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L'electrònica catalana al Sónar
La 22a edició del festival tindrà lloc del 18 al 20 de juny
El Festival Internacional de Música Avançada i New Media Art celebra la 22a edició. La capital
catalana s'omplirà d'electrònica del 18 al 20 de juny, en una proposta musical molt variada. L'edició
d'enguany porta més de vint artistes catalans de projecció internacional, com ara PXXR
GVNG, YESO, Desert o CaboSanRoque.
La proposta del Sónar d'enguany proposa a Barcelona tres dies de música electrònica de primera
línia. Ja s'han fet públics els noms que formaran part del cartell i que ompliran la Fira de Montjuïc,
al Sónar de Dia, i la Fira Gran Via de l'Hospitalet, al Sónar de Nit.
A l'edició d'enguany del festival hi haurà més d'una vintena d'artistes de tot el territori català. És el cas
de PXXR GVNG, un jove col·lectiu format per tres MC i un discjòquei que fa dies que ha
revolucionat el panorama nacional amb un so plenament contemporani. YESO, format per dues
importants personalitats de la comunitat hip-hop, també serà al festival, i compartirà escenari amb
el tarragoní Will Blake, la nit de dissabte 13 de juny.
L'experimentació i l'avantguarda són la carta de presentació d'Exotèric Continent, nom artístic
d'Arnau Sala, així com dels mataronins Noir Noir. També forma part del cartell el duet format per
Roc Jiménez i Stephen Sharp, EVO, que crea a partir de la deconstrucció del hardcore i la tradició
rave.
La nova electrònica té representació catalana, que arriba de la mà del músic uruguaià establert a
Barcelona Fernando Lagreca, i de Mans O. Niño, un dels noms importants que ressonen en la
programació, amb un estil personal que agafa referències del jazz per mesclar-lo amb l'electrònica
en un estil únic. Brigitte Laverne i el duet Desert ocuparan la cabina del SonarVillage, amb les
melodies i la vocació seductora de les seves composicions.
El Sónar també serà l'escenari de CaboSanRoque, duet que crea les seves màquines sonores, i
que presentarà el seu últim disc, 12 Rounds http://www.enderrock.cat/disc/3960/rounds)
(
(Chesapik, 2014). Els productors i discjòqueis catalans estan molt ben situats a l'electrònica de ball,
representada per Headbirds, Olde Gods, Pedro Vian i dos dels noms més frescos de l'escena:
Innercut i Downites.
L'empremta internacional del Sónar
Alguns dels noms que ja s'havien confirmat són artistes de primera línia mundial del panorama
electrònic. The Chemical Brothers, que han revolucionat el concepte de música electrònica en
directe, arriba amb un espectacle que no deixarà ningú indiferent. S'hi sumarà un clàssic de
l'escena, Skrillex, mentre que Duran Duran debutarà al festival.
El cartell complet del Sónar es pot consultar al seu webhttp://sonar.es/ca/2015/prg/ar/list/)
(
, i les
entrades es poden adquirir al següent enllaçhttp://sonar.es/ca/pg/tickets)
(
.
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