Si l’any passat el popArb celebrava 10 anys marcats per la sensació que
aquella edició era un punt crucial en la història del Festival, no tant pels anys
passats com pels que venien, aquesta edició del festival d'Arbúcies presenta
una programació que més enllà de l'alt nivell artístic (Joan Miquel Oliver,
The Excitements, The New Raemon, el Micro-Zènit de Montefusco, Pau Vallvé,
CARLA, Núria Graham o Le Petit Ramon, per citar-ne només uns quants),
destaca per la inclusió de noves propostes que pretenen convertir el
popArb, encara més, en un esdeveniment únic.
Així, la primera gran aposta, que ja havíem anunciat, és la producció pròpia
d’enguany: la col·laboració entre Senior i el cor Brutal i Eef Barzelay
(Clem Snide), en què dos monstres de la cançó visiten les tradicions musicals
de dos territoris tan llunyans i tan propers com València i Alabama.
L'edició 2015, com dèiem, està plena de novetats i de propostes arriscades,
com comprovareu amb els quatre experiments que es presentaran el
divendres:
D’una banda, el #repteexperts, la proposta en forma de conxorxa,
perpetrada per Albert Miralles (iCat.cat) i Dani Vega (Mishima), que ni ells
mateixos s'atreveixen a definir: “una jam session de músics de l'indie? una
reivindicació dels solos? una gran festa?” Divertit ho serà, segur.
De la celebració del guitarrasso a la celebració de la improvisació: Als Za! i la
violinista Sara Fontán s’uniran Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo),
Guillamino, Estel Boada i Gemma Tutusaus (Betty Belle) i sobretot les veus del
públic popArb. Ho hem batejat com la Nit del Caballo Cantador.
La veu i la guitarra s’uniran, en un altre format especial, al Micro-Zènit d’Enric
Montefusco. Nascut precisament el 2014, arran de la presentació conjunta dels
festivals que formen la xarxa A-petit, aquesta versió comprimida i intensa del
Cénit dels Standstill segur que ens farà tornar a tremolar.

També hi haurà polifonia de veus a Anarquia és independència. El
popArb15 va demanar al Martí Sales un cop de mà per tal d’incloure a la
programació un format trencador, relacionat amb la poesia però amb actitud
rocknrollera. De seguida va pensar en el trio calavera format per Roger Pelàez,
David Caño i Núria Martínez Vernis, uns salvatges de la paraula amb qui havia
col·laborat en el seu espectacle Anarquia és independència i va decidir fer-la
grossa amb ells… Quatre poetes, cantaires, intèrprets, quatre ballarines
voladores llançant frases com punyals, llançant versos que són dinamita per a
l'ànima. Núria Martínez Vernis, David Caño, Roger Pelàez i Martí Sales.
L'oralitat que esquerda, el ritme vocal que distorsiona.
Però és que els experiments van més enllà, fins i tot, fora del cap de setmana
del popArb i dels espais habituals del festival. El dissabte 13 de juny
proposem una experiència única al Castell de Montsoriu. És un
emplaçament que per a nosaltres té tants significats que ens fa terriblement
feliços poder-vos-hi donar la benvinguda. Qui se’ns hi uneixi gaudirà d’una
passejada pel bosc, d’una visita guiada al castell gòtic més imponent de
Catalunya, d’un dels recintes medievals més importants del país, i de dos
concerts, els de Balago i d’Esperit!. Una etapa pròleg que promet emocions
fortes i una posta de sol impressionant.
Una de les claus d’aquesta 11ª edició del popArb és la participació del
públic. Primer, d’una forma força tradicional, però que no per això deixa de
tenir importància: superat el cicle dels 10 anys, necessitem més que mai el
suport del públic. De la seva presència a Arbúcies el cap de setmana del
#popArb15 en depèn la continuïtat del nostre format tal com el coneixem. A la
festa major del pop hi hem de ser tots!
Necessitem el públic, també, per a tasques més divertides, i aquesta aventura
neix de la col·laboració amb Playmoss, el web i aplicació que permet agregar
i ordenar tota la música online de l'usuari. Part de la tradicional sessió de
dissabte al matí a la piscina serà col·laborativa, és a dir, seran els mateixos
assistents del popArb els que podran pujar les seves cançons a Playmoss des
d'avui fins al mateix dia del Festival, i així escollir la música que sonarà.

A més, per segon any consecutiu, Surco i Ultralocalrecords seran presents
al popArb, en una minifira discogràfica millorada. I com ja comença a ser
tradició, l’expressió artística pren formes diverses al festival, més enllà de la
música: la planta baixa de l’Hotel Montsoriu acollirà l’exposició En algun
moment és quan passa tot, de l’il·lustrador i dissenyador Marc Pallarès, un
projecte que sembla pensat expressament per al popArb (potser perquè en
part està pensat al popArb). Per això i per molts altres motius, una de les peces
de la mostra serà la imatge del festival d’enguany. A més, tindrem el luxe de
comptar amb la fotògrafa Noemí Elias, que retatarà la cara oculta del festival,
el que el públic no veu…
En definitiva, aquest és el popArb 2015, un festival que esperem que gaudiu,
com a mínim, tant com nosaltres hem fet organitzant-lo.
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Novetats popArb 2015
1.

Producció pròpia Cutting out the Atlantic

Per aquesta nova edició del popArb, ens complau presentar-vos una producció
pròpia que parteix d'una idea original del nostre primo Miquel Àngel Landete,
Senior. Cutting out the Atlantic neix de la hipòtesi que és igual d’on vinguem o
quin idioma parlem, tots patim per les mateixes raons i gaudim de les mateixes
sensacions, i portarà al mateix escenari de Can Cassó dos dels artistes més
representatius
del
folk
actual.
En aquest projecte Eef Barzelay i Senior i el Cor Brutal escolliran cadascú
quatre cançons per a l’altre, d’entre el seu propi imaginari folk particular.
Durant vuit setmanes treballaran per separat cada tema, adaptant les lletres i
fent els canvis necessaris fins que en surtin les seves pròpies versions.
Després d’això, Eef Barzeley anirà fins a València per trobar-se amb Miquel
Àngel Landete i preparar el repertori conjuntament. El resultat de l’experiment
el presentaran a l’escenari del #popArb15.
2.

