CRÒNICA

DELS FESTIVALS
D’ESTIU 2008

FACTO DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES

CONXITA

MANOS DE TOPO
EL GUINCHO

ANÍMIC

MADEE

SANPEDRO

ROGER MAS

LA BANDA MUNICIPAL DEL POLO NORTE

MISHIMA

SISA

poparb

27 i 28 de juny — Arbúcies (la Selva)

ELS HEROIS INDIES Anímic van oferir un brillant inici a la quarta edició del PopArb. Els
va rellevar la veu trencadissa de Manos de Topo. Però per patir, Conxita, que va oferir
la prepresentació del disc Santa Rita, santa Rita (Gaztelupeko Hotsak, 2008), del qual
van sonar cançons del seu característic ‘pop trist’. Guillamino va tenir problemes de
so inexplicables i no va lluir com es mereix Les minves de gener (BankRobber, 2008),
mentre que Sidonie van ser el grup estrella de la primera nit amb alguns dels clàssics,
com “Sidonie Goes to Varanasi”, i gran part del repertori de Costa Azul (Sony-BMG,
2007), amb “Todo lo que nos gusta” desendollat. Dissabte va estar més repartit:
Qui volia veure propostes emergents va tenir la bona mostra de cançons d’El Pèsol
Feréstec i El Petit de Cal Eril! i l’electricitat d’Ix! Qui volia volar a altes galàxies, ho va
fer amb Roger Mas i Sisa & Acapulco All Stars, tot i que ni l’un ni l’altre van tenir el
seu millor dia. Els que sí que podien cantar ‘We can be heroes, just for one day’ de
David Bowie –o en versió de Sidonie, ‘Somos tan bellos/ y después tan mediocres
otra vez’– van ser Sanpedro i Mishima, que van oferir dos dels grans concerts del
festival, amb una real atracció monumental i amb un públic assedegat de cançons
seves. Al seu torn, La Casa Azul i Miqui Puig DJ van fer ballar de valent. El PopArb va
reunir 3.000 assistents. TEXT: HELENA M. ALEGRET / FOTOS: XAVIER MERCADÉ
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