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Les 20 cites musicals del mes de
juliol
Llistem 20 festivals imprescindibles per gaudir de la música i l'estiu als Països
Catalans

Canet Rock | Àlex Carmona

La temporada d'estiu està més que encetada però els festivals de música tot just acaben de
començar. El mes de juliol no tindrà caps de setmana de descans, ja que els altaveus dels Països
Catalans estaran dia rere dia encesos per fer ballar diferents generacions d'amants de la
música. Fes un cop d'ull a la llista de 20 festivals del mes de juliol que hem preparat perquè
sincronitzis l'agenda.
Notes al Parc
Del 26 de maig al 23 de setembre
Més que mai, Girona enamorarà els seus habitants amb un cicle de concerts que es camuflarà
entre la vegetació dels seus parcs. Amb la primera tongada de concerts ja estrenada, el mes de
juliol continuarà amb directes repartits per diverses localitzacions de la capital gironina. Alguns
dels artistes que hi passaran seran Pau Vallvé, Sara Terraza, Beatjammers, The Wilder
Company i Los Comino.
HortellaFest
(https://www.facebook.com/hortellafest/?hc_ref=ARQPks06nIBNKcyIkrk1deAZnfs4NYULrt7
txQJ1hNDlbclCUSW_DbqUnnzEW0-zVck)
Del 7 de juny al 15 de setembre
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Siutat a la carretera entre Palma i Manacor, l'Hort d'en Cotanet és un dels racons amagats de la
música i el talent balear. Amb una programació setmanal que s'allargarà tot l'estiu, enguany s'hi
podrà gaudir de concerts amb una llarga llista de grups: Salvatge Cor, Ska Bottom Boat, Kingston
Club, Big Yuyu, Saïm i també els catalans Me and the Bees.
Concerts de Vivershttps://concertsdevivers.com/
(
)
Del 4 al 28 de juliol
A la Gran Fira de València no pararà de sonar-hi música en tot el mes de juliol. El festival
Concerts de Vivers llançarà el tret de sortida el 4 de juliol amb l'actuació dels madrilenys Izal, i posarà
fi a la traca de directes el 28 de juliol amb Icona Pop, Elyella, Bochaccico + Innmir i Nation.
També visitaran la capital valenciana Sara Hebe i Dub Inc (amb Zoo i JazzWoman) i Residente.
PAS (https://pas.martorell.cat/horaris/)
Del 6 al 21 de juliol
Cinc anys de música a Martorell són una fita de celebració. El PAS ha dissenyat un programa que
vol portar aquesta ciutat del Baix Llobregat a fer vibrar els seus escenaris. Els encarregats
d'omplir de festa el festival seran músics com Paula Valls, Dom la Nena, Aurora, Freedonia o
Natxo Tarrés & The Wireless.
Canet Rock (http://www.canetrock.cat/)
7 de juliol
Canet de Mar dorm 364 dies l'any, ja que la nit del 7 de juliol les propostes musicals del Canet
Rock porten tothom a ballar fins ben arribada l'hora d'esmorzar. Enguany, i celebrant-ne la
cinquena edició, alguns dels grups que hi participaran seran Zoo, Brams, Doctor Prats, La Sra.
Tomasa, Miquel del Roig o La Raíz.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=MimZ-QaNSCQ
Beatles Weekend h
( ttps://www.facebook.com/Beatles-Weekend-395195217260659/
)
De l'11 al 15 de juliol
Com si tornessin als anys seixanta, Torroella de Montgrí i L'Estartit agafaran el submarí del temps
per escoltar de nou els hits de la banda a través de grups tribut. Cinema, tallers familiars i
exposicions amb els Beatles com a fil conductor són el motiu de ser del festival que es banyarà a la
vora de les Medes.
Paupaterres (http://www.paupaterres.cat/)
Del 12 al 14 de juliol
Vint-i-una edicions a la ciutat de Tàrrega emmarquen el Paupaterres com un dels festivals de
referència de les terres de Lleida. Enguany, els sons d'arrel tradicional es barrejaran a la
programació amb nous corrents musicals. Alguns dels noms que hi sonaran són Pupil·les, La
Terrasseta de Preixens, Bemba Saoco, Korrontzi i Gossos, entre molts d'altres.
Feslloch h
( ttps://feslloch.com/
)
Del 12 al 14 de juliol
Consolidat ja com la cita de la música en valencià, el festival organitzat per l'Associació Cultural
Feslloch aglutinarà el bo i millor dels músics dels Països Catalans per fer vibrar la Plana Alta.
Alguns dels noms que pujaran als escenaris són Xavi Sarrià, Pau Alabajos, Auxili, El Diluvi i Buhos.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=fxqL10v93LQ
Cruïlla https://www.cruillabarcelona.com/ca/
(
)
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Del 12 al 14 de juliol