Nous formats (divendres)

Anarquia és independència:
El popArb15 va demanar al Martí Sales un cop de mà per tal d’incloure a la
programació un format trencador, relacionat amb la poesia però amb actitud
rocknrollera. De seguida va pensar en el trio calavera format per Roger Pelàez,
David Caño i Núria Martínez Vernis, uns salvatges de la paraula amb qui havia
col·laborat en el seu espectacle Anarquia és independència i va decidir fer-la
grossa amb ells…. Anarquia és independència és una obra de teatre feta a
partir d'arquetips psicotímics i de psicologia evolutiva barata. Com, d'altra
banda, estan fetes totes les obres que hi ha a actualment en cartellera. L'única
peculiaritat d'Anarquia és independència és que NO és cap obra de teatre i
que NO està feta a partir de cap patró psicològic sistèmic ni cap situació
artificialment acotada. Quatre poetes, cantaires, intèrprets, quatre ballarines
voladores llançant frases com punyals, llançant versos que són dinamita per a

l'ànima. Núria Martínez-Vernis, David Caño, Roger Pelàez i Martí Sales.
L'oralitat que esquerda, el ritme vocal que distorsiona.

Micro-Zènit
(Format estrenat la primavera de 2014 en el marc de la presentació de la
temporada dels festivals A-petit a Banyoles).
La banda barcelonina Standstill ens sorprenia amb Cénit, la posada en escena
de les cançons del seu darrer disc, Dentro de la luz (2013). Ara, el seu cantant i
líder, Enric Montefusco, ens proposa revisitar aquests temes –i alguns de més
antics– en un format íntim, acompanyat d’un cor de quatre veus (Cor Cambra
16) que potencia, encara més, la seva força interpretativa.
Nit del Caballo Cantador
Els ZA! i la violinista Sara Fontán han sacsejat l'escena barcelonina amb les
seves Nits del Caballo: vetllades d'improvisació conduïda on es barregen
músics de totes les tribus i on el públic participa com un instrument més. Per al
popArb, han preparat una Nit del Caballo Cantador, on la veu serà la
protagonista, amb Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo), Guillamino, Estel
Boada i Gemma Tutusaus (Betty Belle).
#repteexperts:
Una sorpresa que donarà fruits aquella mateixa nit en forma de conxorxa
perpetrada per Albert Miralles (iCat.cat) i Dani Vega (Mishima). Una jam session
de músics de l'indie? Una reivindicació dels solos? Una gran festa? De la mà
del programa Els experts d’Icat.cat, i amb el suport de l’emissora cultural,
plantejarem un repte musical als músics del popArb que aguantin la nit de
divendres: un cop acabats els concerts a Can Cassó, la festa es traslladarà al
pub La Consulta, on ningú no sap què pot arribar a passar. Acumulació de riffs
i escales pentatòniques? Segur. Espontanis que es deixin anar i s’atreveixin a
unir-se a la festa? Esperem-ho. L’activitat es dinamitzarà per la ràdio i per les
xarxes socials d’iCat i del popArb d’abril a juny.

3.
El pròleg del popArb15 al Castell de Montsoriu, amb Balago
i Esperit! Dissabte 13 de juny

El Castell de Montsoriu és la fortalesa gòtica més ben conservada de
Catalunya i, pels que hi hem crescut a prop, és un centre de gravetat
indiscutible. En una triangulació que uneix banda i banda del Montseny, hi
presentarem el projecte especialíssim dels Balago (música contemporània, La
Garriga), en el marc de la seva gira especial per espais emblemàtics, Darder
segons Balago, i les cançons psicodèliques d’Esperit! (Mau Boada), que és,
senzillament, el Montseny encarnat en home-orquestra. Què us podeu esperar
d’algú que té un tema anomenat Elèctric mustela?
La jornada inclourà una visita guiada al Castell i es presenta com una autèntica
experiència, amb passejada pel bosc inclosa i la contemplació de la posta de
sol en un indret meravellós i, diuen, d’una força tel·lúrica llegendària. Mireu, si
no, http://www.montsoriu.cat!

Amb la col·laboració de Fourni Produccions i Bankrobber.
Amb el suport de

4.

Artistes popArb que no són músics (o sí?)

El popArb continua explorant l’expressió artística dels creadors de casa nostra
des de punts de vista no estrictament musicals. Si fa un parell d’anys la
fotògrafa que més camerinos de grups de casa nostra ha visitat mostrava les
fotos en una exposició, enguany l’hem convidada a retarar la cara que sovint
no veu el nostre públic: què passa abans i després d’un concert, en aquest
espai que sembla mític però que tot sovint és més un lloc de feina i d’espera
que una altra cosa: el backstage. La Noemí Elias retratarà el popArb i això
ens fa molt contents.
En algun moment és quan passa tot és com titula Marc Pallarès (il·lustrador i
dissenyador, selvatà com el popArb) un dels seus projectes, que pretén trobar
un punt comú entre les cançons i la pintura. La música dibuixa el concepte de
les imatges, per viure i reinterpretar d’aquesta manera el que sentim i mirem a
la vegada. L’experiència es viurà en un espai, l’Hotel Montsoriu, on es podrà
contemplar la pintura a la vegada que s’escolta la música a través d’auriculars.
La seva proposta està tan íntimament lligada al festival que una de les seves
obres en serà la imatge.

5.

Aquest any tu també punxes al popArb gràcies a Playmoss!

