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La desena edició del PopArb, el
festival que se celebra a Arbúcies,
reunirà unes 25 actuacions en no-
més dos dies, més una jornada
musical prèvia que tindrà lloc a
Can Torres com a aperitiu o com
a festa de benvinguda. Entre altres
novetats, la desena edició inclou
també una festa a l’Antiga Fàbrica
Damm de Barcelona, que va tenir
lloc ahir a la nit.

Tal com remarcaven ahir els
organitzadors, «com ha passat el
temps, sembla que va ser ahir i ja
fa 10 anys d’aquell primer po-
pArb. 10 anys en què la música feta
a casa nostra ha patit un canvi ex-
cepcional, on desenes de grups
han convertit la nostra escena en
una autèntica fàbrica de talent».
«Deu anys en els quals els festivals
s’han multiplicat i les oportunitats
de veure, en bones condicions,
les propostes sorgides a prop nos-
tre no han deixat de proliferar»,
afegien.

«Tot i aquests canvis, alguns
dels quals el popArb se'n sent ins-
tigador, aquests deu anys no han
modificat l’esperit amb què va
néixer el popArb i avui, en ple
2014, el festival d’Arbúcies torna a
posar de manifest aquest esperit
amb una programació de gran
qualitat», assegura l’organizació.  

El programa complet del Festi-

val  inclou Animic, Cabo San Ro-
que, Carlos Cros, Dj Delafé, Dj
Phil Musical, Guillamino & the
Control Z's, Joana Serrat, Lasers,
Mazoni, Mishima, Raydibaum,
Renaldo & Clara, The Free Fall
Band, Barbacoa, Caïm Riba, Dj
Amable, Dj Txarly Brown, Joan
Colomo, L'Hereu Escampa, Manel,
Me and the Bees, Miqui Puig i l'A-

grupació Cicloturista, Pau Riba &
Pascal Comelade, Refree, Sanjosex
i Xavi Alías.

A més d’un gran cartell per ce-
lebrar els deu anys de popArb, el
festival presenta una sèrie de no-
vetats: per una banda l’ampliació
de les activitats compreses en el
festival a tres dies, amb concerts el
dijous 26 de juny a Can Torres: Joa-

na Serrat, Guillamino i Miqui Puig
en la seva vessant com a dj.  

Festa d’aniversari i novetats
Però aquesta no serà l'única festa
per celebrar els 10 anys, de fet, ahir
a la nit a l’Antiga Fàbrica Damm va
tenir lloc la festa oficial de cele-
bració dels 10 anys del popArb
amb les actuacions de Jordi La-

nuza, Louise Sansom, Carles San-
josé, Miqui Puig, Miguel Ángel
Blanca, Roger Mas, Jaume Pla,
David Carabén, Ramón Rodrígu-
ez, Joan Colomo entre d’altres que
van interpretar cada un una can-
çó en format acústic –a l’hora de
tancar aquesta edició no se sabia
del cert–, i potser alguna cançó ple-
gats.

El #popArb14 –la imatge del
qual ha dissenyat Roger Padilla-
tindrà diverses extensions a In-
ternet: una App realitzada per Bi-
apum, un vídeo interactiu de la mà
de Miss Alabama i un recopilato-
ri digital produït per LaCupula-
Music, i acollirà una mini- fira
discogràfica de la mà de Discos
Surco i Ultralocal Records.  Per úl-
tim, cal dir també que PopArb
aquest any serà molt més que
música, ja que hi haurà tres expo-
sicions, dues d’art contemporani i
una de fotografia i el dissabte dia
10 es van llançar a l’estany de Ba-
nyoles amb els companys de la xar-
xa A-petit.  

Així mateix, s’ha fet una crida a
la gent d’Arbúcies a oferir allotja-
ment als assistents al festival: «Gent
d'Arbúcies, gent d'astúcies! Si el pú-
blic del popArb no troba allotja-
ment dins del poble, potser ens
l'haurem d'inventar... Tens unes
golfes desaprofitades? El pis de la
iaia buit?».
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El PopArb celebrarà el desè aniversari amb
novetats i més de vint-i-cinc actuacions

El festival se celebrarà a Arbúcies a finals de juny, i aquest any durarà tres dies més una festa prèvia a Barcelona

La satànica majestat Mick Jagger
es va convertir ahir en besavi

El líder dels Rolling Stones, el
britànic Mick Jagger, és besavi als 70
anys després que la seva néta Assi-
si Jackson de 21 donés a llum una
nena, va informar ahi la cadena bri-
tànica Sky News.

