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El popArb d’Arbúcies celebra la seva darrera edició

El final d’unaèpoca

En edicions anteriors escrivíem que
Arbúcies es convertia amb el festival
popArb en l’epicentre de l’indie català.
Sí, perquè el que va començar el 2005
com un tímid intent de substituir
l’Acampada Jove va arribar a ser la joia
de la corona pel que fa a provar el bon
estat creatiu de la música independent
catalana, unint en la proposta estils
molt diversos, de la cançó a l’electròni
ca passant per totamena de pop i rock.
Tot i això, lluny d’estar consolidat, tal
comsemblava, poc abansde la seva on
zena celebració s’anunciava que seria
l’última, ja que l’escassa venda d’entra
des feia preveure un fracàs de con
vocatòria.
Una derrota anticipada que es pot

deure a diversosmotius; la proliferació
de festivals, la possibilitat de veure els
grups que actuen en el popArb abans i
sense haver de desplaçarse o el reno
vat auge d’un altre tipus de convocatò
ries, es diguin Clownia –se celebra els
mateixos dies a Sant Joan de les Aba

desses i és sold out amb els reclams de
La Pegatina i Txarango– o Canet. Els
temps revolts semblen propensos per
almestissatge, les velles glòries i el seg
mentmésmainstream del pop i el rock
català.
Quan el popArb atapeïa el seu petit

espai de Can Cassó, en nits de glòria
simbolitzades perMishima, ja es podia
entreveure que el mercat i el sostre a
quèpodenaspirarelsnousmúsicscata
lansés limitat,permoltèpicquesiguiel

seu so. I ho diempensant en Standstill,
un altre grup emblemàtic. Tot i això,
l’aire familiar del festival el represen
ten millor que ningú l’habitual Miqui
Puig o Txarly Brown, dj oficial en un
escenari tan refrescant comelde lapis
cina. I és que, lluny de les aglomera
cions i de les caminades que imposen
els grans esdeveniments, el popArb és

un recés de tranquil∙litat en un pinto
resc recinte poblat d’arbres que abans
servia per al ball popular, una cosa que
recorda Envelat, el nom d’un dels seus
escenaris. L’altre ésMontsoriu, home
natge a la fortalesa gòtica restaurada
que corona la vila, i que aquest any ha
estat escenari d’un pròleg del festival,
amb les actuacions d’Esperit! i Balago.
Quan Coriolà va inaugurar ahir a les

nou l’últim popArb, davant un cente
nar d’espectadors, en l’ambient es res
pirava malenconia, un sentiment ac
centuat pel pop agredolç d’aquest grup
de Premià de Mar que lidera Carles
Chacón. Només tenen un àlbum i re
corren a versions, però les seves can
çons pròpies demostren que són capa
ces de jugar a la lliga de les gransmelo
dies que esdevenen clàssics. Un
qualificatiuquemereixStandstill, grup
que, malgrat que es va dissoldre fa un
mes, continuaviuen la formadel seu lí
derEnricMontefusco, queha reprès el
material de l’últim disc i altres temes
més antics. Laprimera jornadava tenir
de protagonista Joan Miquel Oliver,
que, encara que no tingui la tirada po
pular d’Antònia Font, continuamante
nint un gran nivell de qualitat amb el
pop surrealista.!

FEDE NIETO

El grup Coriolà va ser l’encarregat d’inaugurar el popArb enmig d’un sentiment demalenconia

Laproliferacióde
convocatòries ésunade
les causesdel tancament
del festival indie català

Màrius Serra
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PDF escrit

KennedyToole tornaa sernove
tata les llibreries.Anagramaha
encarregat a Xavier Pàmies
una nova traducció al català de