El Parc del Fòrum de Barcelona en té preparada una de bona durant els dies 12, 13 i 14 de juliol.
D'estils ben variats i combinant artistes catalans i internacionals, el Cruïlla farà sonar els temes de
grups com Jack White, Prophets of Rage, Bomba Estéreo o The Roots. Entre els músics
locals també hi haurà, per exemple, La Pegatina i Joan Dausà.
Festivals Alta Segarra (http://www.agoraaltasegarra.cat/)
Del 13 al 28 de juliol
Els caps de setmana de juliol a l'Alta Segarra no pararan de fer sonar els instruments. Aquest
festival vol posar en valor espais emblemàtics de la zona, i és per això que els omplen d'artistes de
renom com Els Amics de les Arts, Xarim Aresté, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea
Motis (amb Joan Chamorro i Josep Travé), La Folie i l'espectacle Tossudament Llach. Sis
concerts repartits per Calaf, Castellfollit de Riubregós i Veciana.
Cantilafont (http://cantilafont.cat/)
14 de juliol
El cor del Lluçanès acull un festival que neix amb la intenció de descentralitzar la cultura, i ho fa
portant música i gastronomia a la seva terra. Apostant per l'essència de proximitat, el
Cantilafont acosta any rere any tot tipus de creacions musicals i escèniques a un públic
íntim. Mishima, El Petit de Cal Eril, Mas Messer i Bearoid seran algunes de les propostes que s'hi
podran sentir aquest any.
Anòliahttps://twitter.com/anolia_igualada?lang=ca)
(
Del 14 al 21 de juliol
La Catalunya Central serà la seu d'una cita de pop-rock que aposta per l'escena musical catalana i
els grups emergents locals. Amb aquest propòsit, el festival igualadí que aquest any bufa les tres
dècades d'existència veurà passar grups com Roba Estesa, Sau30, Els Catarres o Judit
Neddermann.
Vesprades Sota l'Alzinahttp://www.vesprades.cat/
(
)
Del 14 al 21 de juliol
Ja fa més de deu anys que els vespres d'estiu a Fonollosa s'emmarquen a l'entorn natural de
l'Alzina centenària del Mas Querol, arbre monumental de Catalunya. Desenes d'artistes locals hi
han anat passant en caure el sol any rere any, i en aquesta edició es podrà gaudir d'Els Amics de
les Arts i Blaumut.
Acampada Jove (http://acampadajove.cat/)
Del 19 al 21 de juliol
Les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) celebren enguany la 23a edició de la
seva cita anual a Montblanc. L'Acampada Jove reuneix en un cap de setmana el bo i millor del
rock combatiu català sota el missatge 'Resistència, Lluita i Llibertat' que enguany es reivindica en
motiu de la defensa de la llibertat d'expressió i dels presos polítics i exiliats. Alguns dels grups que
hi participaran són La Raíz, Tremenda Jauría o Senyor Oca.
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Acampada Jove. Foto: Xavier Mercadé

Jardins Terramar http://festivaljardinsterramar.com/ca/
(
)
Del 20 de juliol al 5 d'agost

A un extrem del Passeig Marítim de Sitges, algunes icones de la música catalana i internacional
es preparen per albergar directes que aniran des de Luz Casal, Rosario o Sergio Dalma fins
a Gloria Gaynor o Diego el Cigala. La música en serà la protagonista, però també es podrà gaudir
d'espectacles de dansa, microteatre, escultura o pintura.
El Salt Mortal (http://www.facebook.com/saltmortal/)
20 i 21 de juliol
Amb tres edicions a les espatlles, el Salt Mortal és un festival de petit format i sense patrocinis,
cent per cent autogestionat. El Konvent de Cal Rosal, al Berguedà, acollirà dos dies de concerts
amb propostes emergents del
panorama underground com Headbirds, Fasenuova, Fiera, Furguson o Wind Atlas, entre altres.
Festival Molí de l'Esclop (http://www.festivalmolidelesclop.cat/)
Del 20 i 28 de juliol
A Caldes de Montbui tampoc volen quedar-se sense un festival a l'engròs. Pau Blanc, Gessamí
Boada, Esther Condal, Luis Robisco, Xarim Aresté, Joan Dausà, Guillem Roma i Judit
Neddermann seran els encarregats de fer lluir la vila del Vallès Oriental amb un cartell
delicadament escollit.
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Cap Roig (http://caproigfestival.com/)
Del 13 de juliol al 22 d'agost
Les nits d'estiu a Calella de Palafrugell porten una banda sonora de pel·lícula. Inaugurant la
majoria d'edat del festival, la 18a edició del Cap Roig no escatima en artistes. Agafaran els
micròfons de la Costa Brava músics de procedències ben diferetns: Damien Rice, Maná, Jarabe
de Palo i James Blunt en són alguns exemples.
Bitàcola http://www.bitacolafestival.cat/)
(
29 de juliol
A Vilanova i la Geltrú acomiaden el juliol amb un esdeveniment que aquest 2018 canvia la
ubicació per La Daurada Beach Club. En un mateix escenari, diverses bandes catalanes posaran
la melodia a una nit que portarà els hits de Roba Estesa, Adala & The Same Song Band,
Bemba Saoco, Koers i Lágrimas de Sangre.

Porta Ferrada (http://www.festivalportaferrada.cat/)
Juliol i agost
Nascut l'any 1958, el Festival de la Porta Ferrada és un històric de la Costa Brava. La 56a edició
vestirà els seus escenaris amb actuacions de tot tipus: Estopa, Jack Johnson, Ricky Martin i Adrià
Puntí i Gerard Quintana són alguns exemples de la forquilla de gèneres que acollirà Sant Feliu de
Guíxols durant la temporada d'estiu.
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