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Avui, la preciosa Mar fa quatre anys.
Tota la família et desitja moltes
felicitats. 

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT
.JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTE-
LACIÓ A  fets.diaridegirona@epi.es
(INDICANT EL DIA DE LA FELICITACIÓ)

Iaia, felicitats avui, que és el teu sant!
Petonets de tots, però sobretot d'en
Robert.

e tots els gèneres mu-
sicals –de la clàssica a
l’indie, passant per l’èt-
nica, el jazz i un etcè-

tera gairebé infinit–, l’electrònica
és, visualment, el més avorrit.
Acostumats a la manera de pro-
cedir de la majoria dels djs d’a-
quest estil, concentrats en directe
a manipular uns estris que en ge-
neral resulten poc pirotècnics, un
elevat percentatge d’espectadors
no té cap inconvenient a ballar –
o beure, lligar i un altre etcètera ex-
tensíssim– d’esquena a l’escenari.
Arreu, també al Sónar. Però és
probable que l’edició de 2014 del
Festival de Música Avançada i
New Media Art, celebrat del calo-
rós dijous al plujós dissabte a les fi-
res Montjuïc de Barcelona (de
dia) i a Gran Via de l’Hospitalet de
Llobregat (de nit) marqui un punt
d’inflexió en la norma.

Així, en aquesta ocasió el cer-
tamen ha estat –a més d’un espai
idoni per copsar la innovació en el
sector gràcies al Sónar+D i d’un
terreny infal·lible per a la celebra-
ció sònica, especialment de mati-
nada– el punt de trobada privile-
giat per a creadors que aspiren a
oferir un espectacle total. És a dir,
d’artistes que reclamen l’atenció
plena de l’auditori, que volen que
els assistents els mirin frontal-
ment. De vegades, aquest canvi de
paradigma ha comportat més

atenció, fins i tot un grau d’exi-
gència elevat respecte al públic,
com ho van demostrar propostes
com Imposition o Machine Va-
riaton. No obstant això, el més
comú en aquest Sónar, el segon
amb més audiència de la història
(109.000 persones, 52.000 de les
quals de dia) ha estat la digestió fà-
cil.

Alguns dels artífexs d’aquesta re-
ivindicació d’un escenari que pa-
radoxalment s’amplia i es recon-
figura han estat Despacio –set tor-
res d’altaveus de tres metres d’al-
çada cadascuna escopint els vinils
que punxaven James Murphy i
2manydjs–, l'obelisc del llarguíssim
Objekt de Plastikman –el Sónar de
dia va acabar dijous… passades les
23 hores!– i Audion –una comple-
xa estructura de llum basada en la
lletra A al servei del Matthew Dear
més histèric. Igualment, l’èpica

de disseny (car) de Woodkid; l’hu-
mor de vodevil de Kid Koala; la
performance de 3quinox, una
col·lisió entre cinema i improvi-
sació; i la combinació interactiva
de dança contemporània i video-
mapping amb drones de Daito
Manabe.

L’extrem més allunyat de l’es-
perit lúdic de matinada el van
ocupar de dia el ritual que de-
semboca en catarsi de Tarek Ato-
ui, qui fabrica uns instruments
que grinyolen amb freqüències
industrials, i Carsten Nicolai, in-
cansable explorador de l’estètica
digital, que va ser l’escollit per a
l’estrena de SónarPlanta, un nou
espai que, en aquesta ocasió, es-
tava ocupat per una instal·lació
monumental a partir de línies pu-
res i tons bàsics que es perllonga-
ven fins a l’infinit. 

Menys aspres, malgrat que sen-

se renunciar a la intensitat creati-
va, van ser el muntatge alfanu-
mèric d’United Visual Artists al ser-
vei d’uns Massive Attack que si fos-
sin espanyols votarien Podemos,
el desplegament tècnic de Jon
Hopkins –mestre dels Kaoss Pads–,
James Holden i el seu xou amb ba-
teria, saxo i màquines impossibles,
uns energètics Neneh Cherry with
Rocketnumbernime o un suat Nils
Frahm –amb piano, Moogs i múl-
tiples joguines digitals. Tot, en un
cap de setmana de pallisses: la
d’Holanda a Espanya en el Mun-
dial de Futbol, la de Miley Cyrus als
dinosaures del pop…

En un context de reformulació
de l’experiència dels concerts, al
Sónar van cridar l’atenció menys
de l’esperat a priori l'elasticitat
que arribava del nord –Robyn
acompanyada de Röyksopp–, el
centre –Yelle– i el sud –Buraka
Som Sistema–; el classicisme dis-
co de Chic feat. Nile Rodgers; o la
sobredosi de proteïnes, vitami-
nes i minerals de Rudimental. En-
tre milers d’estrangers, tampoc
van aixecar cap expectació les
passejades –sense pompa ni cir-
cumstància– de l’alcalde de Bar-
celona, Xavier Trias, i el presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas.