La jove, que viu amb el cuiner
Alex Key, de 25 anys, a Cornualla
(sud-oest d'Anglaterra), és filla de
Jade Jagger, fruit per la seva part de

la relació entre Mick Jagger i la ni-
caragüenca Bianca Jagger. El re-
cent besavi, pare de set fills, espera
un altre nou membre en la seva fa-
mília el mes que ve, quan la seva fi-
lla Jade de 42 anys doni a llum el
cinquè nét de l'estrella del rock.

Jagger va rebre la bona nova dos
mesos després de la mort de la
seva parella, la dissenyadora nord-
americana L'Wren Scott.
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Els Manel són un dels grups que actuaran al festival PopArb.
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El «comunicat de guerra» de la
32a edició del Saló del Còmic de
Barcelona, que avui tanca les seves
portes, i que ha tingut al gènere
bèl·lic com a eix temàtic, no podria
ser més positiu per a l'organització:
106.000 visitants i un augment de
les vendes registrades pels més de
150 expositors presents a les ins-
tal·lacions.

«Aquestes xifres demostren que
el còmic està passant per un bon
moment i que s'està recuperant de
la crisi», va explicar el director del
Saló, Carles Santamaría, que va as-
senyalar que a més dissabte el
saló va tenir un dur contrincant en
el partit entre el FC Barcelona i l'At-
lètic de Madrid per dirimir el cam-
pió de Lliga.

El director del certamen va des-
tacar sobre tot l'èxit que ha supo-
sat l'augment de l'espai destinat a
la principal cita del sector a Espa-
nya, i que ha passat de 19.000 a
32.000 metres quadrats.
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El Saló del Còmic
de Barcelona clou
amb un balanç de 
106.000 visitants

El banyolí Salvador Oliva, presti-
giós filòleg i un dels més reconeguts
traductors de Shakespeare al cata-
là, pujarà diumenge als escenaris
per fer d’actor. Serà –no podia ser
d’altra manera– en una obra sha-
kesperiana: Nit de reis.  La compa-
nyia Parking Shakespeare arriba al
teatre de Salt amb la comèdia més
divertida de Shakespeare, Nit de reis,
amb dotze actors sobre l’escenari i
un petit paper per a Salvador Oliva,
en un tipus de teatre a tocar del pú-
blic, amb la llum del carrer a l’es-
cenari, sense escenografia ni dis-
seny d’il·luminació.

Aquesta versió de Nit de reis està
interpretada per la jove company-
ia Parking Shakespeare. Una adap-
tació dirigida per Iban Beltran i tra-
duïda pel mateix Salvador Oliva. Per
molts es tracta de la comèdia més
divertida del dramaturg anglès.

La jove companyia barcelonina
(nascuda el 2009) proposa reviure
aquest clàssic amb la idea anglosa-

xona de representar les obres de
Shakespeare en parcs públics i així
apropar-la al públic. Parking Sha-
kespeare transformarà el teatre de
Salt per actuar al costat de l’espec-
tador. Obrirà el teatre per deixar en-
trar la llum del carrer i compartirà
l’espai escènic amb el públic (els es-
pectadors estaran sobre l’escenari)
sense escenografia ni disseny de
llums. Normalment actuen als
parcs, a Salt entren al teatre però l’o-
bren a l’exterior.

Nit de Reis és la comèdia dels er-
rors per excel·lència. És més agra
que dolça perquè els desitjos es
projecten en la persona equivoca-
da i, tot i així, els personatges insis-
teixen a topar una i altra vegada con-
tra el mateix mur de l’equivocació,
l’aparença i el malentès.

Per aquesta ocasió, i perquè es-
tan a terres gironines, el dia 25
comptaran amb la col·laboració
especial del traductor de l’obra:
Salvador Oliva, que farà un petit pa-
per durant la funció.
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Salvador Oliva compleix el
somni d’actuar al teatre en
una obra de Shakespeare


