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El Poparb farà «un salt qualitatiu
important» quan s’obrin les naus Ayats
El festival espera poder disposar de part d’aquest nou equipament a partir de l’any vinent
XAVIER CASTILLÓN / Barcelona / Arbúcies

●

El festival Poparb celebrarà, els dies 25 i 26
de juny a Arbúcies, la seva sisena edició, amb
una programació que mostra, des d’una perspectiva sempre personal, el bon moment del
Com ja és tradicional, el
Poparb es va presentar ahir
a l’antiga fàbrica Damm
de Barcelona, ja que Estrella Damm és el principal
patrocinador del festival
arbucienc, pel qual ha
apostat «més que mai» en
aquests temps de crisi,
com va remarcar Anna
Cerdà, que comparteix
amb Marc Lloret (Mishima) el pes organitzatiu del
Poparb. El pressupost del
festival ha crescut una mica i se situa prop dels
150.000 euros. A la presentació també hi va assistir l’alcalde d’Arbúcies i
vicepresident de la Diputació de Girona, Roger Zamorano, en representació
de dues institucions que
donen suport al festival.
«El nostre objectiu és tendir el màxim possible cap
a l’autofinançament i dependre menys d’agents externs», va dir Cerdà.
El festival manté les seves dimensions i, tot i que
aquest any «de transició»
ha crescut una mica en espai i ara els dos escenaris
de Can Cassó –el Montsoriu i l’envelat Estrella
Damm– tenen unes dimensions semblants i ja no
hi haurà «el petit i el gran»,
només s’han posat a la
venda 2.000 entrades per a
cadascun dels dos dies, per
garantir la proximitat dels
músics amb el públic.
«Aquest és un festival sense caps de cartell ni grups
que obren per a d’altres; és
una seqüència seguida de

pop català en un sentit ampli i divers. Mishima,
Els Amics de les Arts, Sanjosex, Delafé y las
Flores Azules, Standstill, Roger Mas i The Pinker Tones són algunes de les propostes
d’aquesta edició, a més de la ja anunciada col-

laboració entre Will Johnson i Anímic, que podria convertir-se en un documental. El Poparb
espera fer l’any vinent «un salt qualitatiu important» quan pugui utilitzar les naus Ayats,
com a espai d’exhibició i també de producció.
ELS CONCERTS

DIVENDRES 25 JUNY
Luxemburg
 Els Amics de les
Arts
 Joan Colomo
 Delafé y las Flores
Azules
 Tarántula
 Standstill
 Dorian
 Mendetz
 Beat Beat!
 Els Sirfing Sirles
 Rosa

DISSABTE 26 JUNY
 Txarly

grups que mai toquen simultàniament, i la programació està concebuda com
un gran repertori de concert», va exposar Lloret,
segons el qual té una lògica que Rosa Luxemburg
obri el festival o que després de l’espectacle de Delafé y las Flores Azules
(«Estan creixent molt i
aviat ja no els podrem contractar») arribi «el cop de
puny» de Tarántula.
Les entrades ja es poden
comprar (30 euros el dia
25, 35 el dia 26, i 45 l’abonament) a Servicaixa i a
Atrápalo (només abonaments). També es ven un
abonament conjunt amb el
festival «germà» Faraday,
de Vilanova i la Geltrú, per
94,50 euros.

Brown i
Xavier Ciurans
 Aias
 Fred i Son
 Very Pomelo
 Maria Rodés
 Sedaiós
 Roger Mas
 La Brigada
 Sanjosex
 Will Johnson i
Anímic
 Mishima
 Mujeres
 The Pinker Tones
 Eneida Fever! DJ
vs. Miqui Puig

Producció pròpia
● El festival s’obrirà a Can Cassó el divendres 25
de juny al vespre i la primera jornada acabarà de
matinada als bars Barrock i Obi, on actuaran Beat
Beat! (dos membres del grup local Dr. Mashirito) i
Els Surfing Sirles, respectivament. Dissabte al
migdia la música començarà a les piscines (Bradien
i Txarly Brown amb Xavier Ciurans, de Gertrudis,
com a discjòqueis) i continuarà a la tarda al Gorg
Nou, amb grups emergents com ara Aias, Fred i Son i
Very Pomelo. Maria Rodés oferirà un concert íntim
al jardí de Can Torres abans que Sedaiós obri la tanda
de concerts a Can Cassó, on la nit de dissabte s’estrenarà la col·laboració del texà Will Johnson (Centromatic) i els catalans Anímic, una producció pròpia
del festival que vol demostrar que el pop català pot
parlar «de tu a tu» amb el millor de l’escena internacional. El projecte continuarà amb una gira estatal i
la possible realització d’un documental. En el terreny audiovisual, cal destacar que Cristina Lliurat, de
l’escola gironina Eram, ha guanyat el premi del millor espot promocional del festival.

