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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 27 i dissabte 28 de juny de 2008

qui

(per ordre alfabètic)

Anímic
Carlos Cros y los 400 golpes
Conxita
Dj Bailable
Dj Barretina
Dj Phil Musical
El Guincho
El pèsol feréstec
El Petit de Cal Eril!
Facto Delafé y Las Flores Azules
Guillamino

La Banda Municipal del Polo Norte
La Casa Azul
Linn Youki
Madee
Manos de topo
Miqui Puig Dj
Mishima
Orchestra Fireluche
Roger Mas
Sanpedro
Sisa + Acapulco All Stars
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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.

Enramades 2007: confecció d’una catifa al c/Sorrall d’Arbúcies, per iniciativa dels veïns.
©Ajuntament d’Arbúcies
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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, un dels trets
distintius del popArb: 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. La història es repeteix.
El divendres, ja ben entrada la nit, la música
seguirà al Barrock i a l’Obi, 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 musical apte
per a tots els públics a la gespa de les Piscines
Municipals. Tornem 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 (ordre alfabètic)
ANÍMIC
Els Anímic diuen que fan música per a una minoria, tot i això, les cançons del seu darrer
disc “Hau Hïu”, que presentaran enguany al popArb, han rebut les més lloables crítiques i
reconeixement dels mitjans catalans i de tot l’Estat. Alhora, han estat premiats en nombrosos
certamens musicals.
Són una banda jove i peculiar. Graven cançons de bressol de mística domèstica, amb
seqüenciadors i sorolls, des del seu enclavament del Bruc, on comparteixen sostre. Des de
les bases més aferrissades de l’auto-gestió, fan cançons folk expressades amb pinzellades
pop.
Aquests sis músics creen un univers atmosfèric, càlid i lliure que remet a un romanticisme
hipnòtic. Els seus treballs són petites joies que evoquen contes d’animals, els sentiments en
estat pur, la nostàlgia perenne i un imaginari artístic que va directe a l’ànima.
http://www.myspace.com/animicblog
CARLOS CROS Y LOS 400 GOLPES
Després de la dissolució de Selenitas, banda de pop que va editar dos discos amb Subterfuge
Records, Carlos Cros, baixista i veu principal del quartet, decideix seguir per lliure. Amb
l’ajuda d’un antic selenita, Eloi Caballé, i d’Hector Xiqués, grava set temes descartats durant
l’última època llunàtica. Els comença a rodar per locals de la ciutat, amb força èxit, i en
Carlos comença a pensar en una banda. Recluta una colla d’amics i preparen un debut a la
sala Cabaret. Marc Vilaclara, baixista de The Tea Servants, Sito Díaz, guitarra de Fine! y
César Villalba, últim bateria de Selenitas. Són Los 400 golpes. Animat pel bon resultat dels
directes i per la compenetració amb els seus companys, decideix gravar noves cançons, vuit
temes frescos i enèrgics.
El 2005 la discogràfica Strange Ones els inclou en el recopilatori "La Colazione", una
mostra de les millors propostes sorgides a Barcelona. La cançó escollida és "Me aburro",
tota una declaració de principis contra les avorrides propostes culturals de la seva estimada
ciutat. Bad Music també es fixa en ells i escull la cançó "Quitamanchas" pel seu recopilatori
"Bad Music Experience II" que reflecteix el bon estat de salut de l’escena independent
catalana.
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Amb la idea de reforçar la banda en els directes, Joan Pàmies, de One of Them, s’incorpora
com a guitarrista i passa a ser un membre més de Los 400 golpes. Després d’actuar en
festivals i sales de tot l’Estat, Carlos Cros aconsegueix un contracte per publicar el seu
primer àlbum amb la prestigiosa discogràfica madrilenya Lucinda Records. “Escucha los
