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què
festival de música pop independent feta a Catalunya.
projectes artístics amb ambició creativa, interacció i connectivitat entre artistes, potenciant
la proximitat amb el públic.
només 2.000 entrades a la venda cadascun dels dos dies, un festival a mida, una forma
diferent de viure la música.

on
en espais singulars d’Arbúcies (comarca de La Selva, Girona), una vall del Parc Natural del
Montseny

quan
divendres 20 i dissabte 21 de juliol de 2007

qui
Albaialeix · Oscar Abril Ascaso + Sedcontra avec Les Autres · Electrocugat · Hidrogenesse ·
Los Carradine · Mendetz · Dorian · Dr. Mashirito · Dj Phil Musical · Don Simón y
Telefunken · Dj Miqui Puig vs Dj Txarly Brown · Nosticsol · Miss Carrussel · La increïble
història de Carles Carolina · Abús · Vyvian · The light brigade · Love of Lesbian · Quimi
Portet · Joan Miquel Oliver · Standstill · Sanjosex · Dj Facto vs Dj Delafé · Dj Ángel Molina

novetats
A la recerca d’un no u públic

Enguany el popArb aposta fort pel públic més jove, l’infantil, en la ferma creença que és així
com construirem el públic del futur. És per això que, amb la complicitat de Don Simón y
Telefunken, presentarà un concert-espectacle al recinte de les Piscines Municipals, seu
també del combat musical entre Miqui Puig i Txarly Brown, que lluitaran a cop de soul i
rumba.
Tornem al jardí de Can Torres

Com va passar el 2005 amb l’actuació especial de Jaume Sisa, Agustí Bosom, Abús,
presentarà al jardí del cafè-hotel Can Torres, un espai emblemàtic de la vila, un format
especial, íntim i ple de sorpreses.
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l’entorn
Arbúcies és una població de 6.000 habitants, situada a la comarca de la Selva, en una vall al
bell mig del Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera de la Unesco. El seu
principal tret distintiu és la barreja inèdita entre un entorn natural privilegiat, un patrimoni
històric de primer ordre i una societat civil especialment activa, que fa que la seva vida
cultural i la seva projecció a l’exterior sigui més pròpia d’una ciutat petita que d’un poble.
Alhora, la seva situació estratègica (al costat de l’eix transversal i de l’AP7) fa que sigui una
destinació molt atractiva per al turisme cultural i del de natura. Cada cop és més la gent que
s’acosta a la Vall d’Arbúcies atreta pels monuments històrics (Castell de Montsoriu), els
equipaments culturals (la Gabella, Museu Etnològic del Montseny), una oferta gastronòmica
i hotelera de qualitat, i en alça, i una vitalitat social imparable, que es reflecteix en signes
d’identitat tant potents com la celebració de les Enramades.
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els espais
La ubicació principal del popArb és el recinte de Can Cassó, que comptarà amb dos
escenaris, on tindran lloc les actuacions del divendres i del dissabte a la nit. Es tracta d’un
espai inèdit i sorprenent, la seu dels antics balls de festa major, que remet al temps del
modernisme, en què Arbúcies era seu de tertúlies d’artistes i de trobades d’estiuejants i
vilatans.
El divendres, ja ben entrada la nit, la música seguirà al Barrock, un dels locals nocturns del
poble.
Al llarg del migdia i la primera hora de la tarda de dissabte es podrà gaudir de la música que
punxaran els dj i d’un espectacle per a tots els públics a la gespa de les Piscines
Municipals. Recuperem també l’espai dels Jardins de Can Torres, el marc ideal per
propostes intimistes. Més tard, a l’escenari Gorg Nou hi tindran lloc les actuacions de
formacions per descobrir.
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els artistes (per ordre d’actuació)
ALBAIALEIX
Albaialeix és un grup de folk en català format a principis del 2006 per l’Alba Blasi i l’Aleix
Clavera. La seva música remet a bandes catalanes de principis dels setanta (Ia-Batiste,
Música dispersa...), a cantautors americans de la mateixa època (Tim Buckley, Fred Neil...)
i a bandes de folk actuals de caire més experimental (White Magic, Charalambides...). Tot i
la seva curta trajectòria ja han compartit escenari amb bandes catalanes de renom com Les
Aus, Mazoni o Coconot, i amb bandes internacionals com Vetiver, un dels grups ocasionals
de Devendra Banhart. Els seus directes tant poden ser en format acústic com en un format
més ampli acompanyats per membres de Les Aus, Extraperlo i Coconot. Actualment,
Albaialeix acaben de gravar el seu primer disc, que es publicarà a finals de juny del 2007.
