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BREUS
◗ ALFA EN VIU, estimat bar musical de Gràcia, celebra el seu segon aniversari i ho vol fer com mereix
l’ocasió. El dia 10 juny és l’escollit per celebrar-ho, i
el protagonista que els ajudarà serà Miqui Puig, que
estarà present al Alfa En Viu per presentar en societat el segell LAV Records (on acaba de teure el EP
“Homenaje a Barcelona”) acompanyat de la seva
banda Illa Carolina. Una vegada acabat el concert,
Puig també exercirà de Dj. Més info a http://www.
myspace.com/alfa_enviu.
◗ Hi ha vida més enllà dels festivals que es celebren a
l’Estat Espanyol. I bona prova d’aquest fet és DÉFERLANTES D’ARGELES SUR MER, un festival que
es celebra a la regió francesa de Languedoc, molt
propera a Catalunya. El festival francès acollirà del 6
al 12 de juliol una programació destacadíssima on
brillen amb molta força el següents grups i solistes:
Jacques Dutronc, Suzanne Vega, Iggy & The Stooges,
Patti Smith, Gossip i Deep Purple. Més informació a
www.lesdeferlantesdargelessurmer.com/

Estrella Damm popArb, Catalunya indie
El dies 25 i 26 de juny el Estrella Damm popArb, Festival de Música
Independent de Catalunya de Arbúcies, tornarà a portar a la
població gironina una tria de la millor música d’esperit independent
feta a casa nostra. Aquest any la programació és de traca, i està
comandada per Delafé y Las Flores Azules, Tarántula, Standstill,
Dorian, Mendetz, Mishima, Will Johnson i Mujeres, entre d’altres.

E

ls festivals interessants no només són
cosa de les grans capitals, i propostes
consolidades com les del popArb ho demostren. El exquisit i cuidat festival d’Arbúcies
(Girona) arriba a la seva sisena edició, una edició
que es celebrarà els dies 25 i 26 de juny. El popArb 2010 presenta en el seu cartell propostes
ben consolidades com les de Delafé y Las Flores
Azules, Tarántula, Standstill, Dorian, Mendetz o
Mishima, i noves promeses de l’escena catalana
com La Brigada, Aias, Mujeres o Fred i Son. De

fet, aquest any el cartell presenta una novetat,
la presència d’un artista internacional com Will
Johnson (Centro-matic), que oferirà un concert
molt especial acompanyat dels catalans Anímic.
Els responsables del festival ens donen els detalls.
“Reunim els Anímic, vells coneguts del festival (tot i ser tan joves!) amb el Will Johson,
un autèntic referent de la música d’arrel
americana. Estan treballant en la distància
però també compartiran junts uns deu dies
abans d’estrenar l’espectacle, que parteix

d’unes premisses molt simples: ‘coneixeuvos i a veure què us surt!’. Ara seriosament,
estan creant un repertori conjunt, intercanviant cançons. Creiem que serà una
sorpresa. A més, segurament el concert es
podrà repetir en una gireta per diferents
capitals de l’Estat Espanyol...”. Un altre novetat del festival és la millora de les infraestructures,
serveis i oferta post-concerts. “Una de les novetats importants és que els dos escenaris de
Can Cassó, el recinte principal, tindran les
mateixes dimensions, tant físiques com de
potència de so i de llum. També reforcem la
programació més ’golfa’. Enguany després
dels concerts de divendres tindrem una
sessió de música electrònica molt potent i
un concert rocker i que promet moltíssim.
Creiem que d’això en resultarà una edició
2010 molt espectacular”. Més informació a
www.poparb.cat/index.html. ■