latidos”, 2007, n’és el resultat.
http://www.myspace.com/carloscros
CONXITA
Pop trist de la quotidianitat. Lletres manllevades de poetes propers. Propers perquè surten
als discos que escoltem. Propers perquè les esciruen els amics amb qui fem el cafè.
Cançonetes amb mel i llimona. Mel de l’enganxosa roda d’acords que t’acompanya a casa
quan surts de l’assaig. Llimona del so esquerdat de cordes I plats. Llimona de l’afonia.
Conxita intenta fer cançons senzilles I directes que parlen de la realitat quotidiana des d’un
punt de vista poètic. La vida, la solitud, l’amor, però també la compra, els plats per rentar i
el lloguer per pagar, són els temes de les cançons de Conxita. Les lletres són de Xavier
Grimau, Janot Vila, Ricard Oliva, David Caroneras, Núria Piferrer i Helena Casas.
Al popArb ’08 preestrenaran el seu segon disc “Santa Rita, santa Rita”, que sortirà al
mercat el setembre de 2008, amb la discogràfica Gaztelupeko Hotsak.
http://www.conxita.org
DJ BAILABLE
Si parlem de Dj Bailable ens estem referint a uns dels emblemes de la música pop de la
ciutat Girona. Promotor, activista i director artístic de diferents projectes independents (el
Festival de Pop de Girona o el Plegatín Club entre d’altres) s’ha donat a conèixer a la resta
de Catalunya i de l’Estat mitjançant les seves conegudes i personals sessions com a dj: pop i
rock independent de totes les èpoques, new rave, electro, punk, noise,...tot tipus d’estils ben
dissimulats i enllaçats sota una tècnica mesclant darrera dels plats que no deixa mai de
sorprendre. Fruit de la seva particular manera d’entendre la pista de ball són les seves
sessions a clubs d’arreu de l’Estat com el Flow, Murray i El Tornillo (València), El Cau
(Tarragona), Pasternak (Vic), Erre, Media Luna i Ensayo (Pamplona), Stereo (Alacant), La
Habitación Sonora (Burgos) , Be Cool, Fellini, Depósito Legal i The Sound (Barcelona) o,
actualment, com a resident del club de indie pop de Girona, el Plegatín Club.
http://www.myspace.com/bailablethedj
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DJ BARRETINA
Pubilles, pubillus, la intrèpida Barretina arriba a Arbúcies amb el cistell carregat de hits, per
arrencar les últimes ballaruques de la jovenalla amb més ganes de gresca.
Ja porta dues temporades de bones collites repartint marxa i xerinola per totes les contrades
catalanes. Al popArb recordarem els vells temps de l'indie i farem el cowboy amb les
novetats més modernes.
Segur que us en colarà alguna d’aquelles que farà sortir a la pista al més vergonyós.
Ballaruca power!
http://www.myspace.com/barretina
DJ PHIL MUSICAL
De Can Fanga arriba el DJ que ha revolucionat el concepte de la música a les sales d'espera
de tot el món. DJ Phil Musical torna a visitar el PopArb amb l'ajuda de dues gramoles per
posar la banda sonora ideal per a un migdia de dissabte prenent un còctel a la vora de
l'aigua. ¿Us imagineu com pot sonar un "guateque" traslladat a una piscina? Porteu roba de
bany de gala per escoltar més pop català independent, però enregistrat als anys 60, amanit
amb sons electrònics, rareses ie-iès i molta música per convertir les piscines en una pista de
ball. Res a veure amb l'aquagym. Paraula de Phil.
http://www.myspace.com/djphilmusical
EL GUINCHO
El Guincho tancarà la nit de divendres del popArb ‘08 amb la presentació del seu disc de
debut "Tropicalia", un treball personal i molt original. Amb els mínims recursos, El Gincho
ha aconseguit un so maximalista que es nodreix del tropicalisme, el pop africà i qualsevol
altre so que utilitza per crear un discurs propi que beu en el pop lluminós i la música de ball
dels 90 una bona manera d'accelerar les pulsacions sampleadèliques.