OSCAR ABRIL ASCASO + SEDCONTRA AVEC LES AUTRES
Oscar Abril Ascaso + Sedcontra Avec Les Autres és un grup de Barcelona que es recrea en
el pop i la filosofia francesa dels anys seixanta i setanta. En el seu repertori de cançons, les
melodies remeten a resorts típics de la cançó lleugera, la chanson i el jazz de l’època i les
lletres s’apropien, literalment, dels textos de la filosofia francesa contemporània. Durant
aquest 2007, el grup es llança a les seves primeres gravacions, descarregables gratuïtament
des d’internet. El seu primer EP Autrement Qu’Être es troba, actualment, disponible al
portal on line dpop.es.
Oscar Abril Ascaso + Sedcontra són el nucli fundacional del grup. El duet, sorgit de
l’escena experimental barcelonesa del anys noranta, va començar a treballar en aquest
projecte l’any 2003.
Les cançons d’Oscar Abril Ascaso i les lletres de Sedcontra estructuren l’eix vertebrador
d’un repertori que s’articula des de l’apropiació de clars referents musicals i filosòfics. Les
Autres són la banda del projecte. Una formació de sis músics que inclou un instrumentista
tan poc habitual, dins l’àmbit pop, com és un vibrafonista. Els diversos membres de Les
Autres formen, alhora, part d’algunes altres formacions conegudes de l’escena barcelonesa
com són Cabo San Roque o Electrocugat. Les Autres són Antuan Duanel, Edu Fernandez,
Ramon Garriga, David Martín de la Sierra, Alberto Mezquiriz i Ferran Rizo.
Al marge de l’estrictament musical, el documental Oscar Abril Ascaso + Sedcontra: Les
Débuts –dirigit pel mateix Oscar Abril Ascaso- narra els primers passos del projecte i, l’any
2008, una editorial publicarà un llibre amb les lletres del repertori de la banda.
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ELECTROCUGAT
Electrocugat practica un elegant lounge electrònic, amb tocs d’ironia. En la seva música
predominen els sons bossa, ritmes llatins com el mambo o el txa-txa-txa, mesclat amb bases
electròniques i tot tipus d’efectes samplejats.
Arturo C. Urbina (músic i DJ) i Antuan Duanel (guitarrista i escriptor) creen el grup, a
Barcelona, l’any 1999. L’any 2000, comencen a gravar alguns temes amb la vocalista Paula
Bances i el segell So Dens edita el seu primer àlbum, Visconti con hielo i l’EP de remescles
Lounge-Club Remixes.
Arturo simultaneja les seves sessions com a DJ con Hielo a la residència de La Paloma de
Barcelona, amb la composició del seu pròxim àlbum que, aquesta vegada, compta amb
noves vocalistes: Rina Ota (Japó), Luciana Lis (Brasil) i Dácil López (Barcelona), així com
la percussionista barcelonina, Susana Pagès.
El 2006, apareix el seu segon àlbum Ladies’ Coktail (Coolsound Music), un àlbum de
Lounge-pop en línia amb l’estil Shibuya Key japonès. Amb referències a èpoques i estils
musicals que van des dels 50 al club, o de Mancini a Dee Lite. Els textos, aquesta vegada en
castellà, aglutinen els estils i dibuixen personatges certament cinematogràfics i Fellinians.
Electrocugat ha editat discos al Japó, de la mà del segell Rambling Records, i han participat
en diversos discos compilatoris del país nipó.
Algunes de les seves cançons han estat escollides com a sintonies per programes de
televisió (TV3) i han participat en diversos projectes teatrals, audiovisuals i d’internet amb
marques com Custo-Barcelona.
HIDROGENESSE
Hidrogenesse són un duet d’art-rock elctrònic, compositors de cançons pop populistes,
productors de mantres romàntico-sexuals, autors d’omplepistes situacionistes, intèrprets del
gènere místico-còmic.
Hidrogenesse són Carlos Ballesteros (la veu) i Genís Segarra (la guitarra i els teclats). Des
de finals del segle passat, han gravat discs com Así se baila el siglo XX, Eres PC/Eres Mac,
Gimnàstica passiva i Animalitos.
