l’organització, el Só-
nar tindrà el mateix nombre d’escena-
ris nocturns i diürns que el 2011. Ro-
bles afirma que «fins avui» el canvi de 
direcció al CCCB no afecta el format 
del festival. No obstant, Palau no pot 
confirmar que hi haurà un concert a 
l’Auditori. H

PRIMERES CONFIRMACIONS DE LA 19A EDICIÓ DEL FESTIVAL

33 Deadmau5, àlies del canadenc Joel Thomas Zimmerman, és una de les novetats de Sónar 2012.

EL PERIÓDICO

els projectes de fora estan fent passos 
importants». Es refereix, sobretot, al 
festival brasiler, amb aforament per 
a 18.000 persones diàries: «São Paulo 
és estratègic com a empresa i diversi-
ficar el negoci passa per consolidar ci-
tes com aquesta», apunta Robles, que 
explica també que l’aventura de Só-
nar-Galícia va quedar avortada per 
no poder comptar amb l’aportació 
pública amb què va néixer.
 Sónar-Tòquio és un festival de di-
mensions més modestes però que ja 
està molt assentat al Japó, mentre 
que a Sud-àfrica, Sónar hi aterra com 
a convidat en un esdeveniment mul-
tidisciplinari en què s’encarregarà 
de la música.
 Altres noms que ja són coneguts 

El Suprem 
admet 
un recurs 
contra la  
‘llei Sinde’

EL PERIÓDICO 
MADRID

El Tribunal Suprem ha admès a 
tràmit un recurs interposat per 
l’Associació d’Internautes (AI) 
contra la llei Sinde. L’organització 
va impugnar la normativa, que 
entrarà en vigor en breu, perquè, 
a parer seu, atribueix a un òrgan 
administratiu «competències as-
signades als jutges per llei». L’AI 
considera que la comissió de pro-
pietat intel·lectual –organisme 
que tramitarà les denúncies que 
realitzin els propietaris de drets 
d’autor que els vegin vulnerats a 
internet– no té habilitació legal 
precisa de manera que es crea ai-
xí una «notable inseguretat jurí-
dica que posa en perill els drets 
fonamentals dels ciutadans. En 
concret, la llibertat d’expressió i 
informació».

SUSPENSIÓ CAUTELAR / El Suprem 
va informar ahir que ha admès a 
tràmit la demanda del col·lectiu, 
que també va demanar la sus-
pensió cautelar del reglament 
que desenvolupa la llei. En l’es-
crit, l’alt tribunal dóna deu di-
es a l’advocat de l’Estat perquè 
avaluï la petició de suspendre la 
norma, que pretén frenar la pi-
rateria de continguts culturals 
a internet i que ha obert una im-
pressionant bretxa entre deter-
minats usuaris de la xarxa i els 
creadors. La norma, que, segons 
el ministre de Cultura, José Igna-
cio Wert, entrarà en vigor d’aquí 
escasses setmanes, va ser aprova-
da per l’anterior Govern, encara 
que va ser el PP el que va donar 
llum verda al reglament que la 
desenvolupa. H

POLÈMICA DIGITAL

J El logotip 
d’aquesta nova 
edició del Sónar 
és una creu roja 

amb un traç i una textura que pot 
recordar l’obra d’Antoni Tàpies, 
mort dilluns. És casual, perquè 
el seu autor, Sergi Caballero, 
ja la va presentar fa setmanes. 
Aquests dies Caballero filma en 
un poble de Terol les imatges de 
la campanya del Sónar 2012.

UN ACCIDENTAL 
GEST A TÀPIES

LA IMATGE

33 Goyo Jiménez, ahir estirat a l’Arteria, on estarà fins al dia 26.

JORDI COTRINA

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

–Arriba a l’Arteria Paral·lel amb Al fin 
solo. ¿On neix aquest alliberament?
–D’una ruptura sentimental. Em 
vaig veure sol i vaig pensar: «que ma-
lament». Però vaig fer una anàlisi 

Goyo Jiménez
Actor i monologuista

EN 3 MINUTS

  

«Jesús predicava 
per mitjà de tuits»

profunda i com que tot m’ho prenc 
amb sentit de l’humor vaig recórrer 
a un refrany de la la Manxa: «El buey 
suelto bien se lame».

–Sembla una teràpia, ¿oi?
–No pretén ser-ho. Tot humorista 
utilitza el riure com a teràpia de de-
fensa, és una palanca de defensa. A 
vegades un està capficat i necessita 
riure. Ho fa tothom. Al final sempre 
vols riure.

–¿Tots els seus espectacles tenen 
una mica d’autobiogràfic? 

–Sí. En la trilogia americana utilitza-
va els tòpics americans per analitzar-
me i els meus paisans. Això em porta 
a reflexionar sobre per què estem tan 
sols en la societat de la comunicació, 
en l’era de les xarxes socials.

–¿A quina conclusió ha arribat?
–Hem pecat d’un excés d’individu-
alisme com a fruit de les revoluci-
ons com la del maig del 68. Que si el 
meu dret a muntar festes, a dormir... 
S’ha de pensar més en els altres i es-

tar a gust amb un mateix. S’ha d’es-
coltar l’altre i ho diu algú que no pa-
ra de parlar.

–¿Prefereix l’humor reposat o el gag 
directe?
–És com una ceba, que cada especta-
dor es quedi amb la seva capa. I més 
que explicar alguna cosa, jo ho ac-
tuo. Al llarg de l’espectacle creo per-
sonatges, uns 50 més o menys. Quan 
parlo de la meva mare, faig de la me-
va mare, i passa el mateix amb la me-
va veïna.

–Vostè té gairebé 200.000 seguidors 
a Twitter.
–Ho cuido. És un nou canal de co-
municació i microperiodisme. I no 
s’ha d’oblidar que Jesucrist predica-
va per mitjà de missatges de 140 ca-
ràcters, de tuits, com «benaurats els 
pobres en l’esperit perquè d’ells és el 
regne dels cels». I tenia followers. H


