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divendres, 14 de maig de 2010 Diari de Girona
MÚSICA El pop electrònic i lluminós de Delorean,
el grup nacional que ha travessat més
fronteres, posarà a ballar Girona aquesta nit

RELIGIÓ El Papa afirma que la
missió profètica de la Verge de
Fàtima no ha conclòs encara

La formació, aclamada per la crítica internacional, està immersa en
una intensa gira de presentació de «Subiza», el seu quart disc d’estudi i el més complex fins al moment. 44

El pontífex rep un bany de multituds a Portugal i transmet un missatge d'esperança sobre
els qual recolzar «la pròpia vida». 45
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EL PROGRAMA

Totes les actuacions programades al popArb 2010
ELS CONCERTS DIVIDITS PER DIES I ESPAIS
DIVENDRES 25 DE JUNY
CAN CASSÓ

ESCENARI MONTSORIU

ESCENARI ENVELAT ESTRELLA DAMM

21.30

-

Rosa Luxemburg

22.10

Els Amics de les Arts

-

22.50

-

Joan Colomo

23.30

Delafé y las Flores Azules

-

00.20

-

Tarántula

01.00

Standstill

-

01.50

-

Dorian

25 I 26 DE JUNY
ARBÚCIES

02.40

Mendetz

-

BARROK

OBI

POPARB

03.00

Beat Beat!

Els Surfing Sirles

 La música pop independent catalana es dóna cita a Arbúcies, en una

edició que també comptarà amb els ja anunciats Mishima i Standstill
THE PINKER TONES

DISSABTE 26 DE JUNY
ARBÚCIES | MARTA PALLARÈS

Fugint de jerarquies entre caps de
cartell i «grups suplents», i amb una
combinació desacomplexada de
pop festiu, folk i electrònica. Així és
com es presenta l’edició 2010 del
popArb, el festival de pop independent d’Arbúcies, que cada cop
necessita menys presentacions
dins del panorama català.
Ahir es va donar a conèixer el
cartell deﬁnitiu de la trobada, que
per primera vegada inclou un artista estranger a la seva plantilla. La
presència de Will Johnson a Arbúcies, però, està més que justiﬁcada
donat que presentarà una producció pròpia del festival, feta en
col·laboració amb Anímic. Pels
dos escenaris arbuciencs (que en
aquesta edició eliminen jerarquies
i es converteixen no en pare i ﬁll,
sinó en germans) hi desﬁlaran diverses generacions de l’escena pàtria. I molts d’ells, amb disc nou
acabat de sortir del forn: és el cas
de Delafé y las Flores Azules, que

PISCINES MUNICIPALS

CAN CASSÓ E. MONTSORIU E. ESTRELLA DAMM

(50% de descompte amb braçalet festival)

20.45

-

Sedaiós

12.00

Bradien

21.25

Roger Mas

-

Txarly Brown + Xavier Ciurans

22.20

-

La Brigada

23.00

Sanjosex

Will Johnson + Anímic

GORG NOU

17.00

Aias

23.50

-

17.55

Fred i Son

00.50

Mishima

-

18.50

Very Pomelo

01.40

-

Mujeres

02.20

Pinker Tones

-

Maria Rodés

03.10

Eneida Fever! DJ vs DJ Miqui Puig

CAN TORRES

19.45

El Professor Manso i Mister Furia, The Pinker Tones, presenten disc.

després d’haver perdut el «Facto»
pel camí, presenten ara en format
de duo VS. las trompetas de la
muerte. També passaran per Arbúcies dos pesos pesants de l’escena catalana amb treballs nous
molt esperats: d’una banda Mishima (Ordre i aventura), i de l’altra
Standstill (Adelante Bonaparte).
En català uns, en castellà els altres,
i amb estils molt diferents, demostrant la voluntat del festival de
ser un aparador complet de la
música que es fa a casa nostra.
En un format més íntim i també
ANIOL RESCLOSA

presentant treball actuaran els
cantautors Roger Mas (A la casa
d’enlloc) i Sanjosex (Al marge d’un
camí), ambdós a l’escenari Montsoriu el dissabte.
I completant la varietat d’estils,
hi destaca la presència de tres dels
grups més potents del panorama
pop electrònic a Catalunya: Dorian,
Mendetz i The Pinker Tones. El duo
format pel Professor Manso i Mister Furia actuarà a Arbúcies un parell de setmanes després de la posada a la venda del seu nou disc,
Modular (val a dir que la formació

també s’ha encarregat de la producció del nou treball de Delafé).
En total, seran gairebé una trentena les propostes que es podran
veure i escoltar el 25 i 26 de juny;
completen el cartell Tarántula (el
projecte grupal de l’inclassiﬁcable
Joe Crepúsculo), Els Amics de les
Arts, la proposta punk i garage de
Mujeres, l’Unﬁnished Sympathy
Joan Colomo, els sorprenents Surﬁng Sirles i el més que habitual de
la trobada Miqui Puig (que punxarà
a Girona al Sonic Club el 21 de
maig, en una festa de presentació).
ANIOL RESCLOSA

Les entrades són a la venda des
d’ahir, a 30 i 35 euros per divendres
i dissabte, respectivament. Val a dir
que també hi ha un abonament per
als dos dies, amb un preu de 45 euros. Hi ha descomptes pels socis del
club TR3SC i de ServiCaixa, així
com per als titulars del Carnet Jove
i del MauMau.
A banda, enguany s’ofereix una
proposta interessant, que uneix el
popArb amb el Faraday de Vilanova i la Geltrú, i que ofereix un
abonament per ambdues propostes per 94,50 euros.
DIARI DE GIRONA

Llibres Una biografia ret homenatge a la
figura pionera de l’escriptora Carme Karr

Novetat La pedagogia desacomplexada
arriba a Girona de la mà de Xavier Besalú

Teatre «elnacionalNOensvol» fuig del gag
amb la seva primera obra de personatges

Carme Karr va ser una periodista i musicòloga pionera en
el moviment feminista al nostre país; ahir, la Casa de Cultura va acollir la presentació d’una biograﬁa sobre aquesta escriptora, obra de Josep M. Ainaud. L’acte es va completar amb
un recital amb cançons de la mateixa Karr. GIRONA | DdG

LaLlibreteriavaacollirahirlapresentaciódePedagogia sense complexos, del professor de la UdG Xavier Besalú. L’acte va
comptar amb Pep Aparicio, president de l'Institut Paulo Freire d'Espanya, i Emilio Lucio-Villegas, director de la Càtedra
Paulo Freire de la Universitat de Sevilla. GIRONA | DdG

Potser el Nacional no els vol, però La Planeta sí. I és que la
sala independent de Girona és l’espai escollit per presentar
H.i.M., la nova producció de la companyia. L’obra presenta
lahistòriadetrespersonatgesdesubicats,senseoblidarelpunt
d’humor i tragicòmic que caracteritza el grup. GIRONA | DdG