Com a novetat per a Hidrogenesse a Animalitos han col·laborat diferents músics I s’han
gravat bateries, pianos, saxofons, guitarres i teclats per crear 12 cançons sobre animals
domèstics, salvatges i socials, totes basades en els nostres sons, gèneres I arranjaments
preferits dels 70 (del glitter rock de la Glitter Band al krautrock de La Düsseldorf, tot
passant per l’electrònica lúdica de Jean-Jacques Perrey i la cançó d’autor de Leonard
Cohen). El disc inclou la versió de “El vestir d’en Pasqual” (antiga cançó del music-hall
catalana que el 1970 va versionar Guillermina Motta).
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LOS CARRADINE
Los Carradine són un trio barceloní de música rock’n’roll, amb un cor pop i acabat punk.
Des del 1989 intenten assemblar-se als Violent Femmes, els Clash, Jonathan Richan, Billy
Bragg i Devo i, mentre s’apropen al seu objectiu, fan cançons en castellà més aviat curtes i
amb una lírica situada entre l’observació irònica i el realisme políticosocial. Pessimistes en
l’anàlisi i optimistes en l’acció, Antonio, Xavi i Rafa toquen la guitarra, el baix i la bateria,
respectivament, i, a més, canten i participen en els cors.
Des de la seva fundació, Los Carradine han tingut temps d’editar quatre maquetes, tenir tres
fills (no entre ells), dissoldre’s i reunir-se, diverses vegades, i tocar en tota mena de locals i
sales. Sospechoso tren de vida és el seu primer disc.
MENDETZ
El 2003, els quatre nois de Mendetz, provinents de l’escena hardcore barcelonesa,
decideixen formar una banda, on aglutinar les seves velles i noves influències: el nou rock
garatge i melòdic de Franz Ferdinand, el dance rock de The Saint, !!! o els seus admirats
The Rapture, el synth pop de The human League, la retro electrònica de Daft Punk i els
teclats joganers de Depeche Mode o Oschestral Manoeuvres In The Dark.
Dos anys més tard, la seva maqueta és escollida la millor per la revista Mondosonoro i
queden finalistes del prestigiós Proyecto Demo.
Les coses s’acceleren i, en poc temps, Mendetz toquen en directe en nombrosos concerts,
pengen regularment les seves cançons al seu myspace i, de mica en mica, gràcies al boca
orella, el seu nom comença a sonar com una de les bandes més potents de l’escena.
Un any més tard, amb contracte discogràfic sota el braç, es tanquen a l’estudi a gravar el
seu àlbum de debut: Mendetz (Sinnamon Records, 06).
Un debut trepidant a càrrec de quatre nois joveníssims que s’atreveixen a reivindicar
l’imaginari de la seva infantesa, els actors oblidats de les pel·lícules dels 80, els teclats
Casio i les consoles Sega, els colors àcids i, fins i tot, Chimo Bayo. A somiar en un futur
més càlid, protagonitzat per robots imperfectes capaços de mantenir l’herència humana.
DORIAN
Dorian va néixer el 2002 amb la necessitat comú de desenvolupar un so que conjugués la
tradició del pop espanyol amb la música electrònica contemporània, i no van trigar trobar
qui se’n fés ressò.
El 2003 aconsegueixen el primer premi del concurs de maquetes del Festival Zorrock, i
comparteixen cartell amb les primeres espases de la música independent de l’Estat (Los
Planetas i Sexy Sadie, entre d’altres). Més tard arribarien O’Porto (Portugal), el Festival
MIFOC als Balcans i nombroses actuacions per tota Espanya, que proporcionen a la banda
una sòlida base de cara a la sortida de 10.000 Metrópolis (Bip Bip Records – K Indrustra
2004).
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10.000 Metrópolis, extraordinari i personalíssim disc de debut, demostra la prematura
maduresa de Dorian que aconsegueixen fer-se, al mateix temps, amb els elogis de la crítica
I amb el favor d’un públic que es rendeix a les estrofes de cançons com “” o “Te echamos
de menos”, rotund hit que a dia d’avui ha sigut incorporat a més d’una dotzena de
compilacions i continua estremint cors, arreu.
Dos anys després del seu disc de debut, Dorian segueixen summergits en una extensa gira
que els porta a actuar als millors clubs i festivals, mentre segueixen enfrascats en la
gravació del seu segon treball, produït per Dive Divoso (7 Notas 7 Colores / La Mala
Rodríguez / Tote King) i Ferenc.