La piscina del popArb és un dels escenaris preferits pel nostre públic. És l’espai
per relaxar-se, refer-se de la nit de divendres i agafar forces per la de dissabte.
De la mà de Playmoss (agregador de llistes de reproducció musical) posarem
en marxa una llista col·laborativa, en què el públic del popArb, des d’ara
mateix i fins al dissabte 27, podrà triar part de la música que sona a les
piscines. El popArb el fem entre tots, més que mai!
Si ja fa anys que al popArb tenim la sana intenció d’escoltar el nostre públic i
convertir-lo en part essencial del festival, aquest any fem un pas endavant i en
co·laboració amb Playmoss, la plataforma que ordena tota la teva música
online, convertirem part de la clàssica sessió de la piscina en col·laborativa.
El procediment és molt senzill: des d'avui mateix tothom que tingui clar què
vol sentir durant el matí de dissabte a les Piscines d'Arbúcies, només haurà
d’accedir al seu compte Playmoss, entrar al perfil oficial del popArb
(playmoss.com/en/poparb) i afegir el tema a la llista col·laborativa. Recordeu
que a Playmoss es poden afegir cançons des de moltes fonts, com Youtube,
Vimeo o Soundcloud, així que la vella excusa de no trobar el CD ja no serveix
de res!
La Dj Barretina serà l’encarregada de dinamitzar la llista, des d’ara mateix i fins
al dia del festival, i farà de mestra de cerimònies a les Piscines. Ella farà sonar la
llista que haurem elaborat entre tots.
Volem agrair especialment a Playmoss haver fet possible aquesta acció, ja que
l’opció de fer llistes col·laboratives no existia fins ara, i ha estat implementada
específicament per al popArb.

Activitats paral·leles
I. Mini Fira Discogràfica
Discos SURCO és una botiga de música per a melòmans i coleccionistes,
especialitzada en discs d’estils diversos i situada al barri de Gràcia de
Barcelona. La botiga va celebrar els 40 anys de vida el 2014.
UltraLocal Records ha nascut amb moltes ganes de poder oferir un espai on
trobar al màxim de segells discogràfics catalans, entre altres coses, i discos de
segona mà. La botiga està localitzada al Poblenou de Barcelona.
Totes dues –són més que botigues!– tindran presència al festival mostrant el
seu catàleg i oferint al públic la música dels grups del #popArb15 i tota mena
de marxandatge relacionat.
II. Servei de préstec bibliotecari a les Piscines i al Prat Rodó
Amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal Rafael Vilà i Barnils d’Arbúcies,
el popArb oferirà un servei de préstec de llibres i premsa al públic que
assisteixi als espais de les Piscines i del Prat Rodó: llibres de música, infantils,
diaris… La música és cultura i, llegir, també!
III. Exposició "En algun moment és quan passa tot", de Marc
Pallarès
Com ja comença a ser tradició, l’expressió artística pren formes diverses al
popArb, més enllà de la música: la planta baixa de l’Hotel Montsoriu acollirà
l’exposició En algun moment és quan passa tot, de l’il·lustrador i dissenyador
Marc Pallarès, un projecte que sembla pensat expressament per al popArb
(potser perquè en part està pensat al popArb). Per això i per molts altres
motius, una de les peces de la mostra serà la imatge del popArb d’enguany.

Programació popArb15
#repteexperts

#Repteexperts Una sorpresa que
donarà fruits aquella mateixa nit, en
forma de conxorxa perpetrada per
Albert Miralles (iCat.cat) i Dani Vega
(Mishima). Una jam session de
músics de l'indie? Una reivindicació
dels solos? Una gran festa? De la mà
del programa Els experts d’Icat.cat, i
amb el suport de l’emissora cultural,
plantejarem un repte musical als
músics del popArb que aguantin la nit de divendres: un cop acabats els
concerts a Can Cassó, la festa es traslladarà al pub La Consulta, on ningú no
sap què pot arribar a passar. Acumulació de riffs i escales pentatòniques?
Segur. Espontanis que es deixin anar i s’atreveixin a unir-se a la festa?
Esperem-ho. L’activitat es dinamitzarà per ràdio i xarxes d’iCat i del popArb
d’abril a juny.

Anarquia és independència
El risc d’incloure paraula no cantada en un festival de pop és alt, però amb
aquest quartet el risc d’avorriment desapareix i el perill de quedar-nos-hi
enganxats creix.
Anarquia és independència és
una obra de teatre feta a partir
d'arquetips psicotímics i de
psicologia evolutiva barata. Com,
d'altra banda, estan fetes totes les
obres que hi ha a actualment en
cartellera. L'única peculiaritat
d'Anarquia és independència és
que NO és cap obra de teatre i
que NO està feta a partir de cap
patró psicològic sistèmic ni cap
situació artificialment acotada.
Quatre
poetes,
cantaires,
intèrprets,
quatre
ballarines
voladores llançant frases com
punyals, llançant versos que són
dinamita per a l'ànima. Núria
Martínez Vernis, David Caño,
Roger Pelàez i Martí Sales.
L'oralitat que esquerda, el ritme
vocal que distorsiona.
Cartell de Roger Peláez

Camp David
Mentre Los Carradine continuen a la nevera, dos dels seus membres no s'han
pogut estar d'arrencar un nou projecte que, de moment, ha estat molt poc vist
als escenaris catalans. De moment.
Camp David és un campament
militar situat a les muntanyes de
Maryland que es fa servir com a
residència de camp del president
dels EUA. En temps de Franklin D.
Roosevelt, rebia el nom de USS
Shangri-La, com la cançó de The
Kinks. Camp David és també el nom
de la segona maqueta (en casset) de
Los Carradine, grup de pop nerviós i altament polititzat (abans de la crisi!) en
què tocaven i cantaven l’Antonio Baños, el Nacho Gil, el Xavi Martin i el Rafa
Tapounet. Els tres últims ara toquen i canten a Camp David. I amb aquest nom
continuen fent pop ràpid, combatiu i sentimental. En català, cançons de dos
minuts sobre el pas del temps, l’obsessió per la gimnàstica als països de l’Est,
la impunitat dels polítics corruptes, els bolets com a metàfora d’alguna cosa i
les revolucions obreres a la Barcelona del segle XIX. Ràbia i amor. Alguns dels
temes els han gravat amb el Santi Garcia als estudis Ultramarinos de Sant Feliu
de Guíxols.

CARLA
Carla Serrat. Com la Joana. La germana petita no hi posa el cognom però
s’acompanya del germà a la bateria, tota una garantia. Un duet absolutament
imperdible.

d'esquelet.

