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BREUS
◗ La nova edició del REGGUS, festival dedicat al reggae i altres gèneres jamaicans (dub,
ska, rocksteady...), celebrarà la seva setzena
edició el 4 de juliol a Reus. La població de
Baix Camp acollirà les actuacions de Derrick
Morgan, Hermano L, Ras Kuko, Las Damas
y la Orquesta Invisible. Més detalls a www.
myspace.com/festivalreggus.
◗ El festival YES WEEKEND de Manresa presenta la seva nova edició, que tindrà lloc el
proper hivern, amb una festa molt especial
que tindrà lloc el 20 de juny al patí del Kursaal
de Manresa. Els convidats a la festa són The
New Raemon (que tocarà en format acústic),
Oniric i Suite. Més informació a www.myspace.com/yesweekend.

popArb, cinquè aniversari
Els propers dies 26 i 27 de juny la població d’ Arbúcies acollirà la
nova edició del popArb, festival dedicat a programar els millors grups
catalans del moment. Aquest any la selecció torna a ser de luxe. Joan
Miquel Oliver, Joe Crepúsculo, Manel, Nueva Vulcano, Mazoni i Love Of
Lesbian, són alguns dels noms més destacats.

S

ense cap mena de dubte el popArb és un
dels festivals de petit format més grans i
estimats de Catalunya. Aquest any arriben a la seva cinquena edició portant una sèrie
d’actuacions a Arbúcies els dies 26 i 27 de juny
on es podrà prendre bona nota del estat de salut
de l’escena musical catalana. Joan Miquel Oliver,
Joe Crepúsculo, Manel, Nueva Vulcano, Mazoni,
Love Of Lesbian, The New Raemon, Miqui Puig y
su Conjunto Eléctrico, élena i Ultraplayback, entre
d’altres, desfilaran pels escenaris d’un festival

més que consolidat. Parlem amb en Marc Lloret,
un dels responsables del popArb. “No hi cap
secret ni cap fórmula més enllà de creure
en un projecte ben definit i ser coherent. El
sentit comú, com en la majoria dels casos,
funciona: si tractes bé el músic, farà un bon
concert i tindrà ganes de connectar amb el
públic que agrairà aquesta proximitat. Un
públic fidel, l’interès dels grups per participar en el festival i la confiança de patrocinadors públics i privats, fan la resta. Al principi

no vam dedicar massa temps a les expectatives i/o perspectives de futur. Volíem fer el
que volíem fer i això era el més important.
En qualsevol cas, si ens haguéssim imaginat
un escenari ideal, no estaria lluny del que tenim ara: arribar a una cinquena edició amb
bona salut artística i cada cop més públic”.
Per cert, com descriuríeu el festival en unes poques frases per algú que encara no hagi estat?
“Dos dies d’actuacions d’alguns dels millors
i més inquiets artistes catalans del moment
en un ambient tranquil i amable, al peu del
Montseny. Somriures als escenaris i entre
el públic. Un dels nostres desitjos és que la
gent sigui feliç durant els dos dies de festival. Algun músic ha descrit el festival com
una festa major... i ens sentim còmodes
amb aquesta breu definició”. Més informació a
www.poparb.cat. ■

El millor sludge doom al Heretic Fest
Si coneixes termes com “sludge” i “doom”, està clar que no faltaràs al Heretic
Fest, que es celebra el 27 de juny a La [2] de Barcelona, una oportunitat excepcional de veure a un dels clàssics del gènere, els britànics Electric Wizard, autèntic
referent pel metal més dens i cru. Si no és així, és el moment de descobrir una
manera diferent d’entendre el rock dur, molt visceral i amb molta ràbia continguda. Per arrodonir el cartell, tres de les formacions fonamentals d’aquests tipus de
sonoritats al nostre territori, els madrilenys Moho i els catalans Warchetype i Lords
Of Bukkake. El preu de les entrades és de 18 € anticipada o 21 a taquilla. Si vols
preguntar qualsevol altre cosa, escriu a hereticfest@hotmail.es ■