DR. MASHIRITO
Dr. Mashirito va néixer a Arbúcies el 2006, els seus quatre components van créixer tocant
en bandes d'estils molt diferents com el pop, el rock o el metall. Gairebé sense voler, van
començar a investigar en el món de l'electrònica combinant sintetitzadors i instruments de
tota la vida com la guitarra i el baix elèctrics. El seu estil és una barreja de l’electroclash
dels 70, el pop-rock clàssic, el més recent i el techno. L'objectiu és sempre fer ballar al
públic durant els concerts i, alhora, gaudir, ells mateixos, el directe. Després de la seva
sonada actuació al popArb 2006, tornen amb més empenta encara, per arrodonir la nit del
divendres.
DJ PHIL MUSICAL
Després de donar la volta al món punxant en hotels de luxe i de convèncer 10 de cada 10
dentistes perquè facin sonar les seves sessions a llurs sales d'espera, Dj Phil Musical arriba
al popArb disposat a fer ballar el personal. Les seves armes: un Dry Martini en una mà i una
maleta a l'altra, plena de lounge electrònic, yeyé català dels 60, mambos, chachachás, nujazz, breakbeat, rare grooves i altres anglicismes que queden la mar de bé i sonen encara
millor.
DON SIMÓN Y TELEFUNKEN
L’estil de Don Simón y Telefunken es podria definir com a música tradicional espacial,
però de l’espai interior, no de l’exterior. 'Pompimpom i tutifruti' són la unió dels sons més
estranys de la música experimental amb les alegres melodies dels programes Disney dels
dissabtes al matí. Entre els seus instruments, es troben els típics de qualsevol grup de rock,
aixi com objectes sonors sorgits de qualsevol botiga de joguines. Tenen un disc anomenat
Música de vanguarderia i en breu editaran un disc a França i Japó composat a mitges amb el
music francès Klimperei. Han girat en companyia del poeta Enric Casasses i part de la
banda acompanya a Pau Riba amb el grup Mil Simones. Han actuat al zoo de Barcelona, a
Itàlia, Finlàndia, Valància, al festival Músicas minúsculas de la M80 a Madrid, Mallorca, al
festival LEM, a l’Hipersons, a parcs infantils i a centenars de festes majors i menors de tota
Catalunya. Per tant, què hi ha d’estrany que presentin un espectacle a les Piscines
Municipals d’Arbúcies?
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MIQUI PUIG DJ vs TXARLY BROWN DJ
En el marc de les piscines d’Arbúcies, el popArb presenta, com a novetat d’aquesta edició,
un combat sonor i refrescant entre DJ Miqui Puig i DJ Txarly Brown.
Ambdós, es batran en un duel musical sobre la gespa esquitxada. Pop versus soul, early
reggae contra rumba casolana, dubs i beats que plantaran cara als dabadàs i els ritmes més
retro-lounge de la coctelera estiuenca.
Aquest imperdible combat de DJs serà una ocasió única per gaudir de les exquisides
melodies pop, soul i electrònica fina que Miqui Puig selecciona amb cura a les seves
sessions de DJ i els sons jamaicans, l’ska, la rumba i el flamenc de Txarly Brown DJ: un
dissenyador que combina la seva tasca gràfica amb el col·leccionisme discogràfic i
l’aferrissada recerca de les arrels musicals del nostre país.
Miqui Puig és cantant i DJ dels dels anys 80. El seu currículum, una trajectòria de més de
20 anys de carrera, i admiradors fidels arreu, l’avalen com un dels personatges més
rellevants de l’escena pop estatal.
Txarly Brown és director d’imatge d’Uptight 65, un artista gràfic que ha exposat en les
galeries més prestigioses i ha prestat els seus dissenys a nombroses edicions musicals. És
col·leccionista discogràfic dels sons més negres a la tecnologia electrònica, tot passant
per les seves actuals passions: la rumba i el flamenc.
NOSTICSOL
Després d'anys i maquetes diverses com a cantant i guitarra del grup Carburos, el gener del
2007, Jordi Pallarols inicia una nova etapa musical, juntament amb el lider de Dr.
Mashirito, Sergi Auladell, que s’encarrega del teclat, les guitarres i també posa veus, amb el
nom de Nosticsol.
Cançons acústiques i íntimes, juntament amb lletres clares i fresques descriuen la música
d'aquest duet arbucienc.
MISS CARRUSSEL
El cançoner de Miss Carrussel és un passeig del folk acústic, al pop més depurat.