Pablo Díaz-Reixa és El Guincho, canari afincat a Barcelona, baterista titular de Coconot,
membre d'AlbaiAleix i de la guardianesca Orquesta de la Muerte i una persona d'idees
clares, gran sensibilitat i maneres de jazzman amb projecció.
Després de l'acollida espectacular per part del públic i la premsa independent estatal i
estrangera, el Guincho ha aconseguit ser un dels artistes barcelonins amb més ressò
internacional. La seva gira actual l'ha portat a actuar a les principals capitals d'Europa, Estats
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Units i Austràlia. A la seva aventura a les Antípodes, acompanya la banda Architecture in
Helsinki.
Sense prejudicis, de forma artesanal i casolana i amb una manera diferent de fer les coses,
fresca i creativa, els directes d’El Guincho són una coctelera musical: ritmes calypso, bossa
cubana, psiquedèlia, sentiments electrònics, emoció i exotisme vibrant. Avís: Acabarem tots
ballant la conga.
http://www.myspace.com/elguincho
EL PÈSOL FERÉSTEC
“Si vostè és un lector atent, haurà identificat aquestes quatre ratlles com el típic text
explicatiu que pretén captar la seva atenció lloant les virtuts de la cosa, en aquest cas, un
grup musical. De ben segur que al llarg de la seva vida ha llegit milers de textos on es
descriuen pel·lícules, llibres, obres de teatre i altres productes culturals que no tenen res a
veure amb la realitat. Aquests textos mal anomenats “sinopsi”, “ressenya”, “síntesi” o
“resum” (nosaltres preferim anomenar-los TUIT: Textos amb Una Intenció Tèrbola) són
totalment prescindibles. No és el cas del present text que explica de forma clara què és El
pèsol feréstec. “
http://www.myspace.com/elpesolferestec
EL PETIT DE CAL ERIL!
El Petit de Cal Eril! és el projecte de cançons d’en Joan Pons. L’agost del 2007, grava la
maqueta “Per què es grillen les patates?”, en solitari, al menjador cal Eril de Guissona. El
gener del 2008 la proposta és seleccionada per participar al projecte d’Oscar Abril Ascaso
Centre d’Art produeix música pop al Centre d’Art Santa Mònica, al qual se sumen els petits
jugadors d’instruments: David Paco, Daniel Doménech, Daniel Diaz i Lluís Rueda i
l’arsenal de sons que produeixen un baix, una bateria, carabasses, cassettes, una melòdica,
ous rítmics, maraques, i joguines. L’abril del 2008 són escollits com a guanyadors del premi
a la creativitat musical del Club Tr3s C.
El petit de Cal Eril! fa petites cançons de les petites coses, inspirades en la fauna i la flora.
Canten a les fulles, al sol i als animals.
http://www.myspace.com/elpetitdecaleril
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FACTO DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES
Facto Delafé y Las Flores Azules és una banda de Barcelona integrada per Marc Barrachina
“Facto” (ex-Songstore), Oscar Daniello “Delafé”, també membre de la banda Mishima i
Helena Miquel “Las Flores Azules”, vocalista d’Élena.
Després del seu aclamat “Vs. El Monstruo de Las Ramblas”, presenten a l’edició 2008 del
popArb el seu nou disc “La Luz de La Mañana”. Si bé el seu primer treball era una reflexió
intimista sobre la ciutat, aquest segon mostra la vessant més festiva, positiva, brillant i
optimista, tant pel que fa a les seves lletres com a la sonoritat.
Les cançons de Facto Delafé y las Flores Azules creuen el hip-hop i el seu frasejat amb
melodies i estructures més pròpies del pop, el soul o l’electrònica. Unes bases molt ben
tractades, juntament amb unes lletres que recuperen la tradició del costumisme social dels
cantautors. Amb les seves cançons aconsegueixen un estil propi, que alguns mitjans han
denominat Hip-Pop. Les referències van des de la música surf fins el pop-rock independent,
tot passant per terrenys del soul.
http://www.myspace.com/factodelafeylasfloresazules

