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L’aparador de l’indígena
L’escena barcelonina s’ha guanyat a pols un espai al Sónar H Aquest any hi ha artistes tan 
dispars com Tarántula, Guillamino, Chacho Brodas, The Requesters i fins i tot una sessió de rumba

33 The Requesters 8 Serà el seu primer concert al Sónar i a més tenen la difícil missió de clausurar el festival.

Durant la seva prime-
ra dècada, el Sónar 
ha viscut la paradoxa 
de ser un festival bar-
celoní que amb prou 

feines podia programar artistes de 
Barcelona perquè l’escena electrò-
nica local a penes bategava. Però fa 
uns quants anys que els artistes naci-
onals (i principalment barcelonins) 
s’han fet un forat en el festival. Al 
principi, amb calçador. Ara, amb tot 
mereixement, ja que el 2008 diver-
sos dels concerts més sonats els fir-
maven indígenes de l’escena local.
 Aquest any s’estrenen The Re-
questers. Per a aquest grup barcelo-
ní d’electro-house, «la gràcia de to-
car a Sonar és que juguem a casa i 
que és un festival amb credibilitat i 
de referència mundial. Ens dóna cer-
ta seguretat i confiança saber que els 
agrada el que fem», reconeixen. Pe-
rò també diuen que estan «força ner-
viosos: les expectatives són altes, pe-
rò la pressió també és alta». Seva és 
la responsabilitat de tancar l’última 
nit al pavelló Fira-2.
 Per a Guillamino aquest és el ter-
cer concert al Sónar. Debutar el 2003 
va ser «un somni fet realitat». A més, 
li va donar un disc a John Peel. El seu 
retorn el 2005 es va saldar amb una 
edició del seu disc al Japó i Europa. Pe-
rò el seu principal record és un altre: 
«Vaig baixar de l’escenari, tot excitat, 
i el primer que se’m va acostar cor-
rent a dir-me alguna cosa, ¡era l’ins-
pector de la SGAE, que volia que om-
plís la fitxa». El dj i productor Griffi va 
actuar uns anys amb el grup de rap 
Solo Los Solo i ara torna amb Chacho 
Brodas. Comparteix la idea general 
que el Sónar és «un gran aparador».
 First Aid Kit, duo barceloní de 
pop electrònic, no hi actuen aquest 
any, però no oblidarà el pas pel festi-
val. La cantant, Agnés Arán, compa-
ra tocar-hi amb «haver treballat per 
a una bona empresa i tenir-ho en el 
currículum». El mateix diria Miguel 
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Marín (àlies Árbol), que no només va 
actuar uns quants anys al Sónar bar-
celoní, sinó també en les seves edici-
ons internacionals. «I m’han sortit 
actuacions a partir d’allà», recalca.

PRESTIGI, NO FAMA / Txarly Brown hi ha 
anat en 14 edicions i en més de la mei-
tat com a artista. Aquest any repeteix 
i punxarà rumbes. La seva perspec-
tiva és matisada: «Punxar al Sónar 
et dóna prestigi, però no és el passa-
port a la fama». Tot i així, celebra po-
der tornar-hi: «M’omple d’orgull i sa-
tisfacció que la rumba s’hagi colat al 
Sónar. Pel mal de panxa que causarà 
en més d’un integrista i perquè crec 
que la majoria de música electrònica 
de ball està en punt mort».
 I és que si la presència nacional 
creix en quantitat i qualitat és per-
què el Sónar s’ha obert a altres gè-
neres. El 2008, els grups de hardco-
re experimental Nisei i Za van realit-

