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Doctor Music suspèn el festival
El canvi d'ubicació del festival ha provocat que molts assistents retornessin els
seus abonaments

Doctor Music Festival | Xavier Mercadé

El mal auguri sembla haver maleït el Doctor Music Festival, que a menys d'un mes de l'edició del
2019 a Montmeló cancel·la l'esdeveniment. La notícia s'ha començat a filtrar quan alguns dels grups
que hi tocaven, com Sisters of Mercy, han anunciat la suspensió del seu concert dins el festival.
La decisió de canviar d'ubicació el festival fa uns mesos ha fet que molts abonaments es
retornessin, i això i les poques entrades venudes a poques setmanes del festival són els motius
principals de la cancel·lació.
El ritme de la venda d'entrades des que es va fer públic el canvi d'ubicació indicava que no seria
possible assolir la quantitat mínima d'assistents per oferir l'experiència de festival desitjada pels
organitzadors. Després de tres anys de treball intens per ressuscitar la cita, l'estiu festivaler català
es queda sense un dels grans festivals d'enguany, que s'havia de celebrar del 12 al 14 de juliol.
La promotora Doctor Music tornava amb un gran festival vint-i-un anys després que acabés el
trienni triomfant al Pirineu català. Les tres edicions del festival originals que es van fer a Escalarre
durant el 1996 i el 1998 van ser tot un èxit, per això la idea inicial de Neo Sala, el promotor darrere
la marca Doctor Music, va ser que el ressorgiment fos al mateix emplaçament muntanyenc. Tres
mesos abans del festival, però, l'Agència Catalana de l'Aigua va fer arribar un informe negatiu als
organitzadors que no els permetia ocupar l'esplanada d'Escalarre per risc d'inundació.
Un cop entomat aquest revés, Sala i companyia van traslladar el Doctor Music Festival al Circuit
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de Catalunya a Montmeló, i van reduir el nombre de dies del festival de quatre a tres dies. A la
població vallesana hi havien d'actuar artistes de la talla de Rosalía, Primal Scream, King
Crimson, The Chemical Brothers, The Strokes, Underworld, Sopa de Cabra i Els Pets.
L'organització garanteix que l'import de les entrades comprades serà retornat en la seva totalitat. El
procés de devolució s'iniciarà aquest pròxim 21 de juny a través del web del festival.
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