Un diari intimista i confessional, on la poesia descarnada i la ironia subtil s’agafen de
bracet. Referents musicals com Nick Drake, The Softies, Cat Power, Françoise Hardy,
Astrud Gilberto, Vainica Doble i Le Mans són portats a un terreny proper i a la catalana.
Calidesa i confidencialitat emocional de diumenge a la tarda. Cançons amb veu de noia,
fetes a casa, quan els avions, a la terrassa, volen baixet.
Miss Carrussel és el projecte lo-fi amb el que debuta Mireia Madroñero, tot donant-li corda,
alguna tecla i veu, a quatre històries. Al popArb l’acompanyarà, a la guitarra elèctrica,
l’Adrià González (L’Ana és un koala).
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LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE CARLES CAROLINA
Carles Carolina és el nom d’un mig-home que, sota el pseudònim de Ramon Garriga,
passeja els seus ossos amb ulleres pels escenaris des de fa un bon grapat d’anys. Se l’ha vist
per la coberta del CaboSanRoque, darrera la bateria en la foscor de l’underground amb els
Tuesday Afternoon (ja fa anys!) i ben vestit fent companyia a l’Oscar Abril i en Sed Contra
amb Les Autres. Finalment, però, s’ha decidit a explicar-nos la veritat de la seva pròpia
història. Com qui diu, ha sortit de l’armari amb una primera col·lecció de cançons pròpies
que feia temps que corrien per sobre la seva taula. S’ha armat de valor i ha muntat una
banda amb quatre personatges més: l’Alberto (també armador del CaboSanRoque i un altre
“Autre”) als teclats, en Pepe (un altre Cabo “sueltu” que passeja pel Carrer Ponent) al baix,
en Jordi (que un dia fou “el Nen” de La Carretera) a la bateria i el Martí (enginyer
d’infrasons i acompanyaments únics) a la guitarra.
L’ajut inestimable de l’Alberto i el seu estudi del Guinardó, el Martí, en Jordi, el Pepe i els
padrins del Sifó li han allisat el camí de la autocomplaença egòlatra.
Amb tot, sigueu benvinguts a la Increïble Història de Carles Carolina: ¿rock?, ¿pop?,
¿postrock?, ¿neopop?, ¿ultrarock?, ¿semipop?… com a màxim, i en el millor dels casos,
cançons.
ABÚS
Agustí Busom és el nom que s’amaga darrera el projecte Abús.
Després de Mèltic, amb col·laboracions de Roger Mas, Pau Fuster, Gerard Quintana, Helena
Miquel i Àlex Torío (febrer del 2004) i Son (maig del 2002) Abús presenta el seu tercer
disc. A Can Pistraus (setembre del 2006) conté 11 cançons en clau elèctrica amb imaginari
propi sobre les coses que s’acaben. És a dir, totes: amor, passió, ràbia, desamor…
Més enèrgic i concret que els seus predecessors, A Can Pistraus tanca el cercle obert amb
Son i defineix un dietari d’experiències personals fetes cançó que dibuixen parlant des de la
mort a l’esperança i la vitalitat.
També toca com a baixista del El Chico con la Espina en el Costado i d’Àlex Torío i ha
col·laborat en L’elektroacústic de Kitsch.
Abús ha fet concerts a llocs com la sala Bikini, Razzmatazz, l’auditori de La Pedrera, el
Palau Sant Jordi, el Mercat de Música Viva de Vic, a l’Espai, al Festival Altaveu, al festival
Acústica, al festival Senglar Rock i també a Moscou.
Ara Agustí Busom ens condueix, per nous camins, en una repassada minimalista, tan de les
seves cançons dels seus tres discos publicats com de bona part de material inèdit que
estrenarà en aquest nou espectacle íntim. Sons delicats per a cançons profundes.
VYVIAN
Vyvian vénen de Barcelona i són un grup de veritat. Les mitges tintes, les especulacions o
els dubtes, en ells, no tenen cabuda. Tot és directe, transparent i vertader.
Els 12+1 talls del seu àlbum de debut Life In Hysteria diuen, del primer a l’últim, que això
no és cap broma. Contundència, coherència i complicitat amb un públic que comença a
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multiplicar-se gràcies als seus directes atronadors, bastats en la més eficaç de les
formacions. Tres protagonistes: Dani Acedo (veu i baix), Dani Vega (guitarres) i Isra
Zubeldia (bateria). Res no és superflu a Vyvian. No ho necesiten. No hi ha res a amagar.