CARLA és l'alter ego musical de la
vigatana Carla Serrat. Des de fa
diversos hiverns, embolcallada per la
boira de La Plana, CARLA dóna ritme
als batecs d'aquest projecte personal
en majúscules que es mou entre el
synth-pop analògic, el trip-pop, el
drum'n'bass gentil, el bass soul britànic
i l'electrònica més suggeridora.
Colpidora, fràgil i alhora platejada i
directa com un ganivet, l'amalgama
compositiva de CARLA es nodreix
d'una veu intensa, ecos corals
multiplicats en bucle i camins
evocadors de teclats i sintetitzadors.
Aquest cos melòdic sincronitza amb els
ritmes que, lluny dels habituals
pregravats del gènere, són efectuats
per una minuciosa bateria que actua

Coriolà
Una de les formacions recents de l'escena pop que combina la il·lusió i la
capacitat de créixer amb la vocació de fer-ho amb el rigor i la calma
necessaris.
Coriolà neix el gener del 2011, quan
en Carles Chacón perd la feina en
una oficina del centre de Barcelona.
Després d’haver aparcat la música
durant anys, decideix ocupar els dies
canviant el present amarg a través de
noves cançons. Torna al Maresme, al
seu poble. Les cançons surten a
borbollons després d’haver estat
amagades durant anys, i Chacón
decideix trucar a vells amics i companys d’antics grups de joventut: Mikel Oró
(bateria) i Xabier Oró (guitarra), Ismael “Viru” Valero (teclats, guitarra) i Xavier
Oró (baix). Així neix Coriolà, com a fugida del pes de l’hàbit quotidià, com a
renaixement després de la crisi.
Obtenen el segon premi al concurs de maquetes Sona9. Durant el 2013 el
grup es concentra en la composició de noves cançons i la consolidació de la
proposta escènica, i tard se centra en la preproducció del disc de debut,
guiats per la batuta de Miqui Puig, com a productor, i Tomàs Robisco, com a
enginyer de so. És un disc eclèctic, ple d’energia i alegria, que parla del mar,
d’aeroports, de perfums d’orient, de mocadors que s’agiten amb el vent, de
capes i d’espases, d’huracans i de ciutats llunyanes.

Da Souza
Amb la samarreta de Famèlic, frescor i desvergonyiment amb perfum balear.
Els veurem per primer cop al popArb i fa tota la pinta que hi tornaran.

Ángel Garau, Lluís Cabot, Xavi
Hernández i Biel Stela formen Da
Souza. El quartet mallorquí té
novetats per ensenyar. El disc
compartit amb Regalim, Bossanova
Infinita (2015), continua la saga
còsmica que va començar amb el
debut Flors i Violència al final del
2013. Contents de poder renovar el
repertori,
el
quartet
mallorquí
continua desprenent altes dosis de
bon humor, follies astrals i èpica
desmesurada. Les últimes quatre
cançons publicades no fan més que
demostrar les ganes constants de
tocar on sigui.

Diego Armando Dj
Gran coneixedor i fan de la música negra, tancarà la nit de dissabte, i per tant
el popArb, posant-ho difícil a qui no vulgui invertir les darreres hores ballant.
Diego Armando comença punxant
K7s als dotze anys, a les festes
adolescents de quan estudiava EGB.
Uns anys més tard adopta el primer
pseudònim, Sembei Norimaki, però al
cap de poc i per mediació de Mani
(Stone Roses/Primal Scream) i unes
amigues de la Sala Apolo, escull
Diego Armando com a nom de
guerra.
Forma part del Bankrobber Gang i
s’ha fet fort a mil i una cabines de la
ciutat comtal: Powder Room (Apolo),
La 2 de Nitsa, Marula Cafè, Heliogàbal, Gusto aka Switch, El Niu, Maumau,
Ocaña, Sifó, Fantástico, BeCool entre d’altres i en festivals com Sónar,
Faraday, Aftersun, popArb, Mostra Sonora i Virual i Rock Circus (Itàlia). Ha
compartit escenari amb Ike Turner, Marceo Parker, The Streets, Mdou Moctar,
Mammane Sanni...
Durant cinc anys va estar vinculat a Scannerfm: hi dirigia el programa
Morsambxilòfons, que li va servir per experimentar les connexions
impossibles. Aquest 2015 ha repescat alguns conceptes i ha creat Soroll de
Fons, un programa que novament es podrà escoltar a l’emissora.

Dj 8Beatz
Amenitzar l’estona en què el públic es relaxa sota els arbres del Prat Rodó,
dina i es refresca a la riera no és una tasca fàcil. Ho hem proposat a 8Beatz, un
DJ mig d’aquí, mig d’allà. Empatia assegurada i malucs a punt!
8Beatz, també conegut com a
Downatello de la TurtlePowerCrew,
se sent vallisobarceloní, i en tot
aquest temps ha editat fanzins, ha
muntat festes i concerts, ha punxat
amb molt bona gent i a molts llocs.
Una vegada va muntar un
microsegell amb uns col·legues per
treure un 7" d'altres col·legues, i
s'ha disfressat infinites vegades,
l'última, per cert, de Yanis
Varoufakis. A la llista de la compra
dels dissabtes al matí mai no li
falten els pepinassos funk, les old
skools de Brussel·les, el soul tallat mooolt fi, el hiphop fresc del dia, la
catarumba amb denominació d'origen, el tropicalbeiss lliure de transgènics, el
bugalú net per fer al forn i els Freek Jits amb bífidus proactiu.

Dj Barretina
El seu crit de guerra és “Ballaruca Power!”, la resta us la podeu anar
imaginant.
L’Eva Noguer porta anys i panys
lligada al món de la música
independent, i a banda de formar
part de l’equip del popArb des dels
inicis, també hi ha tocat, com a
membre de la banda Aspet Weekend
(popArb 2009).
S’encarrega del management de diversos grups (Orchestra Fireluche, Línia
Maginot) i punxa sovint a clubs com el Sidecar i en festes i esdeveniments.
La seva missió al popArb serà assegurar-se que la llista col·laborativa que
crearem tots junts via Playmoss soni amb força a les Piscines d’Arbúcies. I la
feina comença ara mateix! No hi ha ningú al món que ho pugui fer millor que
ella.

