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Desgranant el Sónar 2019
El festival portarà 140 actuacions amb una oferta de 36 països diferents | A$AP
ROCKY, Bad Bunny, Cecilio G i Bad Gyal són alguns dels integrants del cartell
d'enguany

Sónar | Xavier Mercadé

El Sónar es considera un dels festivals de referència a l'hora de connectar música i tecnologia.
Després de la celebració de 25 anys de l'edició passada, el festival barceloní torna a apostar per un
llarg seguit d'artistes que destaquen per la qualitat musical, la diversitat estilística i la
multidisciplinarietat. El festival portarà 140 noms provinents de 36 països diferents, entre els quals
n'hi ha desenes que són estrenes absolutes o experiències creades especialment per al festival,
com ara els xous d'Arca, Four Tet o Bodi & Soul.?
El Sónar enguany ha decidit apostar per la diversitat, amb importància notable dels artistes que
proposen espectacles des de la radicalitat o des dels marges geogràfics, polítics sonors o de
gènere. En l'àmbit de la marginalitat geopolítica, aquest any el Sónar ha volgut donar veu a l'Àfrica,
amb set xous, com ara el dels sud-africans Petite Noir o Sho Madjozi, i a l'Amèrica Llatina amb
sis espectacles més, entre els quals el set de La Diabla o l'equatorià Nicola Cruz.
Al festival de l'electrònica hi actuen estrelles internacionals, com ara A$AP ROCKY, raper
estatunidenc que des de fa anys juga en una lliga pròpia amb el seu rap psicodèlic combinat amb
una posada a escena impactant, o el rei del reggaeton Bad Bunny, que portarà els millors ritmes
llatins al Sónar que van conèixer per primera vegada l'any 2006 durant la sessió de diplo, on va
sonar "La Gasolina" de Daddy Yankee. Altres figures a destacar són Four Tet i el seu espectacle
exclusiu amb què el Sonar Pub quedarà totalment a les fosques per poder gaudir de la música
exclusivament, o els clàssics britànics Underworld, que durant l'últim any han estat molt actius
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amb la creació de quatre EPs, coneguts com a Drift Series (Smyth Hide Productions), en els quals
experimenten amb els sons i els silencis d'una manera original i impactant.
L'escena catalana és la més representada al festival, amb 22 artistes catalans que destaquen
per la seva maduresa aconseguida en pocs anys. Entre l'oferta de la terra destaca el trap estripat
de Cecilio G, Bad Gyal i el seu nou espectacle, que presentarà en exclusiva al Sónar, i el xou que
muntarà Lil Moss amb el seu trap despreocupat i acompanyat pels seus amics, en un altre xou
exclusiu per al festival. Altres espectacles a tenir en compte són els de Berlinist i GRIS, el
videojoc al qual han posat banda sonora, i el barceloní Mans o i el seu nou triple àlbum.
Entre les grans novetats d'aquest any destaquen la creació d'un nou espai per realitzar
masterclasses al Sónar+D, la conscienciació ecològica i sostenible amb la política de plàstics zero, la
gastronomia de proximitat, el perfeccionament del protocol contra les agressions No Callem i la
creació d'un nou protocol que se centrarà en la figura dels guardes de seguretat i l'educació
d'aquests per saber tractar amb responsabilitat situacions de qualsevol mena de violència de
gènere.
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