GUILLAMINO
Guillamino ens acompanyarà novament al festival popArb per oferir en directe les darreres
composicions del seu nou treball “Les minves de gener” (Bankrobber, 2008)
“Guillamino és realment algú a qui cal vigilar”, escrigué Gilles Peterson arran del
llançament japonès del músic barceloní. “Ho té tot: soul, beats, veu, idees...” Tots aquests
elements s’intensifiquen en aquest tercer disc en solitari, que aprofuendeix en el genuí so
Guillamino. Un maridatge entre electrònica i música negra que ha comptat amb el talent de
Dive Dibosso (7 notas 7 colores) a les mescles i que consolida Guillamino com un dels
músics més sorprenents i imprevisibles de l’escena estatal. Acompanyaran, en directe, a en
Pau Guillamet els músics Jordi Rudé, Pau Arumí i Toni Molina.
www.myspace.com/guillamino
www.guillamino.com

LA BANDA MUNICIPAL DEL POLO NORTE
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La Banda Municipal del Polo Norte es va formar fa una mica més d’un any a Barcelona, al
barri de Gràcia, i entre un grup d’amics. Alguns dels components del grup van créixer junts
en el mateix veïnat, altres es van conèixer disfressats amb una bata de ratlles a l’escola o,
fins i tot, es van intercanviar xuletes en alguna aula de la Facultat.
Ara, després de fer servir diferents locals d’assaig, n’han aconseguit trobar un molt acollidor
davant d’un restaurant japonès. Així que, entre aromes de sushi, wasawi i tempura, han anat
confeccionant un repertori propi que els ha permès enregistrar el primer EP, “Iros
despidiendo de todo”, gravat per Roger Ultraplayback als estudis barcelonins Blind Records.
En poc temps, La Banda Municipal del Polo Norte ha tocat al costat de formacions com ara
el conegut grup de Manchester James, Pumuky (a Barcelona i Madrid), Tired Hippo,
J.Mann, Los Beef i Silas Lang (combo format per components dels Gallygows). També ha
estat una de les bandes seleccionades per participar en el projecte que Òscar Abril Ascaso ha
ideat per al Centre d’Art Santa Mònica, Centre d’Art produeix música pop. Mentrestant,
segueixen fent cançons i concerts, i surten del local d’assaig fent olor de menjar japonès.
http://www.myspace.com/srsrapanda

LA CASA AZUL
La Casa Azul és el projecte que forma l’any 1999 el productor de sunshine-pop Guille
Milkyway. Aquest intèrpret i compositor es converteix en un artesà del pop perfecte, replè
de milers de petits detalls en forma d’arranjaments, La Casa Azul té aquesta facilitat per
atrapar a la primera amb les seves cançons i convertir qui les escolta en protagonista de
tantes històries somiades, on l’amor, la felicitat, l’amistat i fins i tot la ràbia són els eixos
vertebrants d’excepció.
L’any 2007 surt a la venda “La revolución sexual”, que assoleix un èxit immediat. El disc
conté tretze cançons amb les quals Guille Milkyway fa un pas endavant en l’evolució del so
i el concepte d’un dels grups més exitosos que ha editat Elefant en tota la història d’aquest
veterà segell.
En aquest nou treball es desvetlla un dels secrets millor guardats dels últims temps: Els nois
del grup no són humans. Són humanoides programats per Guille Milkyway, per interpretar
les seves composicions de pop tecnològic, hiper-vitaminat i de reminiscències nipones
d’última generació. En aquestes noves cançons el so i la temàtica evolucionen cap a nous
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paratges, sense perdre el rumb marcat des dels seus inicis: l’amor/desamor ja no és l’únic eix
central de les cançons i apareixen sentiments com el desengany, la frustració o les pors
personals. La música però, no perd el seu caràcter efervescent i espurnejant, al contrari:
s’extremen les seves característiques i les noves cançons sonen més tecnològiques que mai.
Els concerts de la gira de presentació són molt diferents als concerts habituals: Són una
experiència audiovisual i tecnològica, un espectacle total dissenyat per a sorprendre, en la
qual Guille compta, per fi, amb la col·laboració dels nois i noies del grup. Al popArb 08
tindrem la sort de viure un concert ple de sorpreses amb un concepte inusual en les
actuacions dels grups de pop, que no deixarà ningú indiferent.
http://www.myspace.com/lacasaazulband
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LINN YOUKI
“Divertim-nos” és una de les màximes de la música popular que Linn Youki ha decidit
portar a les últimes conseqüències en la seva esperada quarta entrega discogràfica. Linn
Youki presenta, al popArb 2008, “#4” (BCore, maig 2008); un disc que representa la
llibertat creativa en el seu màxim esplendor. És un disc vertebrat de samplers curiosos i
descarats, vestits amb instruments reals i virtuals, sense notar-se la frontera entre allò
orgànic i la cibernètica i on, per primera vegada, les cançons són cantades pels mateixos
músics.
Marco Morgione, Xavi Caparrós i Jordi Pérez fan música que sona a dibuixos animats,
música que podria ser feta per i per a nens, tot i que interpretada amb la maduresa pròpia
dels que dominen a la perfecció les més modernes tècniques de producció. La ingenuïtat
fantàstica del seu so arriba a cotes d’originalitat que els converteix en un grup realment únic.
Ningú, absolutament ningú, no sona com ells.
http://www.myspace.com/thelinnyoukiproject

