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Més sortides
Girona
La música (i la cuina) apropen les
religions de tot el món.

L’ecumenisme es fa realitat al Festival
de Músiques Religioses i del Món on
convergeixen Miguel Poveda, Diego
Ares tocant les Variacions Goldberg, el
Trio Kandinsky, Khaled, Jordi Savall,
Omar Sosa Quintet & Jove Orquestra
Athenea i l’organista Lorenzo Ghielmi.
I per als més prosaics, s’organitza un
Mercat Culinari amb menjar del món.
X Festival de Músiques Religioses i del
Món de Girona. Del 26 al 12 de juliol.
www.ajuntament.gi/musiquesreligioses

Vilanova i la Geltrú
Per fer l’ecoindie en un entorn verd, busqueu els festivals on passaran The New Raemon, The Divine Comedy i Mazoni.

Al pop petit, bona confitura
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Al Montseny, Osona endins
o vora el mar: on voleu anar
a escoltar els vostres grups
de pop preferits? L’Eulàlia
Iglesias va de minifestivals.
Entorns naturals enlloc de ciment i
descampats de sorra; horaris humans
que permeten gaudir d’un concert
sense patir per sortir corrents cap a un
altre xou; dimensions reduïdes que
eviten fer excursions entre escenari i
escenari o perdre’s enmig de milers de
fans; un cartell de pocs grups però ben
escollits... Els festivals de petit format
s’estan guanyant un lloc en la
programació de música en directe com
a alternativa o alleugeriment de
l’estrès de les cites multitudinàries. En
l’agenda de les properes setmanes se
n’acumulen tres: el PopArb, l’Absolut
Faraday i el Festus.
PopArb: D.O. independent
La consolidació del PopArb és
inextricable del gran moment que viu
la música catalana: és el cinquè any
que aposten per un cartell de qualitat
format només per grups dels Països
Catalans sense necessitat d’excuses
polítiques ni de prejudicis lingüístics.
Bona música, i prou. Així,
comparteixen escenari el pop brillant
de Joe Crepúsculo, el rock contundent
de Nueva Vulcano, els aires folk

d’Oliva Trencada i el mestratge de Joan
Miquel Oliver i Manel, per citar-ne
alguns. Si us manquen al·licients,
recordeu que Arbúcies es troba als
peus del Montseny i els seus entorns
boscosos deixen clar per què la
comarca es diu la Selva. Podreu
escoltar concerts a la piscina musical o
a un dels gorgs de la riera.
Festus: No només música
Si sou tan multidisciplinars que un
festival de música us sembla poc, el
vostre destí és el Festus de Torelló.

Un luxe: veure The
Divine Comedy
sense cops de colze
i sota les estrelles
Música, teatre, dansa, pallassos,
poesia, arts plàstiques,
curtmetratges... surten al carrer per
aproximar-se durant tres dies a
osonencs i visitants. I tot gratis, zona
d’acampada inclosa! L’oferta musical
la composen el novíssim pop-folk en
boca de tothom d’El Petit de Cal Eril, el
rock garatger de Mujeres i Mazoni, que
es reparteix el cap de setmana amb el
PopArb. Més enllà de la música, teniu
un festival de curtmetratges i
propostes escèniques com les dels
incombustibles Accidents Polipoètics i

la producció del PNR olotí Senyor dels
miralls.
Absolut Faraday: Al mar, al mar
Per molts indies barcelonins és com la
segona residència: el festival d’estiu on
gaudeixen com en els de casa però vora
el mar. Fa sis anys que el Faraday
convoca un miler de persones al Molí
de Mar, a la platja del Far de Vilanova i
la Geltrú, per escoltar de prop els
principals grups de l’escena
independent pròpia i forastera, amb
preponderància de formacions
emergents però amb algun cap de
cartell de festival gran que es pot veure
amb la comoditat i proximitat d’un
festival petit. Comparteixen Joe
Crepúsculo, The New Raemon i Manel
amb el PopArb, i els Half Foot Outside
i The Lions Constellation amb el
Festus. Hi afegeixen els esgarips de
Bèstia Ferida o l’embogida
contundència de Margarita, entre
d’altres. El luxe, veure The Divine
Comedy sense que et donin cops de
colze vint mil persones i, amb una mica
de sort, escoltar Tonight We Fly sota la
llum de les estrelles i el clar de lluna.
PopArb. Arbúcies. 26 i 27 de juny.
Abonament: 40 €. www.poparb.cat
Festus. Torelló. 26, 27 i 28 de juny.
Gratis. www.festusfestival.com
Absolut Faraday. Vilanova i la Geltrú. 3,
4 i 5 de juliol. Abonament: 45 €.
www.faraday.tv

Idees de bomber es fan realitat a la
fira l’Attic’09.

La pastanaga amb gust a pizza i la
poma amb gust a galeta maria amb
xocolata ja és una realitat gràcies a
Stereonoise, els organitzadors i part de
la Fira Internacional d’Idees i Invents
Attic’09. Aquesta i d’altres idees
sorprenents les trobareu en estands o
espai d’exhibició com el Ni Idea
(perquè no tenim ‘ni idea’ de què són).
Inventors del món, aneu-hi!
Attic’09. Edifici Neàpolis. Del 26 al 28
de juny. www.attic08.com

Lleida
Degusteu en relleu dues de les
comarques més boniques de Lleida.

Últim cap de setmana per visitar
l’exposició El Paladar Jussà. El
Paladar Sobirà, en què l’artista
Perejaume es torna a deixar fascinar
per la grandiositat dels paisatges i
presenta sengles maquetes en relleu i a
escala de les dues comarques
acompanyades d’una sèrie de textos
que posen de manifest la capacitat
poètica de la geografia.

‘El Paladar Jussà. El Paladar Sobirà’.
Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida.
Fins diumenge. www.fpiei.es
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