Per Vyvian, acompassar és explrimir les possibilitats del treball en grup, explorar els límits
de la llibertat creativa i aplicar un elevat nivell d’exigència per descartar o desenvolupar les
noves idees.
Vyvian és rock. De d’ara i del de sempre. Els primers 80s (Joy Division, Echo and the
Bunnymen, The Cure) són presents però també els 90s (Pixies) o la primera dècada del
segle XXI (Interpol). Res sembla estar massa lluny, ni massa aprop.
Amb emoció i energia. Sense falses afectacions, sense tristeses impostades. I gens
pretensiós, com tot allò veritable. Vyvian són un grup de veritat.
THE LIGHT BRIGADE / LA BRIGADA
Entre la publicació de la primera demo, farà un any i mig, i l’actualitat han passat moltes
coses en la vida del grup, essencialment bones:
Maqueta del mes a Mondosonoro (desembre 2005) i a Rockdelux (gener 2006); crítiques
favorables a la ràdio com les de Miqui Puig (RAC1), Albert Puig (iCat fm) i Imma Matas
(iCat fm); un bon grapat de concerts com els del Cabaret Club del Sidecar, l’In-Somni
Festival (per partida doble), La [2] de l’Apolo, la fira de moda Bread & Butter, la Sala
Castelló o l’Heliogàbal; poder tocar al costat de gent de la talla de The Ladybug Transistor,
Psapp, The Secret Society... I ara, per rematar-ho, la confirmació de la participació de la
banda a les properes edicions dels millors festivals del país...
En aquesta segona entrega el so de la banda continua en una via lliure entre el pop i el
country-folk, entre la melodia perfecta de The Divine Comedy i la força rítmica i lírica de
Clem Snide. Potser amb un so cada vegada més acústic, herència de moltes hores escoltant
a Phil Ochs i Tim Hardin. Sempre arrelat als clàssics com Ray Davies o el ‘Paris 1919’ del
John Cale.
D’ara en endavant, amb uns lògics mesos de cohabitació de repertoris, The Light Brigada
passarà a dir-se La Brigada. L’idioma d’expressió d’aquesta serà el català. La banda serà la
mateixa, el background musical idèntic, però les lletres guanyaran en comprensió.
LOVE OF LESBIAN
Ja fa més de deu anys d’aquell primer treball en què el grup, acabat de néixer, va ser escollit
per Robert Smith per acompanyar-lo a la seva gira “Thecureniana”. Al llarg d’aquest temps
s’ha anat consolidant, i ha consolidat un públic fidel que ara celebra el seu cinquè disc, el
segon en castellà, Cuentos Chinos para Niños del Japón. Potser la cara seriosa del que ja
van demostrar amb Maniobras de Escapismo (2005). Arriba una altra privamera i la tornen
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a encertar: temes quotidians expressats d’una forma original, i una proximitat en les lletres
que convida a gaudir dels matisos, dels colors més brillats als tons més apagats. Com la
vida mateixa.
QUIMI PORTET
Nascut a Vic, i amb una vida a cavall de les comarques d’Osona i Barcelona, Quimi Portet
és una de les figures cabdals de la música catalana actuall.
Seguidor afèrrim d’en Sisa, des de ben jovenet, va despuntar ràpidament per les seves
aptituds artístiques, literàries i acústiques.
L’obra de Quimi Portet destaca per ser un conglomerat de prosa, teatre, poesia i aforismes
diversos, amb lleugeres influències de la cultura pop, el surrealisme, la filosofia zen i
l'ideari dadà.
Després del seu pas per formacions musicals diverses, el 1981 coneix Manolo García
i, juntament amb Antonio Fidel, formen Los Rápidos. Posteriorment, el grup es desmembra
i es crea la nova formació Los Burros.
L’èxit rotund arriba, però, quan el grup es converteix en El último de la Fila, banda insigne
del pop espanyol que és aclamada fins la seva dissolució, el 1996.
Durant aquest periode, Quimi Portet crea en solitari el seu primer disc Persones estranyes.
El 1996, acabada la darrera gira de El último de la Fila, Portet grava Hoquei sobre pedres
(1997). El disc va ser molt ben rebut i valorat per la crítica i el públic.
El segueix la publicació de Cançoner electromagnètic, el seu tercer disc que és, en certa
manera, el primer de la seva carrera en solitari. Aquí, Quimi Portet composa tots els temes,
grava, produeix i mescla el disc, posa la veu i també toca tots els instruments. El disc va
rèbrer diversos premis i va deixar claríssim que la carrera en solitari de Portet no era un
simple "divertimento". En aquesta època Portet composa la cel.lebrada sintonia per a la
sèrie de televisió Plats bruts.
