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Lotic, en la primera jornada del festival. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

ACN BARCELONA

■ Els peruans Dengue Dengue
Dengue amb els seus ritmes elec-
trònics ancestrals i el minimalis-
me de Daito Manabe + Kamitani
Lab són els dos grups que, ahir a
la tarda, van marcar l'inici del Só-
nar . Un festival que ha patit
per la polèmica vaga dels riggerso
muntadors, que es van manifestar
ahir al matí davant de l’escenari
del Sónar de Dia. Els barcelonins
Za!, que van actuar a les quatre de
la tarda amb Ouchhhh, es van so-
lidaritzar amb els riggers en vaga
durant el seu xou tecnològic al fes-
tival.

A les quatre de la tarda, el So-
narVillage va ser l'escenari en el
qual van irrompre Dengue Den-
gue Dengue, duet d’electro peruà
format per Rafael Pereira i Felipe
Salmón. Com va explicar el Sónar,
«el seu projecte porta un temps
investigant la naturalesa de les
arrels més profundes de la música
folklòrica del seu país, com la
cúmbia de tints psicodèlics».

Ben diferent i minimalista va

ser el concert Daito Manabe + Ka-
mitani Lab al SonarComplex. El
procediment de presa de senyals
del cervell, a partir d'un escànner
i un procés de ressonància mag-
nètica, i posterior anàlisi i desco-
diicació del Dr. Kamitani són uti-
litzats per Manabe per crear un
espectacle visual i sonor que pot
marcar un abans i un després.

Paula Moya, pianista de The
Berlinist, va explicar l’experiència
de debutar al Sónar amb l’espec-
tacle que el grup ha ofert basat en
la música creada per l’aclamat vi-
deojoc GRIS, de Nomada Studio.

L’argentí resident a l’Estat Agus-
tín López, habitual del festival, va
mostrar la seva predilecció per
Sónar Dia, per la seva programa-
ció «més arriscada» i, al marge
d’alguns caps de cartell, «convida
a conèixer» nous projectes.

D’altra banda, en Gil, de Sao
Paulo, visita per primera vegada
el Sónar, cridat per la bona prem-
sa que, segons diu, el festival té al
Brasil (on s’han celebrat diverses
edicions del certamen).

Dengue Dengue Dengue i
el minimalisme de Daito
Manabe obren el Sónar

EFE/ACN BARCELONA

■Els carrers i les places de la Bisbal
d’Empordà tornaran a acollir pro-
postes de circ al carrer per a tots els
públics a partir d’avui divendres i
ins diumenge. El cartell de la XXIV
Fira de Circ al Carrer de la Bisbal
d’Empordà arriba amb prop d’una
cinquantena d’espectacles d’una
trentena de companyies. 

L’espectacle inaugural tindrà
lloc aquesta nit als exteriors del Te-
rracotta Museu i anirà a càrrec de
Cirque la Compagnie, que presen-
tarà l’espectacle L’Avis Bidon: una
proposta de circ amb tècnica i far-
cida d’humor i adrenalina, amb
música en directe i alguna sorpre-
sa. Aquesta és també d’alguna ma-
nera una presentació de les refor-
mes dels exteriors del museu bis-
balenc fetes recentment.

La plaça de la Sardana també
tindrà activitat, així com el barri del
Convent, que té un actiu col·lectiu
de veïns, i programarà un especta-
cle. Hi viu un   de la població
bisbalenca però, ins ara, la Fira no
hi havia programat mai cap funció.
S’hi encetarà la tarda del diumen-
ge amb el xou Sobre ruedas, de Yi-
dor Llach, una proposta d’acrobà-
cies amb bicicleta, clown gestual i
malabars còmics.

Circ contemporani, cabaret,
trapezi, clown, aeri, diàbolo, ma-
labars, mastil, música o tallers són
algunes de les disciplines artísti-
ques que conformen la programa-
ció d’enguany. Com és habitual, la
gran majoria d’espectacles són
gratuïts. 

Una petita part és de pagament,

i serveixen per recollir fons econò-
mics que ajuden a inançar l’esde-
veniment popular.

L’edició d’enguany comptarà
amb destacadíssimes propostes
nacionals, com El Fedito: artista
valencià que presentarà Oyun, un
innovador espectacle que combi-

na humor, originalitat, ritme i una
depurada tècnica de malabars.

