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–¿Aquest espectacle estrenat a l’úl-
tim Grec significa un canvi respecte 
de les seves anteriors propostes?
–Aquesta peça m’ha ensenyat a res-
pectar el no riure i a tocar l’especta-

La pallassa retrata la hipocresia de la 
nostra societat a Paradís perdut, un es-
pectacle en solitari que presenta a la 
sala Muntaner fins al 19 de febrer
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«Vull remoure l’espectador»
dor d’una altra manera. He après a 
trobar-me de gust amb el públic que 
s’emociona. Si fer riure és un art, 
emocionar encara ho és més.

–¿Com ho aconsegueix?
–Soc una mica dolenta perquè, per 
aconseguir que entrin en el meu joc, 
primer enganyo el públic portant-lo 
per un camí de tonteria i de rialles i, 
quan el tinc relaxat, li clavo un bon 
cop de puny. ¡Figurat, eh!

–Defineixi aquest Paradís perdut.
–A l’obra, el paradís és un quadro on 
hi ha uns angelets pintats que can-
ten. Això, a l’imaginari de tothom, 
és el paradís. Però el meu àngel, que 
forma part del quadro, no ho veu 

igual i per això l’abandona. Vol ser 
àngel de la guarda però, com que no 
sap volar, acaba al mar.

–En l’imaginari de molts, el Cirque du 
Soleil també és el paradís…
–Jo, que hi vaig treballar, sé que 
no és el paradís com molts es pen-
sen (riu). La idea de l’espectacle surt 
d’aquesta idea del paradís que ca-
dascú s’imagina.

–¿Contenta de la feina amb el direc-
tor i dramaturg Ferruccio Cainero?
–Hem fet un bon tàndem. Té moltís-
sima imaginació. Li vaig dir què em 
venia de gust explicar i va entendre 
la meva necessitat de sortir de la me-
va zona de confort. Però el tema de la 

migració m’interessava des de molt 
abans del drama de Síria i del Medi-
terrani. Ja el vaig tocar a Èxode, pe-
ça inspirada en la guerra civil espa-
nyola que vaig fer amb Monti i Joan 
Valentí.

–¿Per què s’ha aliat amb Proactiva 
Open Arms?
–Jo no soc socorrista com l’Òscar 
Camps, però vull ajudar amb el que 
jo sé fer, per això l’1 de febrer to-
ta la recaptació que fem serà per a 
ells. Ara tothom es fixa en els refu-
giats que es moren de fred, ¡però es 
continua morint gent al mar! S’ha 
d’exigir als governs que resolguin 
aquests drames humans. ¡No estem 
acollint ningú!

–¿Què espera provocar?
–Vull sorprendre i remoure el pú-
blic, que surtin amb ràbia a dins, pe-
rò també amb ganes de volar i de fer 
alguna cosa per propiciar canvis. H

El Sónar 2017 pren forma
3 El festival de músiques avançades anuncia prop de 40 nous noms
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L’
edició 2017 del Sónar co-
mença a agafar forma de 
veritat: el festival acaba 
d’afegir una quarantena 

de nous noms al seu cartell, el gruix 
d’un programa que arribarà a les 
130 actuacions.
 Entre els grans atractius hi ha 
per exemple la presència d’An-
derson.Paak, una de les promeses 
més rutilants de la música actual. 
El californià va publicar no un, sinó 
dos discos de referència l’any passat: 
el seu propi Malibu (gloriosa barreja 
de neo-soul i hip hop) i, a mitges amb 
el productor de hip hop Knxwledge, 
el debut del projecte NxWorries, Yes 
lawd!. Al Sónar presentarà Malibu en 
directe amb la seva banda The Free 
Nationals.
 DJ Shadow, una altra novetat im-
portant del programa, també va pu-
blicar dos discos rellevants el 2016: 
un de nou, The mountain will fall, el 
primer que llançava en cinc anys, i 
la reedició del 20è aniversari del seu 
clàssic debut Endtroducing…, la visió 
melancòlica del qual del hip hop va 
deixar empremta. Soulwax assalta-
ran l’escenari com a septet (¡tres ba-
teries!) per presentar el seu primer 
àlbum en més d’una dècada.
 A més a més, el productor Arca 
(col·laborador de Björk i Kanye West) 
ha escollit el Sónar per exhibir en 
primícia el seu pròxim disc, sempre 
del braç de l’artista visual Jesse Kan-
da. També impactant, encara que 
potser menys arty, promet ser l’es-
pectacle de l’ídol electrotechno Vi-
talic en suport del disc Voyager.

