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Autor d’un àlbum tan emble-
màtic comEndtroducing…,
DJ Shadowpresenta al Só-
nar el seu darrer treball,The
MountainWill Fall.

Després d’undescans
creatiu de cinc anys, què et
vamotivar a treballar en
undisc nou?
Si no publiques discos, sem-
bla que no estiguis fent res,
però en aquest temps he es-
tat de gira, m’he dedicat al
meu segell discogràfic, he
treballat en projectes paral-
lels, programes de ràdio…

Al Sónar et presentes
amb un nou xou visual.
No vull que els meus con-
certs siguin unamirada
nostàlgica al passat. M’agra-

da que els visuals acompa-
nyin la música i ajudin a ex-
plicar la història que amaga
cadascun dels temes.

Hanpassat vint anys des
que vas publicarEndtro-
ducing…, un disc que va
marcarunabans i undes-
prés enelmóndel hip-hop.
Sé que han passat vint anys,
que sóc un afortunat, però
també que tot això que he
aconseguit podria desapa-
rèixer demàmateix. Així que
mai no empermeto el luxe de
celebrar res ni de relaxar-me.

DIVENDRES 16 A LES 22.30H.
SONARCLUB.

“Mai no empermeto el luxe
de celebrar res ni relaxar-me”

DJ SHADOW

Moderat protagonitzaran
un dels seus últims con-
certs en aquest Sónar. Ger-
not Bronsert ens explica el
perquè de la separació d’un
dels grups més populars de
l’electrònica actual.

Què fa del Sónar un
festival tan especial?
Sap combinar innovació, mo-
dernitat i propostes per a tots.

Quins noms recomaneu
del cartell d’enguany?
Clark, Carl Craig, Arca,
Avalon Emerson & Cour-
tesy. Cerrone també pot es-

tar molt bé. El Sónar és un
d’aquells festivals en què
paga la pena tot el cartell.

El del Sónar és un dels
vostres últims concerts.
L’èxit de Moderat va sobre-
passar totes les nostres ex-
pectatives. Vam decidir con-
tinuar junts i veure cap a on
podíem anar. Però ha arri-
bat el moment d’agafar-nos
un descans indefinit.

DIVENDRES 16, A LA 1H.
ESCENARI SONARCLUB

“Ha arribat elmoment
d’aturar-nos i fer undescans”

MODERAT

JUSTICE
DISSABTE 17 A LA 1.15H.
SONARCLUB.

Després de dos discos
d’electrohouse amb
ànima rockera, Gas-
pardAugé i Xavier de
Rosnay cedeixen pro-
tagonisme a la seva
pulsiómés pop a
Woman (2016).

ANÍMIC
DISSABTE 17, A LES 14.30H.
ESCENARI SONARHALL.

Llunydels inicis folk,Skin, l’últim
disc d’Anímic, és una captivadora
aproximació a territoris electrò-
nics. Louise Samson, la seva can-
tant i ànima creativa, ens desco-
breixmés coses de la seva evolució.
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