MADEE
Després de tres anys de silenci discogràfic, Madee presenta el seu quart disc “L’Antarctica”
(BCore, octubre 2007). Un disc d’una gran riquesa instrumental, infinitat de textures, sons i
instruments nous, recursos compositius inèdits, lletres que contrasten el mundà i el sublim,
seccions de vent i corda que condueixen les cançons a una dimensió més elevada...
Madee oferirà al popArb un tast del treball artesanal que només es pot aconseguir amb la
delicadesa, la sensibilitat i l’energia d’en Ramon, l’Adam, en Capi, en Pep, en Lluís i en
Marc. Un sextet català que ha realitzat concerts per tota la geografia estatal. So cuidat fins
l’extrem i una qualitat artística que els ha portat a ser considerats una banda de culte per
centenars de fans d’arreu del món.
www.myspace.com/madeebcn
www.madee.net
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MANOS DE TOPO
Manos de Topo ha revolucionat aquest últim any el pop independent a base de sarcasme,
idees pròpies i sentit de l’humor. Recullen l’herència de Golpes Bajos i El Niño Gusano, tot
fent honor al llegat de Sr. Chinarro i homenatjant l’histrionisme afectat de Falete. Manos de
Topo és un grup inusual per la seva formació, concepte, lletres, cançons, i per la seva pocavergonya. El seu disc de debut, “Ortopedias Bonitas” (Sones, 07), ha connectat ràpidament
amb un públic creixent que omple els seus concerts a base de milers d’escoltes al MySpace i
el boca-orella. Aquests es converteixen en recitals tragicòmics on la composició brillant
dóna la mà a l’excentrisme escènic i una lírica concisa: el desamor com a norma.
Als Manos de Topo els agrada replegar-se en el mal d’amors i la dissort, però sempre amb la
porta entreoberta a l’ironia, sense deixar d’eludir autèntiques veritats. Només cal pensar en
la tornada de cançons com Es feo, Morir de Celos o quan afirmen que “follar provoca
cariño”.
www.manosdetopo.com
www.myspace.com/manosdetopo