També cal fer esment de l’espec-
tacle Envà, dels catalans Amer &
Africa, una divagació de dues per-
sones sobre les peculiaritats de les
relacions humanes. O Mumusic-
circus, que, servint-se de la seves
espectaculars acrobàcies i suspen-
sions capil·lars, presentaran
l’emocionant i delirant Flou Papa-
gayo. I la Cia Faltan, que interpre-
tarà Express.

A escala internacional també
cal destacar, procedent d’Israel,
Control Freak: un entranyable per-
sonatge que intentarà interactuar
amb el públic, i també cal fer es-
ment d’un dels grans retorns a la
ira: el de l’alemany Danilo Marder,
un dels millor equilibristes sobre
mans que existeixen actualment al
món i que presentarà un especta-
cle amb tocs teatrals.

Un espectacle al Terracotta
Museu dona el tret de sortida
a la Fira del Circ de la Bisbal
Els francesos Cirque la Compagnie obren un cap de setmana de bon
humor i malabars a les places i carrers de la capital del Baix Empordà

L’organització
espera superar
els 30.000
visitants de les
darreres edicions

Feliços 38 anys, papa! Et desitgem
que passis un dia genial amb
nosaltres. T'estimem! La Clara, la
Berta i la mama. 

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT I
UN TEXT BREU AMB 48H. A L’ADREÇA
aniversaris@ddg.cat

AVUI FELICITEM

Un espectacle de la Fira del Circ

de la Bisbal. DdG

EFE BARCELONA

■ L'escriptora i gestora cultural
Vinyet Panyella ha estat designa-
da com a nova presidenta del
Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA) en el primer ple
d'aquesta entitat celebrat a la seva
seu del Palau Moja de Barcelona
després de la presa de possessió
dels seus set nous membres al
Parlament.

En aquest ple constitutiu tam-
bé ha estat nomenada com a vice-
presidenta del CoNCA la gestora

cultural en l'àmbit de les arts es-
cèniques Margarida Troguet,
mentre l'especialista en polítiques
culturals Jordi Font assumirà les
funcions de secretari.

El Parlament va acollir ahir la
presa de possessió dels set nous
membres del Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts en un acte
presidit pel president de la cam-
bra, Roger Torrent, i al qual també
va assistir la consellera de Cultura,
Mariàngela Vilallonga.

A més de Vinyet Panyella, Mar-
garida Troguet i Jordi Font, han
pres possessió del càrrec el gestor
cultural Salvador Casals, el direc-
tor d'orquestra Edmon Colomer,
l'editora Núria Iceta i la producto-
ra cinematogràica Miriam Porté,
ha informat l’entitat. 

La gestora cultural Vinyet
Panyella presidirà el CoNCA

El Parlament va acollir ahir
la presa de possessió dels set
nous membres del Consell 
de Cultura i de les Arts

EUROPA PRESS BARCELONA

■La a edició de la Setmana del
Llibre en Català comptarà amb
l'escriptor suec David Lager-
crantz, l'autor continuador de la
saga Millennium començada per
l'escriptor mort Stieg Larsson,
com a convidat especial del cer-
tamen que se celebrarà del  al 
de setembre a l'avinguda de la Ca-
tedral de Barcelona, va anunciar
ahir el president de la iniciativa,
Joan Sala.

El certamen acollirà la presen-

tació de  novetats editorials i
un total de  expositors, la qual
cosa representa un , més que
l'any passat en un «any de rè-
cords» que sembla haver tocat
sostre, segons Sala.

Lagercrantz participarà en la
Setmana en un acte el dissabte 
de setembre, en què presentarà el
nou llibre La noia que va viure
dues vegades(Columna), que sor-
tirà a la venda a inals d'agost i tan-
carà la saga protagonitzada per la
hacker Lisbeth Salander.

«Es tracta del moment en què
es parla més de llibres en català a
part de Sant Jordi», va dir Sala, que
també va destacar la presència de
més de  autors que passaran a
signar pels estands en l'edició que
sumarà més escriptors signataris.

L’autor de «Millennium» serà
a la 37a Setmana del Llibre

El certamen acollirà 260
novetats editorials i un 7,5%
més d'expositors en un 
«any de rècords»
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