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Una imatge peculiar del grup 2 Many Dj’s

SÓNAR

Le Tigre participarà el dia 17 al Sónar de Nit

El festival seguirà al centre de Barcelona i espera l’arribada de més d’un 40% de públic estranger

El Sónar inicia
el compte enrere

David Broc
BARCELONA

Noms de darrera hora
són Martin L. Gore,

que arriba com a DJ,
Matt Elliott, exponent

de l’electrònica
més melancòlica,

i Luke Vibert

Aquest any el Sónar
acull nombrosos
artistes novells i

propostes musicals
que vénen a

Barcelona per
primera vegada

L
a dotzena
edició del Só-
nar ofereix un
programa

amb arguments de
tota mena, color i
procedència perquè
el puguem conside-
rar el més variat,
divers i democràtic
de la seva història.
Queda menys d’una
setmana: Sónar
2005 ja és aquí.

Amb el cartell totalment
tancat, Sónar 2005 ja ha en-
trat en el darrer compte en-
rere abans de donar el tret de
sortida, dijous que ve a les 12
del migdia, a una edició que
planteja nombrosos punts
d’interès en l’apartat musi-
cal. Ricard Robles, Enric Pa-
lau i Sergi Caballero, res-
ponsables d’Advanced Music,

empresa organitzadora, po-
saven sobre la taula, ahir en
roda de premsa, totes les da-
des d’interès de l’esdeveni-
ment.

Entre les incorporacions
de darrera hora al programa
hi destaquen, entre d’altres,
la del membre de Depeche
Mode Martin L. Gore, que ar-
riba en funció de DJ, la de
Matt Elliott, franctirador de
l’electrònica més melancòli-
ca, i la de Luke Vibert. Amb
ells, i alguns noms més com
el del català Gulliamino, es
dóna per tancat un progra-
ma que, com va recalcar Pa-
lau, “és més orgànic i fa es-
pecial èmfasi en la veu i la
imatge”. Aquest any Sónar es
converteix, segons Palau, en
un “laboratori de sons i
imatges”. “Laboratori perquè
hi ha moltíssimes propostes
musicals que tenen lloc a
Barcelona per primera vega-

da, ja sigui amb artistes que
no han actuat mai a la ciutat
o amb artistes que tot just
acaben de publicar el seu
primer disc”.

D’exemples que ho il·lus-
trin en trobem a grapats:
M.I.A., darrera revelació del
so urbà britànic; Mark One &
Virus Syndicate, represen-
tants del so grime anglès; i
Khonnor, màxima expressió
del pop digital actual. Per Pa-
lau, “la presència d’un gruix
d’artistes novells suposa un
risc i una aposta per a l’expe-
rimentació sense oblidar
tampoc l’oferta lúdica que ha
de tenir tot festival”.

Tot i que la programació

musical aquest any s’allunya
una mica dels paràmetres
electrònics més convencio-
nals, amb un escenari dedicat
al hip-hop dissabte a la nit, la
presència de propostes que
recuperen l’ús d’instruments

reals i el descens de referents
associats al techno més dur i
cap quadrat, Sónar 2005
manté la seva filosofia de
“festival global, avançat i ur-
bà”, com el va definir Ferran
Mascarell. El regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament de Bar-
celona també va ratificar que
l’esdeveniment no es traslla-

darà al recinte del
Fòrum, com s’ha-
via apuntat en el
seu moment, i va
recalcar el caràcter
“íntegrament urbà
del Sónar, que
sempre ha estat
molt vinculat a
l’espai urbà de
Barcelona”.

En relació amb
el públic, Ricard
Robles va facilitar
unes dades que són
prou clares res-
pecte al prestigi i
l’interès que des-
perta el festival a
escala internacio-
nal. Segons un es-
tudi encarregat
per Advanced Mu-
sic, se sap que l’a-
fluència d’assis-
tents a Sónar està
repartida en un
59% de gent de tot
l’Estat i un 41% de
públic estranger,
quantitat elevadís-
sima en què desta-
ca el 16% d’espec-

tadors procedents d’Angla-
terra. El 75% del total té una
edat compresa entre 19 i 30
anys.

