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Eufònic converteix les Terres de l’Ebre en el centre
neuràlgic de la creació sonora i visual més contemporània

XAVI LLOSES

NOVETATS EUFÒNIC 2018

youFonic: l'espai adreçat
al públic jove
Cinquanta artistes de deu
nacionalitats repartits en
20 escenaris diferents i
sis poblacions
Vermut musical als Ulls
de Baltasar amb STA i
cloenda amb Betacam

Eufònic, el festival d'arts sonores i visuals de les Terres de
l'Ebre, arriba a la setena edició, que se celebrarà del 30
d'agost al 2 de setembre amb exploracions i
experimentació sonora, actuacions audiovisuals i concerts,
accions sonores en espais singulars i intervencions en el
paisatge, amb Sant Carles de la Ràpita com a centre
neuràlgic de l'eclosió musical del festival i una prèvia el
cap de setmana de 23 al 26 d'agost quan s'inauguraran les
instal·lacions artístiques repartides pel territori. Eufònic
2018 culmina i tanca la temporada de festivals estiuencs
amb més de 50 artistes de deu nacionalitats diferents, amb
gran presència femenina, en 20 espais o escenaris en sis
poblacions, quatre instal·lacions artístiques, sis tallers i 15
ponents en la jornada professional #supportvisualists. Als
noms ja anunciat se sumen Xavi Lloses, NUS, Lawrence
Rothman, Mariona Aupí, Konx-om-Pax, Playback
Maracas, STA i Betacam.
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Inauguració amb Maotik i Melmann
Eufònic 2018 s'inaugurarà el dia 30 d'agost a l'Auditori Sixto Mir de Sant Carles de la Ràpita
amb l'espectacle audiovisual "Moments" de l'artista digital Maotik, francès establert a Mont-real, i
el compositor Melmann, argentí establert a Barcelona. El llenguatge orgànic dels visuals de
Maotik troba un camp abonat per al seu paisatgisme oníric en les melodies de Melmann,
creades amb elements inusuals en el món de l'electrònica com ara l'arpa o l'instrument de corda
xinès Guzheng. La DJ Alicia Carrera tancarà la nit inaugural.

MAOTIK & MELMANN

Les propostes més sofisticades a l'Església Nova
Pel magnífic espai de l'Església Nova passaran propostes com la primera actuació a l'estat del
nord-americà Lawrence Rothman, cantautor pop de sons polièdrics i magnètics que es
presentarà en format trio i visuals; el pop eteri de l'austríaca AVEC; la magnètica Mariona Aupí,
que amb la seva veu majestuosa i acompanyada de sons d'arpa, presentarà les seves noves
cançons; i el prometedor projecte de NUS, una de les propostes més originals i inclassificables
de l'any, amb la seva electrònica atmosfèrica i crescendos apropiats del post-rock.

Soroll i experimentació al Mercat Vell
Les parets del Mercat Vell acolliran un any més les propostes més insòlites i experimentals del
festival, amb propostes que van del sorollisme i el drone proper al metal d'Huma o el portuguès
Ricardo Remédio; l'experimentalisme d'Enrique Tomás i la seva investigació sobre noves
interfícies sonores; l'atronador espectacle d'aires industrials dels valencians We Are Not
Brothers; la performance d'Alba Rihe (integrant de Las Bistecs), resultat de la seva residència
artística a Eufònic; l'electroacústica i la subversió dels sons quotidians de la mà del canadenc
Adam Basanta (que també presentarà una instal·lació sonora a Ulldecona); i el collage sonor i
visual de Linalab && !Me.
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Nits dedicades a l'electrònica més hedonista
Les nits d'Eufònic es dediquen als espectacles audiovisuals i l'electrònica més expansiva i
oberta de mires. Entre les propostes més destacades, el debut als escenaris espanyols de
Konx-om-Pax, artista escocès conegut pels seus treballs visuals (per a discos i directes de
Lone o Oneohtrix Point Never) que en aquesta ocasió es desdoblarà a l'escenari per presentar
la seva música publicada al segell de culte Planet Mu; la festa frenètica del ritme de Playback
Maracas, amb la seva combinació lliure de prejudicis d'electrònica, cúmbia i rock; els gironins
North State, una de les propostes més sòlides i personals sorgides de l'underground local; la
mutació electrònica de Marion Harper, amb una posada en escena enèrgica i colorista; el
synth-wave fosc i cinemàtic de Nightcrawler; i la proposta iconoclasta de Los Ganglios, amb la
seva barreja de bakalao, cúmbia, hardcore punk i tecnopop. Tancaran les dues nits la DJ Noe
Gy i el portuguès Jorge Caiado, amb visuals especialment creats per a l'ocasió per l'artista
anglesa VJ Ayl. La DJ Äadrik Synth farà de mestra de cerimònies conduint les dues nits des
de la cabina.