lagranAconfederacyofdunces.L’any1988
la versió deMariaAntòniaOliver va arri
barales llibreriesambuntítolqueforçava
el registre, Una conxorxa d’enzes. Deu
anysmés tard els enzes es van simplificar
(o ximplificar) i el títol es va reimprimir
comLaconxorxadelsximples.AraPàmies
tambéhadefugit laconxorxa.Escull, amb
encertsegonselmeucriteri,Unaconfabu-
lació d’imbècils i aposta per un registre
més proper al català central. Coincidint
amb aquesta notable recuperació, Ana
grama també publica la biografia deKen
nedy Toole.Una mariposa en la máquina
de escribir, de Cory Maclauchlin, és en
realitat mig biografia i mig bibliografia,
atès que no només s’ocupa de l’entorn fa
miliar i la curta vida de John Kennedy
Toole fins al seu suïcidi, sinó que també
recull l’ulterior periple delmanuscrit per
unreguitzelld’editorials, enviatperThel
ma,lainfatigablemaredel’autorquenova
pararquietafinsquenovaaconseguirque
la novel∙la de John es publiqués. A la bio
grafiaMaclauchlinparlademanuscrit(de
l’única còpia que en va heretar la mare),
peròfatot l’efectequeesrefereixauntext
mecanografiat. La tradició que mena al
Manuscrit trouvé à Saragosse de Jan Po
tocki (1804) manté un pes terminològic
determinant, fins al punt que les bases de
molts premis literaris parlen encara de
manuscrits i les agències literàries diuen
que reben molts manuscrits (encara que
sigui en PDF). Llevat dels que són escrits
ambelspeus,quetambén’hiha,lamajoria

de textos literaris s’escriuen amb les
mans, però gairebé sempre aplicantles a
un teclat. Conscient d’aquest lloc comú,
ManueldePedrolo ja el vavolerultrapas
sarl’any1974eneltítoldelaqueprobable
ment ha estat la seva obramés divulgada:
Mecanoscrit del segonorigen.
Aquests dies a les llibreries coincideix

una altra obra recuperada per familiars:
lesduesnovel∙lesescritesperIrèneNémi
rovsky durant la Segona GuerraMundial
que ara Salamandra publica juntes sota el
títol Suite francesa. Némirovsky, una au
tora que ja gaudia d’una certa considera
ció quan els nazis van arribar a París, va
continuar escrivint a la França ocupada
finsqueva ser víctimade l’antisemitisme.
Les seves filles van iniciar una fugida tan
penosa com algunes de les que descriu la
novel∙la.Lamaletaquecontenia fotos iels
manuscrits les va acompanyar sempre,
però no gosaven llegirlos perquè creien
queerenlesnotesíntimesdelasevadifun
tamare i no se sentienpreparades. Sis dè
cades després una de les filles va agafar
una lupa i va començar amecanografiar a
unordinador laminúscula lletradelsqua
derns. Només llavors es va adonar que es
tractava d’una novel∙la que retratava
d’una manera vívida els èxodes interiors
de la França ocupada. Es va publicar el
2004.Desprésdelsmanuscritsimecanos
crits inèdits em pregunto com en direm
quan comencin a aparèixer PDF inèdits.
Pedefescrits?

Nonomés s’ocupade la curta
vidadeKennedyToole, sinó
que tambérecull l’ulterior
peripledelmanuscrit

TERRASSA Redacció

El Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
(CAET) va presentar ahir la seva nova
programació amb un gran protagonisme
de lacreaciócontemporània.
Enlaprogramació destacalaposadaen

escena de The blind poet, del belga Jan
Lauwers i la seva companyia The Need
company, que arribarà l’1 d’octubre, amb
unaobraqueparteixdelsarbresgenealò

gicsdels artistesde la companyia i queha
donatcomaresultatunaproduccióbasa
daenlescultures i llengüesdetotsells re
trocedintmil anysenrere.
El director del CAET, Pep Pla, va pre

sentar en el teatre Principal de Terrassa
la nova programació de les obres que es
podranveureentresetembre idesembre.
El cartell presenta un total de 10 obres
teatrals com Penso en Yu, de Carole Fré
chette, una coproducció del CAET que

explicaelrenéixerdel’esperitd’unadona
arran de conèixer la sentència severa al
xinès Yu Dongyue pels fets de Tianan
men.
“Aquesta temporada la definim com

variada, inquieta i contemporània, per
què vol incloure elmàximdepúblic dife
rent possible, proposar noves produc
cions no conegudes i crear obres actuals
partintd’unfullenblanc”,haexplicatPla.
La programació inclou, entre d’altres,
tres obres que formen part del Festival
Terrassa Noves Tendències (TNT): The
blind poet, Constructivo i Nadia, una
producció basada en la supervivència
d’una noia afganesa per ajudar la seva
família a recuperarsede ladestruccióde
laguerra.!

Terrassa estrenarà la nova
peça de JanLauwers
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