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Els 18 classificats del Sona 9
El jurat ja ha escollit els 18 grups que passen a la següent fase de la plataforma
de grups emergents
Balancí, Biot, Coriolà, El Fill del Campoy, Els Sulfitos, Empty Cage, Fem Fem, Iuh, La
Furiamuda, Les Atxes, Minova, Miquel Allué, Nu, Òxid, Pacient X88, Patch, Pijama i Xiu Xiu
Plàstic són els seleccionats que passen a la tercera fase del Sona 9.

El pop d'autor de Balancí (Molins de Rei), el rock contundent de Biot (Barcelona), la combinació
d'aires d'arrel folk de Coriolà (Premià de Mar), la cançó d'autor artesana d'El Fill del Campoy (les
Franqueses del Vallès), les textures pop-folk d'Els Sulfitos (Breda), el blues-rock d'Empty Cage
(Rubí), l'indie-rock de Fem Fem (Barcelona), el pop de Iuh (Barcelona), la cançó d'autor de La
Furiamuda (Girona), el rock de garatge de Les Atxes (Barcelona), el pop sofisticat de Minova
(Barcelona), els sons íntims de Miquel Allué (Lleida), el pop emocional de Nu (Blanes), l'stonerrock dels Òxid (Sabadell), els ritmes electrònics de Pacient X88 (Cambrils), el rock-folk atmosfèric
de Patch (Barcelona), les cançons de pop sensible de Pijama (Figueres) i l'electropop de Xiu Xiu
Plàstic (Barcelona). Aquests són els 18 grups i solistes que ha escollit el jurat del Sona 9, després
d'haver escoltat les 201 propostes que s'han presentat a la dotzena edició.
A partir d'ara el Sona 9 entra a la fase decisiva. Des d'avui i fins al 22 de juliol podeu votar aquí
quines d'aquestes bandes voleu que passin a la següent fase del concurs. Els tres artistes amb
més vots dels internautes podran accedir directament a la tercera fase, mentre que el jurat del
concurs proposarà els altres sis seleccionats. Si els vots del jurat coincideixen amb els del
públic, els següents grups més votats pel públic també es classificaran.
Els 9 grups seleccionats per a la tercera fase del Sona 9 hauran de fer un seguit de proves, entre
les quals versionar una cançó d'un altre artista i musicar un poema d'un autor novell proposat per
l'organització. Aquestes proves s'hauran d'interpretar en directe als concerts semifinals del Sona
9, que tindran lloc durant el mes de setembre a l'Acústica de Figueres (dia 1), el Mercat de
Música Viva de Vic (dia 13) i el festival BAM de les Festes de la Mercè de Barcelona (dia 22).
Enderrock Especial Sona 9 a l'agost
El proper mes d'agost Enderrock publica un número especial dedicat al Sona 9, un monogràfic on
a més dels 18 seleccionats també es farà entrevistes als grups guanyadors de la darrera edició,
Nyandú, i als finalistes The Mamzelles i Bremen. A més, la revista inclourà un CD amb un tema
de cadascun dels seleccionats d'aquest any i un avançament dels discos dels finalistes del 2011.
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