zar un concert conjunt. Per a Alfons 
Serra, bateria de Nisei, és un dels que 
més ha disfrutat en la seva vida. Per 
a Eduard Pou, el seu homòleg a Za, 
«veure multitud de guiris pastillers 
ballant una cançó nostra» va ser «in-
esborrable i segurament irrepetible». 
Eren l’anomalia. Per això Pou celebra 
que el Sónar «estigui fet per gent a 
qui li agrada la música» amb «un cri-
teri d’elecció molt lliure». Aquell bo-
lo no els va obrir les portes d’Europa, 
però com diu Serra, «tocar en festi-
vals permet pagar el lloguer del local 
d’assaig uns mesos».
 Aquest any, al Sónar hi cap fins i 
tot el folk sigil·lós d’Anímic. I s’insis-
teix en la col·lisió de grups. Joe Cre-
púsculo diu que brindarà amb La Es-
trella de David i Thelemáticos «algu-
na cosa ballable i taleguera, fecunda 
per a la música avançada». Per la seva 
part, Tarántula se les haurà amb La 
Orquesta del Caballo Ganador. Per 
Vincent Leone, portaveu de Tarántu-
la, el millor de tocar al Sónar és «no 
haver de fer cua als banys» i espera 
que l’efecte del seu pas pel festival si-
gui «firmar autògrafs als pits». H

33 Guillamino hi actua per tercer any. 33 Joe Crepúsculo farà doblet. 33 Griffi torna amb Chacho Brodas.

Els grups locals van 
firmar algunes de 
les actuacions més 
sonades del 2008

Compte enrere del festival de músiques avançades (5)

ENTREU A www.elperiodico.cat I 
GUANYEU ENTRADES PER AL SÓNAR

TEATRE 3 PRESENTACIÓ

FiraTàrrega estableix nexes amb Quebec
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En aquests temps d’equilibris i cor-
des fluixes, FiraTàrrega es manté fer-
ma a les altures com a aparador in-
ternacional de les arts escèniques 
amb la celebració, del 10 al 13 de 
setembre, d’una 29a edició que se-
gueix apostant per «la qualitat i la 
recerca de nous llenguatges i espais 
escènics», segons va destacar ahir el 

La fira, del 10 al 13 de 
setembre, s’obrirà amb la 
mística de Kiku Mistu

director artístic, Jordi Colominas. 
La projecció de la fira es reforça amb 
la firma d’un acord de col·laboració 
amb el govern del Quebec, referent 
mundial del circ, que hi portarà tres 
espectacles.
 En total, unes 80 propostes de 
companyies catalanes, de la resta 
d’Espanya i estrangeres ompliran 
els carrers i espais de la ciutat, a les 
quals aquest any s’afegeix el Parc de 
Sant Eloi amb una proposta fami-
liar: Blanc!. Diferents creadors sor-
prendran els vianants amb xous, 
música i fins i tot una coreografia 
amb ballarins i pollastres morts. 

Quidam al Cirque du Soleil.  presen-
tarà en un magatzem abandonat Co-
pacabana, una singular immersió en 
la gastronomia. L’espectacularitat 
visual vindrà amb Transition, copro-
ducció entre els alemanys Panopti-
kum i el grup català Efímer, guardo-
nats l’any passat pel seu muntatge 
inaugural. També hi seran presents, 
entre altres, Sol Picó (amb Sirena a la 
plancha, premi Max de dansa 2008); 
Carabosse (amb una vaporosa deli-
katessen, Chez Cocotte), Ados Teatroa 
(Emotikon), Rayuela Producciones Te-
atrales (Invasores del espacio), Blanca 
Arrieta, Motion House i Braendende 
Kaerlighed. H

33 Kiku Mistu, un «poeta vital».
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 Kiku Mistu, que s’autodefineix 
com a «poeta i fanaler de la llum vi-
tal», inaugurarà la Fira amb Compar-
tim la llum. Un acte ritual i màgic en 
què, acompanyat d’una orquestra 
oriental i un cor de nens, explicarà 
dos contes i buscarà la regressió a la 
infància del públic que, al seu vol-
tant, participarà en la proposta mís-
tica i lúdica. «És cada vegada més ne-
cessari que tornem a ser nens i aques-
ta és la meva proposta», argüeix.
  Fruit del Laboratori de Creació  
de la Fira, en suport de nous artis-
tes, la companyia Ponten Pie, lide-
rada per Sergi Ots, clown solista de 