MÉS FUSTA / La varietat torna a regnar 
al cartell. Cada nom anunciat sem-
bla representar un subgènere dife-
rent. O diversos: el tot terreny Clark 

ticiparà en el concert de David Lang 
de diumenge a L’Auditori.
 La música urbana del Regne Unit 
tindrà una representació tan con-
tundent com l’any passat, quan el 
Sónar es va fer ressò del ressorgir gri-
me. S’hi sumen el prometedor MC 
AJ Tracey, el ja veterà artista grime 
Giggs i el locutor estrella (de BBC Ra-
dio 1) Benji B.

VETERANS I EMERGENTS / Little Dragon 
ja són coneguts del Sónar, però mai 
abans havien portat el seu electro-
pop estilitzat a la franja nocturna. 
Altres artistes d’ímpetu melòdic 
com Roosevelt i el duo HVOB sona-
ran a Sónar de Dia. En aquelles ma-
teixes hores opera l’escenari Sonar-
Dôme, de nou de la mà de Red Bull 
Music Academy, amb una combina-
ció de grans veterans com Suzanne 
Ciani (pionera exploradora de la sín-
tesi analògica) i RP Boo (un dels grans 
del footwork) i emergents com Marie 
Davidson, River Tiber, Julián Mayor-
ga, Christian Tiger School i Pan 
Daijing.

 En l’apartat de sessions s’incorpo-
ren els duos de Daphni (àlies paral-
lel de Caribou) & Hunee i Marcel 
Dettmann & Dr. Rubinstein, a més 
a més de Jon Hopkins (rarament vist 
com a DJ), Marco Carola, Heidi, Opti-
mo, Prins Thomas i Lena Willikens. 
Ja es coneix, a més a més, quins seran 
els primers encarregats d’animar la 
nit de dissabte a SonarCar, l’escena-
ri circular estrenat l’any passat: dos 
selectors de confiança com Seth Tro-
xler i Tiga, mà a mà en un set de sis 
hores.
 Aquests noms se sumen als ja 
anunciats de Nicolas Jaar, De La 
Soul, Moderat, Justice, Eric Prydz, 
Nina Kraviz i Nosaj Thing & Daito 
Manabe, entre altres. La programa-
ció es completarà durant les pròxi-
mes setmanes. H

AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ

 El festival acollirà la première 
europea del nou projecte de Carl 
Craig (patriarca del techno de De-
troit), Versus Synthesizer Ensemble, 
en el qual participen músics de re-
nom com per exemple el pianista 
Francesco Tristano.
 Entre l’electrònica i la clàssica 

es mou Bedroom Community, se-
gell i col·lectiu islandès que celebra-
rà els seus primers 10 anys a Sónar. 
S’anuncien les actuacions del seu 
fundador, Valgeir Sigurðsson (pro-
ductor de Björk i Will Oldham), i 
l’excel·lent compositor nord-ameri-
cà Nico Muhly, que a més a més par-

–que portarà nou disc i xou visual 
amb dos perfomers– pot fer des d’IDM 
musculosa fins a bandes sonores am-
bient com The last panthers, passant 
per altres mil vessants. Els també 
eclèctics Lunice i Evian Christ pre-
sentaran aquí material dels seus pri-
mers elapés.

Anderson.Paak, 
DJ Shadow, Soulwax 
i Arca s’afegeixen al 
programa, que tindrà 
130 actuacions
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Anderson.Paak.

Vitalic. DJ Shadow.