Dj Salicrunette
La Marta Salicrú saltarà de les pàgines de música del Time Out Barcelona a
l’escenari de Can Cassó per tancar una nit de divendres que preveiem
excitant.
Cap de redacció i coordinadora de la
secció de música de la revista Time
Out Barcelona (el mitjà oficial del
popArb) i col·laboradora d'iCat i
Rockdelux, la Marta Salicrú va cremar
moltes nits al Razzmatazz com a
meitat del duo de DJs Bonnie &
Clyde, residents durant un lustre al
Pop Bar de la sala barcelonina. Punxa
a l'Old Wave New Wave, el club mensual d’en Miqui Puig a La [2] de Nitsa, i
ho ha fet al festival d'indie-pop britànic Indietracks i al desaparegut festival
Summercase. Les seves sessions són un recorregut divertit i ballable per la
història del pop, entès de manera prou àmplia com per aixoplugar des de Las
Grecas i Frankie Valli fins a Javiera Mena i PXXR GVNG.

Dj Txarly Brown
Arbúcies li deu un carrer, una plaça o el nom en un banc (dels de seure), tant
és. És l'artista més programat al popArb perquè probablement ningú no
sabria llegir tan bé el matí-migdia-migdiada del popArb a les piscines.
Txarly Brown és un home-orquestra.
Si a la tasca diària com a
dissenyador i il·lustrador (aquest
últim any per a Carles Belda, Sr.
Wilson, Afrobeat Ensemble, NYSJE,
Skatalites, etc.) i dj hi sumem el
col·leccionisme
de
vinils,
els
recopilatoris (Latin Ska, Skanish
Sound, Achilifunk, etc.) i remixos
(Naraina, Els Delai, Shantel, Sidral,
etc.), un programa de ràdio
(Achilitime, a Radio Gladys Palmera)
i
les
publicacions
escrites
(Achilibook, Ed. Milenio), estarem
d’acord que no desaprofita mai el temps. Les piscines d'Arbúcies no serien el
mateix sense ell. Des de ja fa una dècada ens delecta amb una selecció
eclèctica en què enllaça gèneres, ambients i sonoritats, i ja no sabem com
desfer-nos-en. Aquest any ha abandonat la presidència de Forcat (Foment de
la Rumba Catalana) després d’ocupar-se’n durant sis anys i s'ha concentrat en
l'edició del cinquè lliurament de la saga Achilifunk, el disc Robot Caló (2015).

Eef Barzelay i Senior i El Cor Brutal
El projecte més ambiciós de l'edició d'enguany ja és una realitat. Dos
monstres de la cançó visiten les tradicions musicals de dos territoris tan
llunyans i tan propers com València i Alabama. Un honor.

Eef Barzelay es un músic israelià
establert a Nashville. És el principal
compositor i cantant de la banda d’altcountry/indie Clem Snide. El 2006
Barzelay va enllestir el solo àlbum
Bitter Honey, en què l’artista ens
presenta un folk acústic de veu i
guitarra. La revista Rolling Stone va
classificar Ballad of Bitter Honey com
una de les 100 millors cançons del 2006. Un any més tard, compon moltes de
les cançons originals de la pel·lícula Rocket Science, i escriu i grava cinc
cançons de la banda sonora de Rudderless, com Sam Spirals o A Day on the
Water.
Senior i el Cor Brutal és un grup valencià de rock alternatiu liderat per Miquel
Àngel Landete (Senior). L’acompanyen tres músics (El Cor Brutal) que toquen
diversos instruments com la guitarra, el teclat, l’acordió i l’harmònica. Reben
influències del country alternatiu i el folk estatunidenc i, com ells mateixos
diuen, canten “a l’estil de la valenciana, és a dir, música americana però del
País Valencià”. El seu primer disc L’experiència gratificant (2009) fou
enregistrat en directe a l’Uruguai i masteritzat a Nashville. El seu segon àlbum,
Gran (2011), també va ser masteritzat als Estats Units, aquest cop a Los
Ángeles, i els va consolidar com una de les bandes més reconegudes del
panorama musical independent. El 2013 van publicar València, Califòrnia,
dotze cançons presentades en un terreny acústic, i, l’any següent, El poder del
voler, un disc que no para de rebre premis i elogis i en què versionen,
precisament, Caroleena de l’Eef Barzelay, rebatejada com Roselleta.

Ferran Palau
En solitari o amb els Anímic, la història del Ferran sempre estarà vinculada al
popArb. O la nostra amb la seva. Que presenti disc nou i que vingui a
Arbúcies és simplement el destí.
Després del seu debut amb L’aigua
del rierol (2012) –disc que el va
posicionar entre els millors de l’any en
revistes
tan
destacades
com
Rockdelux–,
Ferran
Palau,
més
conegut com un dels líders del grup
Anímic, presenta el segon treball
discogràfic en solitari, Santa Ferida
(2015).
El disc, ideat i gravat al llarg de dos anys juntament amb Jordi Matas (Seward)
i l’ajuda final de la mítica AKG Spring Reverb, cortesia de Joan Pons (El petit
de Cal Eril), s’ha començat i regravat tres vegades amb l’objectiu de trobar
aquella màgia tan present en els discos d’aquest artista prolífic i exquisit.
Encara que Palau no s’acabi d’allunyar de temàtiques que sempre l’han atret i
inspirat, com són la mort, la religió i la culpa, en aquest àlbum hi ha més
sensació de lleugeresa, hi destaca una atmosfera estiuenca, amb cançons que
escoltaries sota el sol i amb la brisa marina acariciant-te la pell.
Ferran Palau lluita per fer-se comprendre a través de melodies noves i
refrescants, sense deixar de portar-nos als terrenys misteriosos a què ens té ja
acostumats.

Halldor Mar i Cor Lutiana
S’alça el teló: un islandès i un cor de veus blanques format per pubilles de La
Selva es troben en una piscina municipal en el marc del #popArb15...
El #popArb15 està ple d’experiments arriscats. I ens venia de gust que les
Lutis, després del seu pas fulgurant per Oh Happy Day!, participessin en
aquesta edició. Les hem presentat al Halldor Mar, aquest trobador islandès
que ha vingut per recordar-nos els grans temes de la nova cançó. Què
passarà? Veniu a les piscines i mireu com es mullen!
Halldor Mar és un islandès que viu a
Catalunya des de mitjan anys 80. Ha
participat en molts projectes musicals al
nostre país, recorrent bars i pubs amb la
guitarra.
Enamorat
dels
costums
mediterranis i de la cultura catalana,
Halldor ha fet seves unes cançons que
formen part de la banda sonora d'un
temps i d'un país. Amb la publicació de l'àlbum Winds (2014) ha aconseguit
un disc amb ànima, que té capacitat d'emocionar i de divertir.
El Cor Lutiana va néixer fa més de
quinze anys a Arbúcies, fruit de l’interès
i les ganes de cantar d’una colla de
noies que ja eren massa grans per a la
coral infantil. Gràcies a l’empenta de la
Cristina Zamorano i l’Eva Codinach van
tirar endavant aquest projecte del qual ja fa uns anys n’han agafat el relleu i la
direcció la Sílvia Brugués i en Quim Riumalló. El pas pel programa Oh Happy
Day! de TV3 els ha permès créixer com a formació coral, abraçar nous
repertoris i revolucionar la posada en escena.