MARION HARPER

Experiències sonores i immersió en el paisatge
Fidel a l'ADN d'Eufònic, que passa per l'exploració dels vincle entre el so i el paisatge, pel
festival passaran propostes i experiències impossibles de reproduir en altres espais que no
siguin les Terres de l'Ebre. Entre aquestes propostes s'emmarquen el passeig sonor pel Delta
proposat per OVERture, les audioguies interactives que s'activaran a La Ràpita conduïdes per
l'artista Carlos Álvarez, o la fantàstica proposta de Tim Cowlishaw & Jakub Fiala, tecnòlegs
creatius i investigadors en R+D de la BBC, que implicaran els visitants d'Eufònic en la creació
d'un collage sonor a partir de l'enregistrament personal de l'experiència del festival a través
d'una app.
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També dins la investigació sobre les possibilitats creatives i sonores del paisatge s'inclouen les
residències artístiques convocades conjuntament entre Eufònic i Lo Pati Centre d'Art de les
Terres de l'Ebre, que portaran fins a la pedania de Balada tres projectes de la mà del col·lectiu
La Forasteria, l'artista sonor Edu Valderrey i la performer Alba Rihe. Els resultats de les seves
residències podran veure's durant els dies d'Eufònic. Eufònic 2018 també acollirà la
performance poètico-musical "Conferència sobre res" de John Cage que culmina el Grand Tour
2018 i la performance VR de Martina Ampuero.

Ritmes calents i tecnopop per tancar l'estiu
Una de les propostes més populars i esperades d'Eufònic és el vermut musical als Ullals de
Baltasar, en ple parc natural del Delta de l'Ebre. Aquest any els protagonistes seran el grup de
dub electrònic STA, una màquina de ritmes càlids i jamaicans, precedits d'una sessió de Diego
Armando i tota la seva saviesa sobre ritmes del món i la música negra.
A la festa de cloenda d'Eufònic 2018 al mític Xiringuito de la Costa comptarem amb Betacam,
un dels artistes més destacats de l'any i autor d'un dels millors discs de la temporada, "Mítico",
posada al dia del tecnopop deutor dels 80 sense ni una gota de melancolia. Obrirà la festa la DJ
Titi Calor, que posarà de volta i mitja el xiringuito amb la seva barreja de reggaeton, kuduro i
funk.

