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POPARB

3, 4 i 5 de juliol. Parc de les Basses

LA POTÈNCIA DEL POP Se celebra la quarta edició del
festival del nou pop català per excel·lència. Es consolida la cita
d’Arbúcies, al peu del Montseny, com també ho fan els múltiples i
variats espais d’aquesta festa: Can Cassó, el Barrock, les piscines
municipals, el Gorg Nou i els jardins del cafè-hotel Can Torres.
El festival s’avança de juliol a juny, i ja han confirmat el pas pel
PopArb bandes com Antònia Font, Mishima i Sanpedro, mentre es
preparen altres sorpreses. L’Ajuntament d’Arbúcies i la promotora
Cultura Dispersa uniran esforços per potenciar la música pop.
WEB: <WWW.POPARB.CAT>

DESPRÉS DE LA DESENA L’onzena edició del Senglar Rock
Lleida repeteix escena al Parc Municipal de les Basses, on durant
tres jornades quatre escenaris diferents ocuparan la tranquil·litat
d’aquest paratge del Segrià. El cartell del festival, que es tornarà
a organitzar des de la promotora gironina RGB Management amb
la col·laboració de la Paeria de Lleida, s’omplirà d’una cinquantena
d’artistes en una línia totalment eclèctica. Entre les formacions
nacionals i internacionals que desfilaran fins a Lleida, enguany
ja s’han confirmat Els Pets, amb la seva gira d’aniversari del Bon
dia; els suecs The Hives, grans referents del rock de garatge, la
popular Amaral, que arribarà a les Terres de Ponent amb el seu
cinquè disc d’estudi acabat de sortir, i Obrint Pas, de nou en gira
arreu de les comarques catalanes. El rap i el hip-hop hi tindran
una presència molt important amb SFDK, Tote King i Falsalarma,
i també els sons mestissos,amb Muchachito Bombo Infierno,
La Troba Kung-Fú i Dijous Paella. També hi veurem l’espectacle
conjunt de Pirat’s Sound Sistema amb els occitans Mauresca
Fracas Dub i les versions de clàssics del rock en català a ritme
sincopat d’El Belda i el Conjunt Badabadoc. <WWW.SENGLARROCK.CAT>

F ROSER ORTIZ

27 i 28 de juny. ARBÚCIES

ACAMPADA JOVE
10, 11 i 12 de juliol. SANT CELONI
EL 13 DE LA BONA SORT El festival de música en català
més multitudinari arriba a la 13a edició repetint la pista d’atletisme
de Sant Celoni com a escenari principal. Els caps de cartell del
festival són Betagarri, Dr. Calypso, Banda Bassotti, The Toasters,
Strombers, Soziedad Alkohólika, Els Pets i La Gossa Sorda.
La recepta és la música, les tendes de campanya i la reivindicació,
a la cita organitzada per les joventuts d’ERC. El festival vol
ser un espai de llibertat, lluita i festa per al jovent combatiu i
independentista dels Països Catalans. WEB: <WWW.ACAMPADAJOVE.CAT>

FESTINOVAL
20 i 21 de juny. Camps Elisis – LLEIDA
UNA APOSTA PEL NOU SO Rosa-Luxemburg, Cesk Freixas,
Filippo Landini, Meritxell Gené, Revolta 21, Amics de les Arts,
Rapsodes, Cercavins, Sota Zero, Naraina, The Gruixut’s i La Familia
Torelli són algunes de les quaranta bandes confirmades que seran
al Festinoval, el festival d’artistes emergents, en memòria de Tino
Agustí. D’una manera absolutament renovada i ampliada demostra
la seva ferma aposta per la nova fornada de músics, i esdevé una
bona manera d’escalfar l’ambient abans del Senglar, amb dues nits
de música als Camps Elisis, amb dos escenaris i quatre espais
multidisciplinars, a més de vuit premis per als grups destacats.
WEB: <WWW.FESTINOVAL.ORG>

17 de maig. Ger – SANT PERE DE RIBES
El Festival de Música Electrònica Aborigen
(FONA) presenta enguany un cartell amb
Theremin 77, Orna, Ensaladilla So Insistent,
La Principal de la Nit i Elèctric Vailets, a
més de diversos PDs. També hi haurà un
escenari per al hip-hop amb micro lliure,
que durà per títol ‘El rap és un peix’.
WEB: <wWW.FONA.CAT>

Acampallengua

24 i 25 de maig. Son Servera – MALLORCA
Torna la mobilització dels Joves de Mallorca
per la llengua, que reparteixen el festival en
diversos espais: el de cançó d’autor, un per
a grups novells (amb Banda Barretina, Barber
Shop, Last Camel, Esklat i la batucada de
Manafoc), un espai infantil, un de música
popular amb Música Nostra i Sa Revetlla
i la gran nit amb Els Pets, Antònia Font,
Sva-Ters, Kumbes del Mambo i Musnok.
WEB: <WWW.ACAMPALLENGUA.CAT>

La Impròpia

22 al 25 de maig. Campanar – VALÈNCIA
Aquesta primera trobada de cultura oberta
l’organitza el col·lectiu La Xarito i pretén
connectar la cultura lliure amb la cultura
tradicional. Hi actuaran Ix, Ensaladilla So
Insistent, Ovidi Twins i Sobwoofus. A més,
hi haurà cinema, correfoc, concurs de paelles
i altres activitats, totes amb llicència lliure.
WEB: <WWW.LAIMPROPIA.NET>

INDP HXC Fest

31 de maig. Sala Sarau – CARDEDEU
La promotora Reclam promou la primera
edició d’un festival de hardcore on actuaran
Ràbia Positiva, Answer, Mall i els gallecs Nao.
WEB: <WWW.MYSPACE.COM/INDPHXCFEST>

Vila-Rock

6 i 7 de juny. Camps Federatius – VILA-REAL
Obrint Pas, Su Ta Gar i The Toy Dolls són els
caps de cartell entre els 21 grups que actuaran
a la tercera edició d’aquest jove festival, que
amplia escenaris i instal·lacions.
WEB: <WWW.FESTIVALVILAROCK.COM>
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