Ball de xifres
Sónar 2005 compta aquest

any amb un pressupost de
3.525.000 euros, dels quals un
9,93% prové de subvencions
públiques, un 24,11% de pa-
trocini i el restant 66% de la
venda d’entrades, stands o
marxandatge. Els organitza-
dors recalquen la importància
de comprar les entrades de
forma anticipada per evitar
sorpreses de sold outs d’última
hora i també aconsellen reco-
llir-les amb antelació per evi-
tar les llargues cues. Per a qui
tingui pensat anar al Sónar i
encara no hagi fet els deures,
cal avançar-los que per a la
jornada de dissabte ja queden
molt pocs tiquets.

Per últim, i com a dada cu-
riosa, cal destacar la confir-
mació per part del mateix
festival d’una sospita que es
tenia des de feia unes setma-
nes. Traçant un paral·lelisme
amb l’Orson Welles de Fake, els
responsables de Sónar han ju-
gat al doble engany amb la
campanya d’imatge d’en-
guany. Ni gran part dels tima-
dors que il·lustraven la publi-
citat del festival van existir ni
la gran majoria de fotos que els
acompanyaven corresponien
als suposats estafadors. De fet,
com va assegurar Sergi Caba-
llero, encarregat d’aquest as-
pecte, “el 80% dels protagonis-
tes de la imatge són falsos, i les
fotos pertanyen a alguns fami-
liars nostres. I per fi he acon-
seguit posar-hi el meu pare”.

.............................

La llegenda
del jazz
George Benson,
al festival
de Bonmont

Oriol Margalef
MONT-ROIG DEL CAMP

E
l guitarrista i voca-
lista George Ben-
son, un dels músics
més versàtils del
jazz, farà escala a

Catalunya el 30 de juliol per
presentar Irreplaceable, el seu
últim treball discogràfic. Ben-
son actuarà a la segona edició
de Les Nits de Bonmont, un
festival que es vol convertir en
l’alternativa tarragonina a Pe-
ralada.

El guitarrista sexagenari
inicia el mes de juny vinent
una gira europea que només
inclou tres dates a l’Estat es-
panyol. A més de la urbanit-
zació Bonmont (Mont-roig del
Camp), on tindrà lloc el con-
cert, Benson únicament té
previst actuar el dia abans al
Casino de Mallorca i l’ende-
mà, en un hotel de Marbella.
El festival és una iniciativa de
la societat inversora Med
Group, responsable de la ur-
banització, que ha aconseguit
implicar els Ajuntaments de
Mont-roig, Pratdip i Vande-
llòs-l’Hospitalet de l’Infant, a
més del Diari de Tarragona.

El cartell del festival, que
l’any passat encapçalaven Jo-
an Manuel Serrat i el duet Ana
Belén i Víctor Manuel, anun-
cia per a aquest any les actua-
cions del ballarí i coreògraf
Rafael Amargo (22 de juliol);
Miguel Bosé (6 d’agost), que
presentarà el seu últim tre-
ball, Velvetina; i el guitarrista
Paco de Lucía (13 d’agost). La
segona edició de Les Nits de
Bonmont, que compta amb
un pressupost d’un milió
d’euros, rebaixa de 3.000 a
1.200 les localitats per con-
cert. Les entrades es podran
adquirir a partir del juny a un
preu d’entre 40 i 50 euros.
L’escenari es traslladarà uns
metres respecte a l’any passat,
per no afectar l’activitat del
camp de golf, segons van ex-
plicar els organitzadors.

.............................
L’òpera ‘El bosc de
Farucàrum’, al Lliure
Redacció
BARCELONA

L’òpera El bosc de Farucàrum, del
compositor Óscar Peñarroya,
amb text de M. Carme Mateu
Ribó, es presenta dissabte i
diumenge a la sala Fabià
Puigserver del Teatre Lliure.
Aquesta òpera que parla de
boscos màgics i reis malvats va
ser la guanyadora del Segon
Concurs de Composició
d’Òperes per a Escolars
convocat pel CCCB, el Liceu, el
Teatre Lliure i l’Institut
Municipal d’Educació de
Barcelona.