◗ El BAFF 09 va donar per tancada la seva
edició el passat 10 de maig amb un èxit de
públic considerable i unes quantes pel·lícules
a recordar. La guanyadora del Durián de Oro
va ser “Breathless”, una duríssima cinta
coreana dirigida per Yang Ik-june. El premi
del públic va anar pel japonés Sion Sono i el
seu trip cinematogràfic “Love Exposure”.
Més informació a www.baff-bcn.org/es/.
◗ El fanzine EL BUQUE MALDITO continua
amb la seva divulgació del cinema del terror
amb les seves projeccions gratuïtes de pel·
lícules clàssiques del gènere. El 6 de juny
passaran al Centre Garcilaso de Barcelona
“La maldición de la bestia”, un entranyable film de terror espanyol dels setanta. A la
projecció acudirà el director del film, Miguel
Iglesias Bonns i l’actriu Grace Mills.
◗ El FESTIVAL MICROFUSA acaba d’anunciar tots els detalls de la seva nova edició. El
festival es celebrarà el 26 de juny a la sala
Razzmatazz de Barcelona i el cartell estarà
encapçalat pels alemanys Cargo City. Monoculture, Graham Newey, Self Delusion, i els
grups guanyadors del concurs Reload completaran la nit. Aconsegueix la teva invitació
a www.microfusa.com.
◗ El cicle MÚSICOS DEL METRO DE BARCELONA EN CENTROS CÍVICOS, un esdeveniment organitzat per Producciones
Callejeras que ha rebut l’ajuda de TMB i el
I.C.U.B, iniciarà les seves activitats el 6 de
juny. Els concerts previstos d’aquest cicle
(més de trenta i que tindran lloc a diferents
espais de la ciutat Comtal) duraran fins el 28
de octubre. Més informació a www.produccionescallejeras.es.
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Petit Format, indie a l’aire lliure
Els responsables del Depo tornen a deixar-se la salut per a donar cos a tres nits de concerts gratuïts i a l’aire lliure, aquesta vegada als Jardins de Can Sumarro (L’Hospitalet
de Llobregat), sota el nom de Petit Format (van ja set edicions, aquesta és la primera
dins aquest parc). Els propers 25, 26 i 27 de juny, podràs assentar-te a la gespa i
gaudir dels concerts de la promesa del Baix Llobregat Gúdar i els ja reconeguts i cada
dia més divertits Tarántula (que presentaran al públic de L’Hospitalet el seu nou llarga
durada, “Humildad trascendental”) el dijous 26; i Teresa (amb membres de grups
com Bélmez o Dolores) i Manos de Topo (que es presentaran en un format encara
més acústic que de costum) el divendres 27. El dissabte 28 hi haurà dos artistes que
vindran de Mallorca, The Marzipan Man (projecte d’en Jordi Herrera, vocalista dels
Satellites), i de Madrid (via Astúries), Francisco Nixon, que ens descobrirà cóm sonen
en concert les cançons del seu nou disc, “El perro es mío”, que va veure la llum el
passat 23 de març. Més informació a: www.depositolegal.com ■
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◗ El 4 de juliol es celebra una nova edició del
THE LEMON DAY 2009, un festival gratuït
amb base a la Font Cuitora de la població
de Capellades. Aquest any el cartel és d’allò
mes interessant, amb noms com Elvira, Sedaiós, Anímic, Tom Cary, Furguson... Més
info a myspace.com/lemondaycapellades.
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◗ L’Ajuntament d’Olot ha posat en marxa un
concurs de maquetes conegut com LLIGAMOSQUES 2009. Al concurs poden participar grups novells de tot l’Estat, i el guanyador
s’endurà 2500 euros de premi.Consulta les
bases a festesdeltura.olot.cat. n