MIQUI PUIG DJ
En Miqui Puig torna al popArb –aquest any, sí!- amb una selecció cuidada i pensada
especialment per concloure una de les nits del festival, una col·lecció de les seves cançons
favorites. El seu secret no existeix: punxar cançons boniques, ordenar-les de manera
agradable, a vegades ballables i d’altres tot rebuscant en el seu imaginari soul, guitarres, pop
i aparells electrònics.
El resultat són cançons que teníem oblidades en el fons de la nostra memòria que, de sobte,
prenen forma per fer-se contemporànies i necessàries. Aquestes, sumades als temes més
recents i actuals, donen forma a una estranya font de felicitat mitjançant melodies i ritmes
que només ell sap quan acabaran. En Miqui és cantant i DJ des dels anys 80. El seu
currículum, els seus admiradors i els seus detractors l’avalen.
En l’actualitat, aquest aprenent de cantant d’amor,està a punt d’editar el seu nou àlbum
d’estudi com a cantant, “Impar”.
http://www.myspace.com/miquipuigsolo
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MISHIMA
Tardes que esclaten com si fossin matins, aspirar a ser una cançó, provar un cop l’amor,
tenir set tota la vida... Però de què? Romàntic i nostàlgic, tot i que també estranyament
optimista, el quart àlbum de Mishima, “Set Tota La Vida” (Sinnamon Records, 2007) ens
endinsa un cop més al cor i al cap de David Carabén, un compositor complert, antiheroi
romàntic de veu personal i paraula precisa.
Formats a Barcelona l’any 1999, els barcelonins Mishima sorprenien el 2000 amb “Lipstick
Traces”. A aquest li seguiria “The Fall Of Public Man” (03), que va seguir incrementant el
seu prestigi, tot i que no va ser fins a la publicació del seu tercer àlbum, “Trucar a Casa.
Recollir Les Fotos. Pagar la Multa” (05), que el grup va donar un veritable salt quantitatiu i
qualitatiu multiplicant fans i elogis, gràcies a un disc íntegrament en català amb el que
semblava que a la fi gosaven ser ells mateixos al cent per cent. Considerat com el seu disc
de maduresa, David Carabén i els seus –Marc Lloret (ex Felicidad Blanch), Dani Vega
(Egotrip, Vyvian), Oscar d’Aniello (Facto Delafé y las Flores Azules) i Dani Acedo
(Vyvian)- van construir un precís treball d’imatges quotidianes en el que les petites coses
(trucar a casa, recollir les fotos, pagar la multa) prenien sentit.
Per a l'enregistrament de “Set Tota la Vida” els Mishima han anat als estudis del mític
productor Paco Loco al Puerto de Santa María. Allà han acabat de donar forma als catorze
temes que conformen un treball que parla de grans temes com l’amor, l’únivers quotidià i el
desig, tot acompanyat de melodies aparentment senzilles, amb crescendo de guitarres,
pianos i bateries, vestides amb els arranjaments precisos als que Mishima ja ens tenen
acostumats. Tot i seguir mantenint una certa intimitat en el so, “Set tota la vida” és un
àlbum més cru i contundent que els anteriors, construit a partir de cançons més curtes i
directes, i que assumeixen més riscos en els arranjaments i la producció que es miren més en
la falta d’artificis de la música d’arrel americana que en la sofistificació del pop britànic. Un
disc que és un pas més en l’intrèpid camí d’una banda que fa temps va oblidar la por i que
segueix disposada a seguir sempre creixent.
www.myspace.com/intomishima

ORCHESTRA FIRELUCHE
Pianets de joguina i una flauta travessera, un charango, una guitarreta, un violí i un cello.
Castanyoles, teteres que es trenquen, serres, melòdiques i un baix xinès. Xilofons, martells,
casiotones, acordions i pals. Un caixó, campanetes, flautes de canya i una bateria de pots,
ferros, trastos i timbals de cartró. Una estufa, un gran orgue sense tecles, puthans, theremins,
xylomatics, stylophones i steel drums. Flautes invisibles, pianets indies i una roda de cotxet.
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Maraques, cítares, llantes de bici, una trompeta, gongs i platets. Tubs, flabiols, tapes d’olla,
crits de balena, cebetes, cascalls, esquellerincs i globus que exploten.
Arriba a les piscines d’Arbúcies el fabulós circ ambulant de l’Orchestra Fireluche! Una
mulitudinària fàbrica de sons; uns eixam d’instrumets i músics, com un petit huracà que
passa a poc a poc.
www.fireluche.com
www.myspace.com/orchestrafireluche
ROGER MAS
Roger Mas, cantant i compositor solsonès, ha estat definit recentment com el millor cantant i
la veu més bonica que ha donat la cantautoria catalana (Mingus B. Formentor-La
Vanguardia), així com l’ambaixador de la cançó europea a Catalunya (Dario ZiggiottoItàlia). Els seus directes són sorprenents, amb una càrrega estranya de dinamisme i seducció
que els fan únics.
A la quarta edició del popArb ens acompanya, amb el seu pianista habitual, per fer un repàs
a la seva ja dilatada carrera -sis treballs-, tot i que se centrarà en les seves últimes entregues.
Al seu sisè àlbum, “Les Cançons Tel·lúriques” (K Indústria, 2008), en Roger Mas obté una
mixtura de la tradició catalana amb una línia de guitarres de blues-rock que connnecten amb
les tradicions hindús ragas o els cants i harmonies de la tradició oriental. El resultat és una
col·lecció de cançons pròpies, cançons tradicionals i poemes musicalment adaptats des de
l’últim llibre de Jacint Verdaguer “Al cel”. Una joia musical que, entre altres, es presentarà,
despullada, als jardins del Cafè Torres. Un luxe.
http://www.myspace.com/rogermas
http://www.rogermas.cat

