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ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE

Dues activitats alternatives d’èxit 
per disfrutar en família, Sounde-
at! i Piknic Electronik, tornen a ce-
lebrar-se aquest cap de setmana a 
Barcelona. Ningú podrà dir, final-
ment, que en aquesta ciutat l’úni-
ca cosa que es pot fer amb els nens 
és baixar al parc més pròxim.
 Soundeat! convida a passar el 
dia en un parc, els Jardins del Pa-
lau de Pedralbes, però amb l’afegit 
d’una selecta oferta de música (di-
rectes i DJ) i una assortida selecció 
gastronòmica, components que ex-
pliquen el nom de l’esdeveniment, 
que aquest dissabte celebra la sego-
na edició (de 12.00 a 23.00 h.)  
 En el primer apartat, el cartell 
es compon de noms destacats de 
l’escena alternativa i de ball de la 
ciutat. Es podrà disfrutar dels di-
rectes d’Extraperlo (clàssics under-
ground que revitalitzen el pop na-
cional dels 80), beGun (ascendent 
productor d’electrònica instru-
mental amb ànima pop) i Playless 
(nou projecte house de Sidechains, 

DJ resident de Razzmatazz); i a més, 
hi haurà sessions del col·lectiu Dis-
cos Paradiso (amb seu a la botiga de 
discos del mateix nom) i l’eclèctic 
Raver Jewish. 
 De menjar, gairebé tot el que es 
pugui imaginar, en una mena de vol-
ta al món gastronòmica: plats me-
xicans (Corazón De Agave), tailan-
desos (Petit Bangkok), hindús (Ma-
sala ’73), hamburgueses gourmet 
(Flying-Kitchen), entrepans gens im-
provisats (Bread&Circuses)… A més 
de restaurants amb camioneta aquí 
en exclusiva: Surf House Barcelona i 
4 Latas.

Clàssic local

Piknic Electronik és, per la seva part, 
una aposta ja provada amb èxit. 
Aquest any, la cita se celebra, des 
d’aquest diumenge, cada diumen-
ge fins al 20 de setembre, de 13.00 a 
22.00 hores, als Jardins de Joan Bros-
sa de Montjuïc. 
 Amb cada edició, el programa 
musical del Piknic acumula més 
noms de primer nivell: això no és 
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música de fons per fer el pícnic, tot i 
que també ho és, sinó una oportuni-
tat per descobrir què es cou en l’elec-
trònica de ball actual. Passaran per 
allà noms tan importants com Craig 
Richards, Deetron, Derrick May, 
Jimmy Edgar, Maceo Plex, Matthew 
Dear (cara a cara amb Paco Osuna), 
Pachanga Boys, Robag Wruhme, Ti-
ga… La inauguració comptarà amb 
un mà a mà d’experts house com 
Jesse Rose i Justin Martin, a més de 
Detroit Swindle i Marquis Hawkes, 

mentre que DB & FRNCH posaran 
banda sonora al Petit Piknic.
 Aquesta és una de les novetats 
de l’espai dedicat als nens: pro-
gramació pròpia de DJ locals. Es 
podrà accedir a aquesta àrea per 
cinc euros, amb possibilitat de pa-
gar 10 euros més si el visitant deci-
deix allargar la jornada a l’escena-
ri principal a partir de les 16.00 h. 
(I, com de costum, els menors de 12 
anys entren gratis si van acompa-
nyats d’un adult). H

La cita de Montjuïc  
reunirà Deetron, 
Derrick May, 
Jimmy Edgar  
i Tiga, entre altres

Electrònica 
als jardins
Els plans familiars Soundeat! i Piknic 
Electronik omplen de música parcs de BCN

Clownia, més que música
3El festival de Txarango comença avui amb Leo Bassi i Cybee
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Després de l’èxit de la seva prime-
ra edició, Clownia, festival organit-
zat pel grup Txarango a Sant Joan 
de les Abadesses, torna avui i demà. 
Més de 5.000 persones assistiran a 
la cita, que barreja música, circ i te-
atre amb espais per reflexionar i re-
plantejar el món. Aquest any entre 
els convidats estrangers el primer 
dia es podrà veure en acció Babylon 
Circus, un grup de França amb àm-
plia trajectòria, i els Caribbean Dan-
dy, un col·lectiu de dj’s del Japó que 
punxen músiques del món. Aquests 
últims acomiadaran la nit de diven-
dres. Els suecs Hoffmaestro debuta-
ran demà a Catalunya. 
 Entre els artistes locals, anima-
ran la festa Gertrudis, La Pegatina i 
Aspencat, aquesta nit. Txarango ac-
tuarà demà juntament amb El Niño 
de la Hipoteca, Zoo i Calavera Co-
llective. 
 «Volem que el festival serveixi per 
descobrir aquí grups interessants 
amb què hem coincidit tocant pel 

món», destaca Alguer Miquel, can-
tant de Txarango. 
 El festival és un lloc de trobada i 
intercanvi amb activitats i propos-
tes a tota hora. El descarat bufó Leo 
Bassi i la cantant Amparo Sánchez 
(ex-Amparanoia) destaquen com 
a convidats a l’espai Àgora. Cybee, 
nou valor del pop-rock català, avui, 

i l’orquestra Di-versiones, 
demà, lideren  els concerts 
matutins a la plaça Major.
 Les entrades es van ven-
dre en poques setmanes, 
però Txarango no es plan-
teja canviar el model de 
festival. Clownia també 
vol ser un homenatge als 
pobles petits del Ripollès 
d’on procedeixen els inte-
grants del grup. «Estem en 
un entorn privilegiat, el 
vincle amb la naturalesa 
és molt gran per a nosal-
tres i tots a Sant Joan de les 
Adadeses hi col·laboren», 
explica el Miquel. «No ens 
plantegem canviar. No vo-

lem competir ni convertir-nos en 
un megafestival. Clownia és un es-
pai de convivència, ha de ser prò-
xim i familiar».
 La solidaritat també hi té pes. Des-
prés de comptar en la primera edi-
ció amb Pallassos sense Fronteres, 
en aquesta es donarà a conèixer la 
tasca de Pallassos en Rebel·lia. H
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