youFonic: un espai transversal adreçat al joves
youFonic és la principal novetat d'Eufònic 2018: un nou espai dedicat al públic més jove del
festival per acollir actuacions musicals que van més enllà de la posada en escena i que
s'estendrà en un diàleg entre els artistes i el públic en el que compartiran les seves experiències
i inquietuds. Comissariat per Alicia Álvarez Vaquero (professora d'Estètica i Comunicació de
Masses a la Universitat Ramon Lull i directora del programa de televisió online El Bloque) i amb
la col·laboració del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per youFonic
passaran D'Valentina, joveníssima artista de Santander, amb arrels compartides entre
Espanya, Anglaterra i Les Antilles; i MC Buseta, apadrinat pel col·lectiu La Vendición Records i
un dels talents més prometedors de l'escena urbana, desmarcant-se del trap per acollir en la
seva música influències brasileres i funk; i Kandi DJ, un dels productors més destacats del
moment.
La jornada immersiva - plantejada més com una festa on es van succeint el impactes - es
completa amb un taller de mems, stories d'Instagram i el reciclatge d'imatges d'internet de la mà
de Visual404, un taller de beatmaking amb $kyhook i un diàleg sobre les noves formes de
retratar la cultura urbana on participaran la jove fotògrafa Pinusflash i el ballarí i influencer
Gitano del Futuro.
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El pòrtic d'Eufònic 2018: instal·lacions artístiques i les
actuacions de Balago i Xavi Lloses
El cap de setmana del 23 al 26 d'agost hi ha una prèvia d'Eufònic 2018 amb la inauguració de
les instal·lacions artístiques comissariades especialment pel festival. A les ja anunciades peces
d'Adam Basanta ("A Room Listening to Itself" a Ulldecona), i la instal·lació audiovisual
d'Anthony McCall ("Face to Face II" a Lo Pati d'Amposta en col·laboració amb New Art
Foundation i BEEP Electronic Art Collection) reinterpretada sonorament per Mark Fell (en el
mateix espai), se suma la instal·lació "Aresta" de Marc Vilanova, una coreografia lumínica i
sonora creada a partir de vuit saxofons autònoms. La peça es podrà veure al Museu de Tortosa.

BALAGO

Completa aquesta primera part del festival la presentació del nou disc de Balago, "El demà",
una nova mutació que amplifica i aprofundeix la seva exploració sonora, a la capella del castell
templer de Miravet, i la presentació del nou disc del pianista experimental Xavi Lloses, "Els
benaurats", a la magnífica Capella de Santa Victòria de Vinaròs, en una actuació a la que
només podran accedir seixanta persones.

Eufònic Campus 2018
En l'apartat formatiu d'Eufònic 2018, dos tallers amb referents en les seves respectives
matèries. D'una banda el fonografista anglès Chris Watson, fundador de Cabaret Voltaire,
impartirà una taller de gravacions de camp amb tot el Delta de l'Ebre com a camp d'acció. Les
places per a aquest taller ja estan esgotades. D'altra banda, Tom Scholefield, autor de
portades de discs icòniques i visualista per a artistes com Lone o Kode 9, desenvoluparà un
taller de visuals en directe. Maria Pons farà un taller per a nens i nenes a Lo Pati Centre d'Art.
Els tallers de youFonic també formen part del Campus 2018.
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Per tercer any, s'acollirà la jornada professional #supportvisualists adreçada a visualistes,
gestors culturals i agents de les noves tecnologies audiovisuals. Comissariada per Antònia
Folguera (Sónar+D) i amb Irma Vilà exercint de relatora, comptarà amb la participació de Cathie
Boyd (del festival anglès Sonica), Daniel Erlacher (del festival austríac Elevate), Xavi Tribó (de l'
estudi creatiu Glassworks), Harley Cantor (artista visual), José Luis de Vicente (Sónar+D),
Marisol López (Àrea Digital Departament de Cultura), Eduard Prats (estudi creatiu Jocabola) o
Juha van 't Zelfde (comissari de Progress Bar).