SANPEDRO
Sanpedro és un grup de pop format per un sextet que compta a les seves files amb gent tan
experimentada com Ricky Falkner (productor de reeixits treballs com “Nones” i “La
Matrona” de Refree o “Ungravity” de Love of Lesbian, a més de formar part de la banda de
directe de Refree o de la Rockdelux Experience) que s'encarrega del baix, i sens dubte de les
tasques de producció, o Gonçal Planas (tècnic de so de Standstill, Love of Lesbian, Tokio
Sex Destruction, Refree, Sidonie, Carrots...) a la guitarra, a més d’Oriol Canals (lletres i
veu), Pablo Garrido (també a la guitarra), Dani Ferrer (teclats) i Xavi Molero (bateria).
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L’any 2002 es proclamen guanyadors de la segona edició del Sona 9. El novembre del 2003
s’edita el seu debut, “La porta estreta” (Música Global, 2003), que els porta a fer una gira de
presentació arreu del territori català i la resta de l’Estat. Aquest disc els va instal•lar a la part
alta de les llistes que distingien els millors discos de l’any i va rebre molt bones
qualificacions per part de la premsa i la crítica.
Un cop finalitzat el periode de promoció del seu primer disc, Sanpedro inicia un procés en el
qual queda lliure dels compromisos discogràfics assolits anteriorment i decideix fer-se
càrrec del seu segon treball: “L’atracció monumental” (Cydonia, 2007) que ha obtingut
fantàstiques crítiques per part de la premsa especialitzada. Per gravar aquest disc el grup ha
tornat als estudis Infusiones Musicales, i la producció ha anat a a càrrec un cop més de
Ricky Falkner.
http://www.myspace.com/sanpedrobcn

SIDONIE
El trio de Barcelona presenta el seu nou àlbum “Costa Azul”, un disc lluminós i ple de
melodies evocadores. Va ser Disc del Mes a la revista Rolling Stone i va superar, durant les
primeres setmanes, les 100.000 escoltes al MySpace. 'Nuestro nuevo disco habla de la febril
búsqueda de lo hermoso en medio de una mediocre realidad y no lo hace hablando de rocío
ni primaveras, sino de autobuses, ascensores y carmín barato', diu Sidonie.
Produït per Ricky Falkner (Love of Lesbian, Standstill...) que també ha col·laborat en els
arranjaments, les veus, el baix i la guitarra; l'obra literària d'Scott Fitzgerald ha estat el punt
de partida dels textos del nou disc. 'Es la primera vez que un escritor inspira el concepto de
un disco nuestro', continua Marc Ros. 'Las novelas y los cuentos de Fitzgerald hablan de la
búsqueda del placer y sus consecuencias, el derrumbamiento del héroe, el dandismo, las
fiestas de postín y el lujo en contraposición con la mediocridad y todo ello con un estilo
directo, sin simbolismos'.
Costa Azul és la quarta entrega de la banda formada per Marc Ros, Axel Pi i Jesús Senra des
que publicà les seves primeres maquetas: “Blanca” el 1998, “Roja” el 1999 i “Verde” el
2000. El mateix any, Sidonie va llançar Dragonfly, un EP amb quatre temes propis i una
versió de Beautiful Stranger de Madonna. El seu primer àlbum, “Sidonie”, va arribar el
novembre de 2001 i el segon, “Shell Kids”, el setembre de 2003, tots dos cantats en anglès.
El 2005, Sidonie va publicar “Fascinado”, el primer disc cantat en castellà. Presenten al
popArb el seu nou àlbum, que Marc Ros defineix així: 'El sonido es mucho más
contundente, los arreglos son definitivamente más brillantes y más claros y las letras cuentan
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historias sin usar demasiados artificios poéticos y sin caer en viajes astrales y mundos
oníricos'.
http://www.myspace.com/sidoniespace