Joan Miquel Oliver
Amb un senzill que ja ha seduït mig país, aterrarà a Arbúcies amb un nou
catàleg d'històries per explicar a tots i cadascun dels presents al popArb.
Compositor, lletrista i guitarrista
d’Antònia Font, el també escriptor i
ciclòsof Joan Miquel Oliver ha publicat
un nou àlbum, Pegasus (2015), el
tercer de la seva trajectòria en solitari i
el primer després de la dissolució de
la llegendària banda mallorquina, just
aquest 14 d’abril. Mesos de feina en
paral·lel a la gira del Col·lectiu
Eternity, el projecte que comparteix
amb Sisa i Quimi Portet, que
cristal·litzen en el millor disc de la seva
carrera, un pas de gegant amb relació
a Surfistes en càmera lenta (2005) i Bombón Mallorquín (2009) i el minut zero
del futur d’un artista que no deixa de créixer en el terreny interpretatiu.
Patrons de samba i ecos llunyans de cúmbia, electrònica i rock, nostàlgia del
futur i la seva clàssica pàtina melancòlica com a portes d’entrada a una
concepció del pop personal i intransferible, que ignora fronteres genèriques i,
malgrat l’estranyesa, resulta càlidament familiar. Amb l’illa de la calma com a
marc geogràfic i l’espai exterior erigit en última frontera, Joan Miquel Oliver
continua transformant les petites coses del dia a dia en material literari de
primer ordre, al marge de regles i convencions.

Le Petit Ramon
Nervi, intel·lecte i sentit de l'humor. Tres elements fonamentals en la
trajectòria d'un dels songwriters més peculiars de Catalunya. Hi ha qui diu que
és un home del Renaixement electrificat.
Després d’un merescut descans, Le
Petit Ramon torna a la càrrega
acompanyat pels poderosos Walforf
Astoria: Israel Ortega (bateria i veus)
Xevi Artigas (teclat i veus) i Tony
Laming (baix i veus), músics que
s’han fet forts en mil batalles (Les
Philippes, Vyvian, Macho, Dead
Paries, Trau). Ens presenten un doble
CD amb totes les seves obsessions. El rock més urgent del 77, la psicodèlia, el
folk, garatge... fins i tot s’han deixat fascinar per la visceralitat més roots. Un
disc gravat amb moltes músiques al cap. De Jefferson Airplane als Stranglers,
de Captain Beefheart als Cure, de Son House als Blur... I, és clar, dels primers
Rolling Stones al White Album (1968) dels Beatles, un doble disc de
referència. Desendreçat, ple de contrastos, del més íntim al més cru,
esfilagarsat.
En resum, Le Petit Ramon torna electrificat per oferir-nos perles de tres minuts,
pop furiós i urgent per als temps que corren, al costat de temes més lliures i
psicodèlics i cançons de factura més folk. Probablement, el millor que ha
publicat fins ara. Rock’n’Roll!

Leonmanso
Un dels secrets més ben guardats de les Balears. Una veu, una personalitat i
unes cançons per descobrir.
Leonmanso és el diamant en brut de
l’illa menor. És el músic que convidaries
a la festa d’aniversari, a l’hora de fer el
dinar o al moment d’anar a dormir
perquè et compongués una cançó per
a l’ocasió. Leonmanso ho canta tot i
per a tothom. Per això, a vegades
sembla que el món sigui com les seves
cançons i no al revés. Ja s’intuïa a
l’àlbum de debut, Rinosaure (2010), i ara es confirma amb el nou disc Jardins
de brutes basses (2015). Dins la seva música tot s’hi val, amb l’única condició
de ser fidel a un mateix, sense tapalls ni cortines de fum.
L’univers personal de Leonmanso, format d’anècdotes màgiques, vivències
íntimes i pensaments universals, ens és regalat amb paper de colors en aquest
segon treball. La seva sonoritat presenta pocs elements però ben cuinats, folk
sec amb reminiscències de la seva adolescència grunge i alguna gota de
tradició menorquina.

Manos de topo
Brillants, enginyosos i únics. El que voldria ser el popArb com a festival, ho són
en gran part els Topos com a grup.
Manos de Topo ha necessitat tres
anys per trobar una drecera des del
treball anterior. Continuen cantant
sobre l’amor i les relacions humanes,
però ara des de l’autoedició: una
drecera i una volta, un altre salt en el
buit. Malgrat tot, com que saben
que a l'infern no s’hi està tan
calentó, han decidit avançar deu
cançons que parlen de caminar nous camins, de crear senders diminuts al
marge de les rutes “sentimentals” oficials. Tot ple de trampes, igualment, per
continuar fent cançons a la seva manera: drames quotidians i tragèdies en
batí, faldilles que amaguen secrets insondables i llenceria exorcitzada per ferne bandera; personatges amb petits cors revolucionaris fets miques, terroristes
de l’amor i amants de l'acció directa; intensitat i passió esquinçades i cordes
vocals al límit. La llibertat que dóna la maquetació no els ha fet diferents, però
alguna cosa ha canviat.

Micro-Zènit
Enric Montefusco sense els Standstill i amb una proposta més íntima i reduïda
que el Cénit havia de tenir cabuda al popArb.
La banda barcelonina Standstill ens
sorprenia amb Cénit, la posada en
escena de les cançons del seu darrer
disc, Dentro de la luz (2013). Ara, el
cantant i líder, Enric Montefusco, ens
proposa revisitar aquests temes –i
alguns altres més antics– en un format
íntim, acompanyat d’un cor de quatre
veus que potencia, encara més, la seva
força interpretativa. Amb una gran
càrrega emocional, les cançons de
Montefusco beuen de qüestions
universals i d’escenes personals, que
es plasmen en lletres i harmonies profundes.

