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Algoritmes, dissidències i negocis al Sónar+D
de les administracions públiques 
(prop de mig milió d’euros) repre-
senta el 31%, deu punts menys que 
al 2015. Tant l’Ajuntament de Bar-
celona com la Generalitat hi parti-
cipen mitjançant uns convenis de 
col·laboració que preveuen “objec-
tius i un pla d’activitats que tinguin 
impacte i contribució en la ciutada-
nia i en el teixit creatiu i empresa-
rial”, segons explica la direcció del 
Sónar+D. Això inclou col·laboraci-
ons amb el Music Technology 
Group de la Universitat Pompeu 
Fabra, el Centre Nacional de Super-
computació i el Mercat de les Flors.  

El ‘big data’ vs. el factor humà 
La conferència inaugural, titulada 
Why we play, la protagonitzarà Bri-
an Eno, “l’home que va convertir la 
tecnologia en un instrument, se-
gons la definició d’Enric Palau, co-
director del Sónar. Serà el punt de 
partida de tres jornades amb altres 
visites il·lustres, com ara Adam 
Clarke, de la comunitat d’usuaris 
del joc Minecraft, i Jacob Appel-
baum, l’investigador en seguretat 
informàtica i activista hacker que va 
col·laborar amb Edward Snowden. 
L’activisme és una de les potes de 
De-centralize, “un congrés dins del 
congrés” coorganitzat amb el festi-

val austríac Elevate i que qüestiona 
“la centralització i concentració de 
la xarxa en tres o quatre companyi-
es”. “Hi participaran projectes de 
tot Europa que proposen als usuaris 
recuperar el control d’internet i dels 
continguts que s’hi distribueixen”, 
diu De Vicente sobre la dissidència 
que s’organitza al marge del poder.  

La tensió entre “la lògica dels al-
goritmes i la lògica dels preceptors” 
planarà sobre les intervencions de 
Matt Ogle i Ajay Kalia, de Spotify, i 
Jeff Smith, cap de programació de 
BBC2 i BBC6 Radio. El debat parteix 
d’una pregunta: ¿com descobrirem 
el nostre pròxim artista preferit? 
¿És a dir, el big data enviarà a l’atur 
els prescriptors culturals? ¿Serà la fi 
del factor humà? La reflexió es com-
pletarà amb una conferència de Ka-
te Crawford, de Microsoft Research, 
que analitza l’impacte social, polític 
i cultural del big data.  

El Sónar+D també és un espai de 
negocis. Segons Ventura Barba,  
director executiu d’Advanced Mu-
sic, “els projectes artístics també són 
projectes empresarials”. En aquest 
sentit, el congrés dedica espai i 
temps a qüestions relacionades amb 
el finançament, com ara una àrea 
d’exposició i promoció de start-ups i 
trobades amb inversors.e 

El productor Brian Eno inaugurarà el Sónar+D  
amb una conferència el 16 de juny. SHAMIL TANNA 

Brian Eno, Spotify, BBC, Microsoft i Minecraft participaran en el congrés de cultura digital

TECNOLOGIA I ART

Tecnologia, art, pensament i nego-
cis conflueixen en la quarta edició 
del Sónar+D, el Congrés Internaci-
onal de Cultura Digital i Tecnologi-
es Creatives que se celebrarà a Bar-
celona del 16 al 18 de juny com a part 
de les activitats diürnes del festival 
Sónar. El pavelló número 4 de la Fi-
ra de Barcelona a Montjuïc acollirà 
una representació “molt transver-
sal” de “l’ecosistema de les innova-
cions creatives”, segons va explicar 
ahir el comissari del Sónar+D, José 
Luis de Vicente.  

“Una de les idees fortes és desco-
brir fenòmens emergents, què està 
passant i quines relacions s’esta-
bleixen amb les formes creatives”, 
diu De Vicente sobre un Sónar+D 
amb 4.500 professionals acreditats 
i que inclou conferències, presenta-
ció de projectes tecnològics, troba-
des professionals, instal·lacions ar-
tístiques i exhibició d’innovacions 
en realitat virtual, i que a més funci-
ona com a espai connectat amb el 
que passa als escenaris del festival.  

El pressupost del Sónar+D és 
d’1,57 milions d’euros (similar al de 
l’any passat), dels quals l’aportació 
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El somni d’un conte  
de guerra

Un poema dramàtic imperfecte, 
embolicat amb evocadores textures 
visuals (Francesc Isern) entre el som-
ni i l’alba i amb emotius estímuls mu-
sicals que de ben segur haurien trobat 
en la nau gòtica de la Biblioteca de Ca-
talunya un aixopluc més adequat per 
escampar els efluvis de la narració, 
per quallar la densitat atmosfèrica 
d’una història a la vegada dura i ten-
dra d’una tragèdia sense guanyadors. 
Un conte amb tres narradors i tres 
músics que comença desconcertant 
i acaba emocionant, malgrat que el 
trajecte sigui una mica massa llarg. A 
l’hora d’explicar aquest conte i de fi-
car-nos-hi, Jacob Torres es mostra 
molt encertat, per sobre d’un Borja 
Espinosa desdibuixat, ben col·locat 
però absent. En canvi, la presencia de 
Miranda Gas ens sorprèn tant quan 
alterna amb els narradors com quan 
canta, per exemple, un fragment de 
Wish you were here, de Pink Floyd, 
que no té res a veure amb la resta de 
cançons però que conté una lletra 
idònia per a aquells moments. 

El conjunt desprèn una càlida po-
ètica i exhibeix un nivell literari que 
convida a visitar la molt extensa 
obra de Kessel, la qual cosa compen-
sa un disseny de llums al qual li 
manca intensitat perquè els ulls 
dels espectadors hi vegin en lloc 
d’intuir entre les boires.e

TEATRE

‘Els cors purs’ TEATRE ROMEA 111 DE MAIG 

A Oriol Broggi i la Perla 29 
els va la vella, convulsa, 
amable història d’Irlan-
da. La presa, Traducci-
ons/Translations i Dan-

sa d’agost en són una bona i exito-
sa prova. I després d’aquell –per a 
mi– apassionant Al nostre gust 
construït amb fragments del millor 
teatre universal, Broggi s’ha fixat 
ara en un relat del gran viatger, es-
criptor i corresponsal de guerra 
francès Joseph Kessel (1898-1979). 

Els cors purs és una acurada dra-
matúrgia (Marc Artigau i Oriol Brog-
gi) del conte de Mary de Cork que 
narra una història d’amor en el marc 
de la guerra civil irlandesa. Un relat 
estrictament literari i en conseqüèn-
cia força descriptiu, sense acció ni di-
àlegs, com reconeix el mateix direc-
tor, que sembla retornar als seus orí-
gens teatrals –quan va dirigir aquell 
magnífic Els ulls de l’etern germà de 
Stefan Zweig a la Sala Beckett–, i que 
connecta amb l’ambició de poema 
dramàtic d’Al nostre gust. 
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