SISA & ACAPULCO ALL STARS
Convençut que viure equival a “jugar-se la vida”, Sisa es troba cada vegada més proper a la
que és –o hauria de ser- l’única aspiració noble i lleial de l’ànima: la innocència. Un
objectiu, el de recuperar la mirada d’un nen lliure de pensament, al qual ha dedicat tota la
seva carrera i que es fa especialment perceptible a “Marrec a la pastisseria”, una de les grans
cançons de “Ni cap Ni peus” (K Indústria, 08). Aquí, el cantautor del Poble Sec es recrea en
la justa i necessària eliminació de tot apriorisme, un dels set pilars essencials del pensament
galàctic. Els altres sis, a saber, la mirada esfèrica, la ironia, el sentiment local, l’alteritat del
discurs, la consciència i la metafísica també s’aborden en l’àlbum que, no per casualitat,
sublima la seva major aportació com artista al món de les idees.
En efecte, “Ni cap ni peus” és el vestit a mida en el qual Sisa estava pensant quan va
concebre les cançons que, des de “Visca la Llibertat” (2000), defineixen millor la seva visió
del món. Si en aquell, la connexió amb Pascal Comelade va funcionar a cor què vols, en
aquest han jugat un paper fonamental la producció i la direcció artística de Joan Miquel
Oliver i les prestacions dels seus companys a Antònia Font.
De l’encomanadissa “Des de la Lluna”, al crit d’esperança “Aquest Any Follarem com
Folls”, passant pel tribut “Al cantaire Pau Riba” i el sentit homenatge a Francesc Pujols (“El
savi de Martorell”), els seus trenta i tants minuts són el suculent fruit d’una col·laboració
que no podia limitar-se a un disc, per magnífic que fos.
Anhelada pels seus fans i anunciada pels seus protagonistes, la defensa en directe d’aquesta
odissea en l’espai es fa realitat reunint al seu principals protagonistes, Sisa, Oliver i els seus
companys de banda, sota un apel·latiu que, de cap manera, sorprendrà als ja iniciats: Sisa &
Acapulco All Stars. Una oportunitat única de gaudir del bing-bang intergalàctic en viu i en
directe.
http://www.myspace.com/comfolls
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horaris
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venda d’entrades
Venda anticipada [Servicaixa (caixers, www.servicaixa.com i 902 33 22 11)
Divendres 27: 25€
Dissabte 28: 30€
Abonament: 40€
Abonament especial, conjunt, amb
el festival Faraday Stolichnaya
2008 de Vilanova i la Geltrú
(www.faraday.tv), que tindrà lloc
el 4 i el 5 de juliol.

Venda a les taquilles del festival
Divendres 27: 30€
Dissabte 28: 35€
Abonament: 45€
**Descompte en els abonaments pels socis del Club Tr3sC i del Club Servicaixa i pels
titulars del Carnet Jove i de la targeta Unidiversitat.**
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informació pràctica
COM ARRIBAR
Tren:
Estacions més properes: Hostalric i Riells
www.renfe.es

Autobús:
Hispano Hilarienca 972 245 012
www.hispanohilarienca.com

Cotxe:
· Des de Girona/Barcelona
Autopista Del Mediterrani/AP-7/E-15
[sortida 10] -- > BV-5122/BV-5123
[direcció Hostalric|Blanes] -- > C-35 -->
GI-553 -- > GI-552 -- > Arbúcies
· Des de Vic - C-25 -- > GI-550 -- >
Arbúcies.

ALLOTJAMENT:
Informació actualitzada a l’apartat “On dormir” a www.poparb.cat

l’organització
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies amb Cultura Dispersa
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·laboradors institucionals: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona
Mitjans oficials: Televisió de Catalunya, iCatFm
Recomanat per: Enderrock, BadMusic, Nativa, Benzina, ScannerFM, Club Tr3s C, Xocoa,
Cupatges,
Col·laboren: Mercat de Música Viva de Vic, Teatre de Guerrilla, Epson
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Més informació i formulari d’acreditacions:
Apartat PREMSA de www.poparb.cat
Mireia Madroñero
promo@poparb.cat
609 977 303
Marc Lloret
premsa@poparb.cat
656 34 07 65
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