Més enllà del relat del 21è Sónar,
van destacar delícies auditives
que convidaven a disculpar l’es-
tatisme en l’execució: Ben Frost,
Chris and Cosey, Oneohtrix Point
Never, Matmos, Moderat, Uner... Al
Sónar de dia, la sensació va ser de
més amplitud, una millora res-
pecte a la convocatòria anterior, la
de l’estrena de l’emplaçament que
ha substituït el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB) i el Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (Macba). La
versió nocturna va complementar
amb coherència l’aposta diürna:
per l’efervescència creativa, l’au-
dàcia tecnològica, l'emprenedoria
d'avantguarda i, per sobre de tot,
la capacitat d'atracció turística se-
gons un model en què no són
imprescindibles les visites a la Sa-
grada Família, la Roca Village, el
Camp Nou o la platja, que, ara, no-
més són opcionals.
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Els 109.000 assistents d’aquesta edició del certamen de Barcelona assimilen amb 
naturalitat propostes trencadores que en altres festivals serien inimaginables

El Sónar s’acosta a
l’espectacle total

LA CRÒNICA

Alfons Petit
BARCELONA

Nile Rodgers, al capdavant de Chic, en el concert d'aquest dissabte. 
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L’Escola de Dansa Maribel Bover de Girona va tancar ahir el curs amb dues
funcions de l’espectacle Feelings al Teatre Municipal. L’espectacle, que
comptava amb la direcció artística i les coreografies de Maribel Bover i
Guillem Brull, barrejava el modern i el ballet clàssic per parlar de les emocions.
Hi van participar uns dos-cents alumnes de l’escola de totes les edats. 



La dansa de «Feelings» al Teatre Municipal

El festival internacional Green-
wich+Docklands, de referència al
Regne Unit, comptarà una vegada
més amb participació catalana.
Un total de nou companyies viat-
jaran fins a Londres del 20 al 22 de
juny per presentar les seves nove-
tats, en una nova col·laboració
entre el festival i FiraTàrrega. En-
tre aquestes companyies hi ha la
Fundación Collado-Van Hoesten-
berghe, amb seu a Pontós, i Piero
Steiner parlarà de Constructivo, un
espectacle amb grans dosis d'hu-
mor en què dos paletes il·lustrats

busquen respostes al buit ètic que
senten. L'activitat s'emmarca en l'a-
partat professional de la mostra, on
diverses empreses del sector ex-
plicaran els seus espectacles inè -
dits o acabats d'estrenar. Té per ob-
jectiu donar a conèixer interna-
cionalment diversos espectacles i
empreses d'arreu del món. 
A més, tres companyies catala-
nes estan programades dins del
Greenwich+Docklands Interna-
tional Festival: el ballarí Joan Ca-
talà, les instal·lacions de Tombs
Creatius i les acrobàcies del Circ
Pànic.
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Una companyia de Pontós,
al festival Greenwich +
Docklands de Londres

La col·lecció «Josep Pla» ha pu-
blica una nova antologia de textos
de Maria Àngels Anglada amb el tí-
tol Els meus contemporanis. És un
recull de peces periodístiques es-
crites per Anglada i publicades
en bona part a diaris i revistes
d'abast general (Avui, Serra d'Or)
i comarcal (El 9 Nou, Hora Nova o
Empordà). Tots els protagonistes
són personatges destacats de la
vida pública a qui Anglada va vo-
ler retre un homenatge dedicant-
los un escrit.

Es tracta d’homes i dones amb
noms i cognoms, de latituds di-
verses com Vicent Andrés i Estellés,
Aurora Bertrana, Maria Aurèlia
Capmany, Josep Carner o Salvador
Espriu, Georges Simenon o Joan
Vinyoli. 

A més, el volum aplega una tria
significativa de textos consagrats a
Jacint Verdaguer, un referent que
va acompanyar la poeta des de l’a-
dolescència. 
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Publiquen una
nova antologia de
textos de Maria
Àngels Anglada