Nit del Caballo Cantador
La complicitat amb alguns músics fa de propostes com aquesta la raó de ser
del popArb. Una estona per experimentar sense gratar-se la barbeta; per
gaudir sense prejudicis ni por de participar.
Els ZA! i la violinista Sara Fontán han
sacsejat l'escena barcelonina amb les
Nits
del
Caballo:
vetllades
d'improvisació conduïda on es barregen
músics de totes les tribus i on el públic
participa com un instrument més. Per al
popArb han preparat una Nit del Caballo
Cantador, on la veu serà la protagonista,
amb Miguel Ángel Blanca (Manos de
Topo), Guillamino, Estel Boada i Gemma Tutusaus (Betty Belle). I qui sap si
alguna sorpresa…

Núria Graham
Tingui o no tingui gaire importància la seva joventut, és innegable que la
proposta d'una de les veus del moment havia de ser present al popArb. Des
d’Arbúcies no es veu la Plana però se la sent.
En aquests temps tan... eclèctics?,
sembla impossible explicar l’obra
d’un artista sense farcir el text de
referències múltiples que centrin
l’atenció de l’oient i, massa sovint,
el preparin per pair allò que està a
punt d’afrontar. Amb la Núria
Graham no cal res de tot això. Ni
en la millor predicció, qui ja va
quedar embadalit quan es va
presentar davant de públic a la Jazz
Cava de Vic el febrer del 2013, no
hauria gosat imaginar la progressió
artística de la Graham durant
aquests dos anys escassos.

Pau Vallvé
Amb un power trio extraordinari, menys vist del que hauríem volgut als
escenaris d’arreu del país, Pau Vallvé arriba amb tota l'emoció, la intensitat i la
passió que genera la seva música.

Pau Vallvé fa un any que ha tancat la
gira del celebrat àlbum De bosc (2012),
que va ser escollit com un dels millors
de l’any per les revistes Rockdelux, Go
Mag i Enderrock i com el millor disc del
2012 per Mondo Sonoro, i que el va dur
a fer una extensa gira per sales, teatres i
festivals de tot Catalunya i el va portar
fins a Berlín, Itàlia i diferents llocs
d’Espanya. Torna als escenaris amb un
nou disc: Pels dies bons (2014). Com ja
és habitual, Pau Vallvé munta una banda
diferent expressament per a cada disc.
Aquest cop anirà acompanyat del Jordi
Casadesús al baix i els teclats i del
Víctor Garcia a la bateria. Un format explosiu però alhora embolcallador i
delicat. La nova gira ha començat aquesta tardor passant per Barcelona,
Madrid, València, Saragossa, el País Basc, Galícia, Castelló, Cantàbria,
Tarragona, Lleida, Terrassa, Banyoles i molts més llocs!

Sanjays
Un dels grups capaços d'aixecar els ànims dels esgotats assistents d’un
festival. Tancaran la llista de grups de divendres i ens faran oblidar la ressaca
que ens esperarà l'endemà.
I ha arribat l’hora en què la destral
petita comença a talar l’arbre gran,
amics. Podem o no podem? Si Pablo
Iglesias fos un veritable revolucionari,
en comptes de tancar els mítings
amb velles cançons de Lluís Llach
hauria de posar a tot volum el nou
disc de Sanjays: Food and milk for
our babies (2015). En realitat, a la
banda li venia de gust continuar de festa, però ha arribat l’hora de lluitar. Com
en els anys durs que van seguir el crack del 29, com els miners a la Bretanya
de la Thatcher. Com després de l’estafa neoliberal que patim ara mateix.
Aquest és el disc guerriller de Sanjays, igual de trepidant que sempre, sí, però
que aquesta vegada convida a posar-se dempeus no només per ballar.
Seguint l’estela de bandes com els Housemartins o els Smiths, Sanjays
abracen el missatge polític sense deixar de banda la màgia d’un senzill que
s’encomana.

The Excitements
Si la música negra, i en concret el soul, està guanyant adeptes i generant
interès és, en gran part, gràcies a aquesta banda de músics extraordinaris. Un
plaer i una il·lusió tremenda, tenir-los per primera vegada al popArb.

Sorgits el 2010, la revolució sonora
de The Excitements ha meravellat
audiències de tot Europa amb el seu
irresistible còctel de soul i rhythm &
blues de la vella escola, i ara tornen
als escenaris amb motiu del seu
últim disc, Sometimes Too Much
Ain’t Enough (2013).

Influïts per la millor música afroamericana del segle passat, d’Etta James a Ike
& Tina Turner, passant pel primer James Brown o Sugar Pie de Santo, The
Excitements ofereix un espectacle vertiginós i ple d’energia, amb un R&B
furiós i omplepistes, i també amb alguna balada soul que posa els pèls de
punta, tot servit sense pietat en una de les millors festes imaginables.

The New Raemon
El seu darrer disc és una meravella. Canta millor que mai, les cançons són
enormes i la banda està en estat de gràcia. Si ja era un fix, ara és membre
honorífic.
Abans de crear The New Raemon, Ramón
Rodríguez va estar en diferents grups,
com Madison –que després passaria a dirse Madee– o Ghouls’n’Ghosts. El 2008
s’embarca en aquest projecte entre el
pop-indie i el folk i publica A propósito de
Garfunkel (2008), que rep una bona
acollida tant del públic com de la crítica.
Ara, The New Raemon arriba amb el
cinquè disc, després dels dos àlbums
d’alliberació Libre Asociación (2011) i, en
especial, Tinieblas, por fin (2012), un
treball sorprenent en la seva carrera. Oh,
Rompehielos (2015) suposa també el
retorn a BCore, un retorn a l’interior, al
món de les relacions interpersonals, tot i
que amb més duresa i desencant en la
mirada. Hi ha talls amb potencial per
convertir-se en nous hits emocionals entre el públic, però no hi trobarem
tornades clares ni concessions fàcils. Predominen els mig temps esquerps i
una nova puresa que Ramón ha intentat preservar autoproduint-se l’àlbum. A
tres dels seus músics habituals (Marc Prats, Pablo Garrido i Marc Clos), s’hi
sumen ara Salvador d’Horta a la bateria i Javi Vega al baix, per acabar de
donar forma a aquesta nova aventura.