El 2001 apareix Acadèmia dels somnis, disc amb el qual, després de l’experimentació
anterior, s'endinsa en un relatiu classicisme formal, sense renunciar al segell original i
inconfusible de les seves composicions.
Durant aquests anys en Quimi produeix els tres discs en solitari d'Adrià Puntí (Pepa la
llarga, L'hora del pati i Maria); el disc Happy Nothing de Paul Fuster i el debut en solitari
de Gerard Quintana, Senyals de fum, i col.labora tot produïnt parcialment Cançons d'amor i
de droga d'Albert Pla.
El 2004 composa la banda sonora per al documental de TV3 i La 5 francesa, "Cinema
Dalí", finalista dels premis EMMY 2004, i treu al mercat el seu cinquè disc La Terra és
plana. Segons ell mateix, una obvietat com una casa.
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El 2006 produeix i posa les guitarres al disc Vida y Milagros d'Albert Pla i prepara el seu
sisè disc: Matem els dimarts i els divendres (febrer 2007). El “World Tour 2007” portarà
Quimi Portet, acompanyat per la mateixa banda que en la gira anterior: Antonio Fidel
(baix); Jordi Busquets (guitarra) y Xarli Oliver (bateria), a l’edició d’enguany del festival
popArb.
JOAN MIQUEL OLIVER
Cançons pop simples i evidents les del mallorquí Joan Miquel Oliver, que barregen amb
total naturalitat instruments orgànics, pots d’airwick i electrònica domèstica. Peculiars
lletres que donen forma a petites històries i situacions, un passeig on fets naturals donen una
imatge diferent de la realitat, una irònica versió on es confonen ideals i fantasies d’una
manera, de vegades, càndidament verinosa.
Després del seu debut en solitari en 2005 amb l’àlbum Surfistes en Càmera lenta i la
posterior edició del Live in Paris gravat al Teatre Sans de Mallorca, Joan Miquel Oliver,
més conegut per ser el compositor, lletrista i guitarrista del grup Antònia Font, segueix
demostrant ser un outsider total amb una nova proposta del seu pop personal: Sa Núvia
morta i Hansel i Gretel són els dos nous temes de Joan Miquel que s’han editat el passat
Sant Jordi en forma de singles d’aquest submarinista del pop.
STANDSTILL
Standstill només ha fet que sumar en cada un dels seus passos, sense perdre ni un bri de la
seva creativitat, la seva energia o la seva credibilitat. Després d’haver tocat i haver girat
més de deu vegades per Europa, haver format part d’una companyia de teatre i, fins i tot,
haver dirigit els seus propis espectacles, el directe d’Standstill és reconegut com un dels
millors i més personals de l’Estat.
A dia d’avui, la banda, centrada en la presentació del seu nou disc Vivalaguerra, pot
presumir d’haver-se reinventat en cada disc, i d’haver-ho fet amb un èxit que dóna
testimoni del seu sempre creixent poder de convocatòria. Amb els anys, han aconseguit
ajuntar, en un mateix concert, a hardcores, rockers, popers, heavies i indies. Aquesta és la
millor prova de la intensitat i honestedat d’Standstill, que no sap d’etiquetes, ni de modes.
La brutalitat de The ionic spell (2001) va donar pas al rock eclèctic de Memories Collector
(2002); després, va venir el canvi d’idioma amb el seu profund Standstill (2004). I ara,
vénen a presentar-nos el seu Vivalaguerra (2006), un disc que podríem considerar ja com
un dels més complets i inquietants dels últims anys, una nova manera d’entendre el rock
cantat en castellà, allunyat de qualsevol referent fins al dia d’avui, valenta i convincent.
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SANJOSEX
Sanjosex és “el més prometedor que ha aparegut en la requetenova cançó des d’Albert Pla”,
segons El Periódico. Podria haver nascut d’un coit accidental entre Bob Dylan i Beck. O
d’una orgia on també hi hauria Pau Riba, Calamaro i els Radio Tarifa al complet. Les
històries quotidianes centren el seu segon disc, Temps i rellotge, que apareix aquest juny.
Dóna el relleu a l'exitós Viva, disc d'on ha sortit un dels temes centrals de "Porca misèria".