● Girona.

S’ha parlat
molt sobre la relació
que hi ha entre cinema
i gastronomia. Però si
hi ha algú que s’ha
preguntat mai quin
gust té un plat destacat
que apareix en alguna
pel·lícula i com pot
elaborar-lo té l’oportunitat d’esbrinar-ho,
a Cine a la carta (Raima Edicions), d’Helena Garcia Ulldemolins i Pablo Mérida.
Aquest llibre, que recull un menú detallat
de les receptes més
suggeridores de la història del cinema, es
presenta avui a la Llibreria 22 de Girona,
amb la presència dels
autors. / J.C.L.

El Mume organitza
un seminari centrat
en l’horror

FESTES PRÈVIES
Pasternak.
Vic, 15 de maig.
Raydibaum i Ix!
 Sonic Club / Platea.
Girona, 21 de maig.
Miqui Puig DJ, DJ
Bailable, DJ Capo,
Dr. Joan aka Blues
Connection, VJ
Fandango
 Sala

La 22 presenta un
llibre que recull
receptes de cine

LA JONQUERA

 Bradien

Els organitzadors del Poparb, amb alguns dels músics participants: membres d’Anímic, Rosa
Luxemburg, Mishima i Bankrobber DJ, Miqui Puig, Roger Mas i Txarly Brown. / X.C.

GIRONA

● La Jonquera. El Museu Memorial de
l’Exili (Mume) i el
grup de recerca Història, Memòria i Identitats, de l’Institut de
Recerca Històrica de
la Universitat de Girona, organitzen una
jornada de debat centrada en les formes de
transmetre l’horror de
les guerres, així com
la seva instrumentalització, i mostrar les seves víctimes. Entre els
ponents d’aquest seminari, que tindrà lloc
avui (10h) al Mume,
destaca la presència
dels professors Philippe Mesnard, Simeón Saiz Ruiz i Nicolás Sánchez Durà. / J.C.L.

PUBLICITAT

J. CAMPS LINNELL / Perpinyà
● Que la novel·la negra i

policíaca viu en un estat
d’efervescència sense precedents és una evidència.
A Perpinyà, l’associació
Perpinoir organitza des
d’avui i al llarg de tot el
cap de setmana una sèrie
d’activitats relacionades
amb aquest gènere literari
clàssic, inscrit també en
una tradició musical i cinematogràfica d’allò més
rica en el que esdevé el pri-

mer festival de literatura
negra Sang et Noir / Sanch
i Negre. El nom del festival juga amb l’expressió
sang i or, per enllaçar el
festival al cor de la identitat catalana (sanch és la
grafia antiga de la paraula
sang en català).
Entre els actes que s’han
programat en aquest festival, que reuneix exclusivament autors francesos i catalans del nord i del sud,
destaquen els debats i les

taules rodones sobre el polar en relació amb el cinema i amb la realitat, i també la presència del realitzador José Pinheiro, autor
d’alguns episodis de la sèries Navarro i Comissaire
Moulin.
Entre els escriptors, hi
haurà Agustí Vehí, Andreu Martín, Claude Delmas, Jerome Leroy i Pierre
Hanot. Els actes tindran
lloc al Convent dels Mínims.

LA PLANETA

comprem

Cia. ElnacionalNOensvol

or

H.i.M.
Hamlet, Iago i Macbeth
busquen un altre destí

14 i 15 maig / 22:00 h
16 de maig / 19:00 h
www.laplaneta.net
875596-1000006B

Joies, rellotges, monedes, diamants
131518/997919F

Perpinyà celebra la primera edició
del festival de literatura negra

PUBLICITAT

Número 1 a Catalunya
Barcelona
al c/

París, 135

Tel. 93 410 70 15
- Pagament a l’instant i en efectiu
- Possibilitat de recuperació
- Taxació gratuïta
- Màxima valoració
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