The Seihos
Amb un nou treball sota el braç, The Seihos són una bona mostra de la
diversitat i la qualitat de la producció catalana. I no, no sonen com Manel.
Després d'irrompre a les llistes de
vendes espanyoles (Top 200 Full
Tracks) amb el remix Where Did The
Love Go? (2014)), a la fi de l'any
passat i presentar «New Horizon»
com a senzill d'avançament, The
Seihos per fi publiquen nou disc. Farewell (2015) ofereix el perfil més genuí
del quartet barceloní a través d'un so orgànic que, sense renegar de l’herència
del Paul Simon de Graceland present a Two (2011), guanya en immediatesa.
Defensors a ultrança del directe com a celebració, els germans Guillem Haro
(veu i guitarra) i Xavi Haro (bateria), Martí Maymó (baix) i Adrià Albareda
(teclats) ja compten els dies que falten per començar una gira que els durà al
popArb aquest 2015.

Xarim Aresté
Al popArb coneixem personalment en Xarim des del 2010, quan va posar el
Gorg Nou (l’antecedent del Prat Rodó) cap per avall amb Very Pomelo. Des de
llavors encara no hem tancat la boca.
Xarim Aresté només tenia tretze anys quan va
muntar, a Flix, la seva primera banda de punk,
Ratera, seguida de Dog Hair, Mala Sang i encara
alguna més. Tot just aterrat a Barcelona es va
enrolar al projecte de rumba postmoderna
Pantanito, que compaginava amb el garatge de
Monoxide Pills. Tota aquesta energia es va projectar
en el seu primer gran projecte personal, Very
Pomelo, banda que ens ha llegat tres discos
excel·lents, autèntiques bombes de rock’n’roll
atrotinat, amb l’inefable Xurrac asclat com a cim
creatiu. Paral·lelament, en Xarim ha col·laborat amb
artistes com Sanjosex, Maika Makovski, Paul Fuster, Antonio Arias o els
renovats Sopa de Cabra, i ha endegat, més tard, el projecte en solitari, amb el
disc Lladregots (2013).
A La rosada (2014), el nou àlbum, aparca la forma habitual de tocar la guitarra
per relacionar-se d’una altra manera, nova, fresca, amb el seu instrument de
sempre. La guitarra no reclama protagonisme sinó que esdevé coixí, al servei
de les necessitats de cada cançó. El vell guitar-hero deixa enrere els solos i els
riffs pirotècnics per tornar-se un artesà. Hi descobrirem també una nova forma
de cantar, més serena, més propera, tot i que quan cal no renuncia a aquella
veu esqueixada que ja és part de la seva identitat musical. El disc, a més, va
acompanyat d’un CD de regal, Cine Ebro: disset miniatures musicals que
podrien ser bandes sonores de pel·lícules imaginàries, un experiment colorista
que en Xarim ha volgut ubicar al vell cinema de Flix.
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Ajudant de producció: Clara Sendra

Mitjà oficial: TimeOut
Col·laboradors: Logística de Guerrilla, EasyMojito, Cupatges
Col·laboradors tecnològics: Cdmon, Playmoss, Megatro
Membre d'A-petit

Més informació: poparb.cat/premsa
En Silencio // 93 280 97 89
info@ensilencio.com

Informació pràctica
popArb 2015
26 i 27 de juny del 2015
Arbúcies
www.poparb.cat

Venda d'entrades
-‐ Abonament dos dies (divendres 26+dissabte 27):
**Fins al 22/4/15 a les 13h**
44€ (36,36€+21%IVA) + 2€ de despeses de gestió
Només a entrades.timeout.cat
Als altres Canals i al canal Timeout a partir del 20/4/15 a les 13h:
46€ (38,02€+21%IVA) + 2€ de despeses de gestió (consulteu descomptes)
www.poparb.cat / codetickets.com
Descompte especial per als socis del club tr3sc. Oferta limitada! Abonaments a
40€ (33,06€ + 21% IVA) + 2€ de despeses de gestió, disponibles
a: www.codetickets.com/poparb/ca/tresc.cat/16/
Properament packs d’abonament + allotjament a www.festibox.com
-‐ Entrades de dia:
Properament a www.poparb.cat
-‐ Entrades pel pròleg del popArb15 al Castell de Montsoriu, 13 de juny
A la venda a www.poparb.cat a partir del **dimarts 21/4/14 a les 15h**
15€ (inclou la visita guiada al Castell i els concerts de Balago i Esperit!)
**Descompte especial per a qui hagi comprat l’abonament del popArb15
abans del 20/4/15 a les 17h i informació als punts habituals d’Arbúcies i La
Garriga.

Com arribar-hi?
poparb.cat/el-poparb/com-arribar-hi/
Cotxe
Des de Girona/Barcelona: Autopista del Mediterrani/AP-7/E-15 [sortida 10] ›
BV-5122/BV-5123 [direcció Hostalric/Blanes] › C-35 › GI-553 › GI-552 › Arbúcies
Des de Vic: C-25 › GI-550 › Arbúcies
+ informació a gencat.cat/mobilitat
Tren
Estacions més properes: St.Celoni, Hostalric i Riells
Enllaç a St.Celoni amb Autobús de la Hispano Hilarienca.
gencat.cat/rodalies
Autobús
Hispano Hilarienca 972 245 012. Consulta hispanohilarienca.com per obtenir
informació de totes les línies i de possibles incidències.
**Properament: reforç d’autobusos entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, amb
parada al càmping La Sureda.
Taxis
972 86 07 05 // 639 81 81 40 (taxis Llorà)
972 86 00 14 // 608 44 07 22 (taxis Pla)
972 86 12 92 // 630 98 10 90 (taxis Xavi Cuminal)
Minibusos:
607 646 963 // 637 753 438 (Catalonia Transfer)
Allotjament
poparb.cat/el-poparb/on-dormir/
Properament packs d’abonament + allotjament a www.festibox.com
Contacte
poparb.cat/contact

