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LLEGIUMÉS SOBRE
EL LLIBREA

PER FER BOCA
LLIBRE Marginat,diu l’actriu,guionista idirectoraMichaelaCoel, ésalgúquemira lavidademaneradi

ferent... oaqui lavidaelmirademaneradiferent.Desprésdeguanyar l’Emmyper lasèriePodría
destruirte, onaborda lasevaviolació,narra l’experiènciavitalal llibreMarginados./J.Barranco

Michaela Coel, vida d’una marginada

“L’extremadreta
mundial té en elBrasil
un exemple perillós”

C aetano Veloso és
una de les llegendes
ben actuals de la
música brasilera, i
això es pot compro

var a l’àlbum Meu coco (Sony),
el primer amb temes inèdits en
deu anys, que publica avui.
Comha afectat la pandèmia a

Meu coco?
Elmaterial l’havia compostma
joritàriament abans que la pan
dèmia arribés al Brasil, o fins i
tot que se’n parlés. Vaig pensar
a esperar uns tres mesos, més o
menys. Després d’un any d’es
peravaigdecidir fer servirelpe
tit estudi que tenim aquí a casa i
treballar amb Lucas Nunes, el
company de banda del meu fill
petit, queésungranmúsicde25
anys i controla què és una taula
d’enregistrament. Així doncs,
temàticament no va afectar.
Hi ha un eix temàtic general?

Les cançons són molt diferents
entre si. Tambého són els sons i
els timbres. Les lletres acostu
men a portar noms de persones.
Uns noms que es van fer co
muns al Brasil, i també noms de
col∙leguesomestresqueensvan
formar. La unitat del disc ve del
fet que canto el quem’ha passat
pel cap.
D’alguna manera vol retre

homenatge al Brasil, a la seva
música i als seusmúsics?
Es podria dir que sí, però també
és ple de preguntes sobre les
nostres possibilitats, les nostres
suposades missions i responsa
bilitats.
Fa una setmana el seu amic i

col∙lega Gilberto Gil reconeixia
que està preocupat per l’evolu

ció de la pandèmia al Brasil, so
bretot per les nefastes políti
ques del president Bolsonaro.
Elnostrepresident és totalment
inadequat. Els brasilers l’han
votat en un nombre prou gran
per elegirlo, però la seva posi
cióantivacunes i lanegació total
de la pandèmianoestan sent se
guides per la població. La seva
popularitat està caient. Però el
fenomen mundial de l’extrema
dreta histèrica té en el Brasil un
exemple perillós. En totes les
enquestes Lula guanya àmplia
ment, però els dretans amena
cen amb un cop d’Estat si no
se’ls manté en el poder.
L’inquieta, aquesta onada

d’extrema dreta?

Veloso en una imatge recent
FERNANDOYOUNG

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Cantant, publica l’àlbum ‘Meu coco’
Caetano Veloso

ENTREVISTA

El sorollós nou conservadoris
mepot ser perillós. I sens dubte
tot això és el començament
d’una era de transició turbulen
ta.
En aquesta situació, la músi

ca té una responsabilitat més
gran per conscienciar la gent.
Lamúsica és poderosa, però so
bretot d’unamanera diferent de
les intencions de la gent que es
fa famosa fentmúsica.c

ElSónarde tardor acull 300
artistes, creadors i científics
La interacció entre humans i tecnologia, eix de l’AI andMusic

E. LINÉS Barcelona

En una presentació amb nom
brosos convidats a l’estrada, els
organitzadors del festival Sónar
van detallar les dues propostes
previstes per a la setmana que
ve.Ensíntesi,hihauràlapresèn
ciade300artistes, investigadors
i científics, que oferiran prop de
100 activitats als programes del
nou festival AI and Music
S+T+Arts (27 i 28 d’octubre) i el
jaconegutSónarCCCB(29 i30).
Un dels directors de la cita de
música, creativitat i tecnologia,
RicardRobles,vacelebrarlator
nada de la presencialitat i va
avançar que aquests dos cicles
són el preàmbul del Sónar de
sempre el 2022, després de dos
anys de pandèmia. L’oferta glo
bal és coherent i molt atractiva.
D’una banda, l’AI and Music
Festival, coorganitzat amb la
Universitat Politècnica deCata

lunya(UPC),exploralessinergi
esentrelaintel∙ligènciaartificial
i lamúsicapermitjàdeconcerts,
conferències i demostracions,
mentre que el SónarCCCB s’as
semblamésalmodelconvencio
nal, ambconferències i concerts
alCentredeCulturaContempo
rània. També oferirà l’OFFSó
narbyNight, amblesactuacions
deNinaKraviz i LaurentGarni
er, entre altres dj, al PobleEspa
nyol. Enric Palau, també codi
rector, va manifestar que “la
gent té ganesdeballar i espodrà
ballarapeudret i sensedistànci
es socials, després d’ensenyar el
certificatdevacunació”.
El pianista menorquí Marco

Mezquida inaugurarà l’AI and
Musicambunconcert aL’Audi
tori dimecres 27 titulat Piano +
AI en què el seu piano es fusio
narà amb la intel∙ligència artifi
cial. “La intel∙ligència artificial
crearàelseuuniverssonorsobre
l’escenariijoelmeu–vaexplicar

el músic–, i es retroalimentaran
creant una cosa inèdita”. Entre
les actuacions hi haurà noms
com ara Koreless, Tirzah, Leon
Vynehall, Space Afrika, Mouse
on Mars, BFlecha, Hamill In
dustries & Kianí del Valle o Dj
Nigga Fox. Especial interès en
volta l’ensemble vocal de la
nordamericanaHollyHerndon
amb les catalanes Maria Arnal i
TartaRelena.
Entre altres activitats destaca

la col∙laboració amb el festival
InEdit, queeldia31ofereixuna
jornada de documentals sobre
electrònica, o una conversa en
tre elmúsic LaurentGarnier i el
directordecinemaJ.A.Bayona.
I en l’àmbit de xerrades i po

nències trobarem Filip Custic
–responsable de la imatge de
Rosalía a El mal querer– , Casey
Reas, Tega Brain, Caroline Sin
ders, Anna Carreras, Joana
Moll,ManuelCirauqui,Beatrice
deGelder iElenaBartomeu.c

Foto de família ahir amb responsables i participants del doble Sónar d’aquesta tardor
ANA JIMÉNEZ

• Amb sessions presencials a Badalona, Barcelona i Sant Boi de Llobregat
• Amb tots els curts en competició a la web del festival
• L’accés és gratuït, només

www.festivalfilmets.cat
Això no va per llarg!

Del 22 al
31 d'octubre

Mira totes les
pel·lícules del festival a