Eufònic 2018 s'organitza amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de la Ràpita i la Diputació de Tarragona. Agrair la col·laboració de
Moritz, Illy i Martini i institucions com Direcció General de Joventut del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Acción Cultural Española, Agència
Catalana del Patrimoni Cultural, Camoes Institut de Cooperació i Llengua de Portugal, Bureau
du Québec a Barcelona, la Fundació Sgae Catalunya, Injuve Instituto de la Juventud, Lo Pati
Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, Museu de Tortosa i els ajuntaments implicats del territori:
Ajuntament d'Amposta, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d'Ulldecona i Ajuntament de
BALAGO
Vinaròs.
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Tots els artistes d'Eufònic 2018
AVEC (AT) - Concert
BALAGO (CAT) - Concert
BETACAM (MAD) - Concert
D'VALENTINA (SANTANDER) - Concert - youFonic
MAOTIK & MELMANN
ENRIQUE TOMÁS (MAD/AT) - Acció sonora
HUMA (CAT) - Concert AV
KONX-OM-PAX (UK) - Concert AV
LAWRENCE ROTHMAN (EUA) - Concert AV
LINALAB && !ME (CAT) - Concert AV
LOS GANGLIOS (CAT) - Concert AV
MAOTIK + MELMANN (CA/ARG) - Concert AV - inauguració Eufònic 2018
MARION HARPER (CAT) - Concert AV
MARIONA AUPÍ (CAT) - Concert
MC BUSETA (CAT) - Concert - youFonic
NIGHTCRAWLER (CAT) - Concert AV
NORTH STATE (CAT) - Concert
NUS (CAT) - Concert
PLAYBACK MARACAS (CAT) - Concert
RICARDO REMÉDIO (POR) - Concert
STA (CAT) - Concert
WE ARE NOT BROTHERS (VAL) - Concert AV
XAVI LLOSES (CAT) - Concert
ÄADRIK SYNTH (CAT) - DJ
ALICIA CARRERA (CAT) - DJ
DIEGO ARMANDO (CAT) - DJ
JORGE CAIADO (POR) - DJ
KANTI DJ (CAT) - DJ - youFonic
NOE GY (CAT) - DJ
TITI CALOR (CAT) - DJ
VJ AYL (CAT) - VJ
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ADAM BASANTA (CA) - Instal·lació artística
EDUARDO VALDERREY (CAT) - Instal·lació artística - Residències Eufònic 2018
MARC VILANOVA (CAT) - Instal·lació artística
MARK FELL vs ANTHONY McCALL (EUA/UK) - Instal·lació artística
ALBA RHIE (CAT) - Performance - Residències Eufònic 2018
CARLOS ÁLVAREZ (MAD) - Passeig sonor
GRAND TOUR (CAT) - Performance poètic-musical
MAOTIK & MELMANN
LA FORASTERIA (CAT) - Performance - Residències Eufònic 2018
MARTINA AMPUERO (CAT) - Performance VR
OVERture (MAD) - Passeig sonor
$KYHOOK (CAT) – Campus / youFonic - Taller beatmaking
CHRIS WATSON (UK) – Eufònic Campus - Taller fonografia
MARIA PONS (CAT) - Eufònic Campus - Taller familiar
TIM COWLISHAW & JAKUB FIALA (UK) - Eufònic Campus - Taller col.laboratiu
TOM SCHOLEFIELD (UK) - Eufònic Campus - Taller visuals
VISUAL404 (CAT) - Campus / youFonic - Taller visuals i xarxes
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Informació Eufònic 2018
Eufònic 2018 – Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre
30 agost – 2 setembre
Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Miravet, Tortosa, Ulldecona, Vinaròs
Direcció: Vicent Fibla
Comissaris instal·lacions: Alba G. Corral, Arnau Horta
Comissaris música: Óskar Fernández, Sílvia Grumaches
Informació general: info@eufonic.net
Premsa
Sílvia Grumaches – silvia@sparkreleases.com
Roser Royo - rroyo@sirgacomunicacio.com

Informació pràctica Eufònic 2018
Pavelló Firal
Entrada una nit: 12€ anticipada / 14€ taquilla
Abonament dues nits: 18€
Església Nova
6€ anticipada
Auditori Sixto Mir
5€ anticipada
youFonic
Gratuït
Capella de Santa Victòria (Vinaròs)
6€ anticipada
Mercat Vell, Ullals de Baltasar, passejos sonors
Gratuït

Fotografies Eufònic 2018
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