Triángulo de Amor Bizarro encapçala
el Festival microFusa 2010
El Festival microFusa es celebrarà a Barcelona amb una programació variada
i amb certa voluntat trencadora. El festival s’inicia l’1 de juliol a la sala Razzmatazz amb l’actuació de Triángulo de Amor Bizarro com a caps de cartell. Els
gallecs acaben de presentar un nou disc, “Año Santo”; un treball enèrgic i més
descarat que el seu debut de 2007. També actuarà Anika Sade, guanyadors del
IndiePendent 2009, i també amb un nou treball sota el braç que combina electrònica amb rock, prenent elements del so new wave, tot amb l’objectiu de fernos ballar. Arial Black y The Quiet Call completen la oferta pop rock. D’una altra
banda, el Festival microFusa sempre ha apostat per una vessant electrònica
amb cert punt arriscat, per això, a la Sala 3 de Razz actuaran Zhanna, una artista
ucraïnesa de avantguarda, P NA, basats en la cerca de l’error com a motor per
la creació musical i Electronica dISCRETA. Cycle seran els encarregats de tancar
el festival el dia 2 de juliol a la sala Caracol de Madrid amb una posada en escena a càrrec de disset videoartistes per al seu nou disc, “Sleepwalkers”. ■
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El Festival Grec aposta per la música
Barcelona es prepara per una de les seves cites més especials, el Festival Grec. Des
del 13 de juny fins a l’1 d’agost diversos racons i equipaments de la ciutat s’ompliran
de teatre, música, dança, conferències, lectures, videoprojeccions i circ. Un
programa d’activitats complet que ofereix en la seva vessant musical les actuacions
de Corinne Bailey Rae, McCoy Tyner & Joe Lovano, Glissando, Joan Manel Serrat,
Gerard Quintana, Cris Juanico, Dee Dee Bridgewater i Estrella Morente, entre molts
altres. A més, hi hauran vetllades temàtiques a les nits als principals espais culturals
de la ciutat, com per exemple les Nits d’estiu al Caixaforum, a la Fundació Miró i una
àudio pantalla al MACBA on es projectaran audiovisuals japoneses. Podeu consultar
la resta del programa d’actes a la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Barcelona:
http://w3.bcn.cat . ■
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◗ El GEA FESTIVAL 2010, Festival Internacional
de Música Independent de Tarragona, es celebrarà
aquest any del 10 al 13 de juny a diferents espais de
la ciutat. Com sempre, el certamen tarragoní aposta
per les propostes indies més destacades del país i
de l’estranger. Lydia Lunch, Roger Mas, The Wave
Pictures, Dawn Landes, Bigott, Teeth And Tongue,
Animic, Tujiko Noriko, Maria Coma, Charades i
Lüger, són alguns dels noms confirmats. Més detalls www.myspace.com/geafest.
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◗ H-TITUD FEST 2010 portarà a Vidrieres (Girona)
un bona mostra dels pals més celebrats del hardcore i dels sons més potents. El festival obrirà foc el
10 de juny amb el passi del documental sobre Berri
Txarrak “Zertarako amestu”. El dos dies següents,
el 11 i 12 de juny, vindrà el gruix de les actuacions
amb: Challenger, Nueva Vulcano, Hurricäde, Into It
Over It, Grown Ups, Bullitt, Vistalegre, Kids Pantera,
Mostros, Subterranean Kids, The Lizards i Lazy Juo.
Més info www.myspace.com/htitudfest.
◗ El FESTUS, Festival Jove d’Arts al Carrer, es celebra aquest any a Torelló els dies 25, 26 i 27 de juny.
La particularitat d’aquest festival es que barreja
diferents disciplines: música, teatre, dansa, performances, video-art, curt-metratges, instal·lacions... a
més de ser gratuït. Els noms més destacats de la
tria musical son els següents: Tara Jane O’Neil, Nothink, La Orquesta del Caballo Ganador, Guillamino,
Espaldamaceta, Miqui Puig Dj... Més info a www.
festusfestival.com/.
◗ El BUQUE MALDITO presenta una nova projecció per aquest mes de juny. La cita serà el dia 5 a
partir de les sis de la tarda i com sempre gratuïta
i en el ja habitual Centre Garcilaso de Barcelona. El
clàssic del fantaterror espanyol escollit per l’ocasió
és “La orgía de los muertos”, títol de culte de
José Luis Merino. De fet, el director estarà present al
passi, i una vegada finalitzat, intercanviarà impressions amb tots els assistents. Més detalls a www.
elbuquemaldito.com.
◗ Més projeccions de cinema de terror gratuïtes, en
aquest cas organitzades per la gent de SPOOKY CINEMA VII. Sota el nom de Especial Invasiones Absurdas, el 13 de juny ens presenten un sessió triple
formada per “Terrorvision” (clàssic absolut dels
vuitanta amb la firma de la factoria Empire), “Deep
Space”, y un curt titulat “Despacio y Profundo”.
El passi, es durà a terme al Auditori Les Basses a les
set de la tarda, promete sorpreses extre. ■