Sanjosex ha actuat a Bam, Senglar Rock, popArb i Altaveu. Després de revelar-se el 2005 a
l’escenari Gorg Nou del popArb, torna a Arbúcies, a Can Cassó, la nit de dissabte. Ell s’ho
mereix i nosaltres també.
DJ FACTO vs DJ DELAFÉ
Marc Barrachina i Òscar d’Aniello han coincidit en programes de ràdio, han punxat junts al
Ribborn i a les Festes de Gràcia, tots dos han treballat a botigues de discos. D’Aniello és el
bateria de Mishima i Barrachina ha punxat fins i tot a Austràlia. Des d’un punt de partida
més de fan que de músics, i de selectors més que de mescladors, ens proposen un diàleg per
la nit del dissabte del popArb. Ara un, ara l’altre, Facto i Delafé, que junt amb Las Flores
Azules han revolucionat el panorama musical de l’estat, demostrant que encara es pot cantar
als sentiments sense morir-se de vergonya, aniran oferint-nos el bo i millor del que més els
agrada: hip hop, funk, soul i reagge, sense oblidar el rock i el pop. Una sessió que promet
ritmes negres i molt de ball. Fot-li gas!
ÁNGEL MOLINA
Aclamat des de fa més d’una dècada com el millor dj de l’estat espanyol, Ángel Molina no
ha utilitzat mai la seva condició per deixar-se endur per retòriques establertes, ni posicions
acomodades.
Amb un estatus d’artista imprescindible de l’electrònica estatal –tot i no disposar d’una
extensa producció musical pròpia- la posició d’Ángel Molina és única i inimaginable, anys
enrera, per un dj d’aquest país. És respectat tant en circuits de l’electrònica, com en els
cercles del pop i el rock.
Amb una activitat professional imparable, Ángel Molina s’obsessiona amb tots i cada un
dels talls de les seves sessions fins aconseguir que cada un d’ells tingui una funció.
Maniàtic fins l’extrem en la (imprescindible) preparació prèvia de cada un dels sets, Angel
Molina és conegut per la seva afició als sets temàtics, vertebrant-los sobre eixos dispars: des
de l’industrialisme fins el techno-pop (I no necessàriament dels 80), tot passant pel
minimalisme dub de basic channel/chain reaction/burial o l’electrònica impoluta del segell
argentí Fragil.

graella d’horaris
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venda d’entrades
Preus venda anticipada:
Divendres 20/07/07: 20 €
Dissabte 21/07/07: 25 €
Abonament dos dies: 30 €

Fins el 24 de juny abonaments a la venda a només 25€!
Preus venda taquilla:
Divendres 20/07/07: 25 €
Dissabte 21/07/07: 30 €
Abonament dos dies: 35 €
Venda anticipada d’entrades: Servicaixa (caixers, www.servicaixa.com i 902 33 22 11)
Descompte pels socis del Club Tr3s C (venda telefònica).

altres activitats popArb
El proper dissabte 2 de juliol, en el marc de la celebració del 10è aniversari del Pub Musical
L’NGruna de L’Estartit, tindrà lloc una presentació del festival popArb, així com un concert
de la banda Mazoni i una sessió de DJ. Més informació a info@poparb.cat

informació pràctica
Accessos a Arbúcies en transport públic:
- Tren: Renfe (Hostalric-Riells, www.renfe.es)
- Bus: Hispano Hilarienca (http://www.hispanohilarienca.com 972 245 012)
Allotjament: L’organització està treballant conjuntament amb el Gremi d’Hostalers i
Restauradors d’Arbúcies per poder respondre a totes les necessitats del públic. Tota la
informació a www.arbucies.cat/turisme
Tota aquesta informació s’anirà actualitzant puntualment a la web

www.poparb.cat
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l’organització
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies
Coordinació: Anna Cerdà
Programació: Anna Cerdà i Marc Lloret
Premsa: Marc Lloret i Mireia Madroñero
Producció tècnica: Xavi Estríngana
Disseny d'espais: Taller de Ideas
Disseny gràfic: Mireia C. Callís
Web: Laia Jutglà
Direcció spot: Raúl Cuevas
Patrocina: Estrella Damm
Col·laboren: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona
Amb el suport de: Televisió de Catalunya, iCat Fm, Avui.cat
Recomanat per: Enderrock, BadMusic, Nativa, Benzina, Club Tr3s C

Més informació:
Mireia Madroñero
promo@poparb.cat
609 977 303
Marc Lloret
premsa@poparb.cat
656 34 07 65

17

