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La guia definitiva dels festivals
d'estiu
Repassem els canvis en la programació dels festivals d'enguany i llistem tots els
que se celebraran i te'n presentem el cartell | Del centenar de festivals que des
d'Enderrock recollim cada any, se'n celebren només un 30%, alguns dels quals
reconvertits en nous formats | Només es mantenen, com a grans festivals en el
seu format original Canet i Sons del Món

Xavier Mercadé

Guitar BCN
Barcelona - Des del 4 de juny al 18 de desembre
El festival Guitar BCN ha vist cancel·lades o ajornades moltes de les seves actuacions
programades, però tot i això, l'esdeveniment tira endavant amb un cartell carregat de multitud
d'artistes que, finalment, s'allargarà fins al 2021. Dins la programació inclouen el Flamencat, un
cicle en línia de concerts dedicat a la música flamenca, i concerts d'artistes com Judit
Neddermann, Suu, Els Amics de les Arts, Carlos Sadness o La Sra Tomasa, a més
d'artistes internacionals com Jethro Tull.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=1zxvlOIlNjk
Es Claustre
Maó (Menorca) - Des del 12 de juny fins a l'octubre
L'espai cultural a Menorca reobre les portes al públic i ho fa amb tres actuacions programades
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per aquestes setmanes. Amb un aforament reduït per mantenir les mesures de seguretat, s'hi
podran sentir artistes com Albert Pla, Joana Gomila, Marco Mezquida i Chicuelo, Xanguito,
Maria del Mar Bonet, Queralt Lahoz, Las Migas o Nico Roig, entre d'altres.
Barnasants
Barcelona - Del 18 de juny al 29de novembre
El cicle barceloní dedicat a la cançó d'autor havia quedat aturat, però la majoria de recitals catalans
s'han traslladat a l'estiu i la tardor. El festival ja ha començat, adaptat a la nova normalitat amb el
tren¡t de sortida d'El Niño de la Hipoteca. El seguiran actuacions d'artistes com Andrius
Masmontovas, Joan Isaac, Roger Mas, Sílvia Comes, Andreu Valor, Mertixell Gené, Xavier
Baró i Ivette Nadal i Caïm Riba. L'homenatge a Teresa Rebull, Amore de la Marenda, s'ha
emplaçat al 10 d'ocutbre a Manresa, i l'espectacle Ovidi 25 al 27 i 29 de novembre a Vilafranca de
Penedès i a Balaguer, respectivament.
Ítaca
Corçà i La Pera (Baix Empordà) - Del 19 al 27 de juny
Sota el lema ?L'espectacle ha de continuar?, el festival Ítaca fa aquest estiu una edició limitada.
Després de cancel·lacions i noves dates, l'esdeveniment oferirà actuacions en petit format de sis
artistes de referència catalans com són Els Amics de les Arts o el doble concert d'El Petit de Cal
Eril i Ferran Palau, que ja han exhaurit entrades, la doble actuació de Sanjosex i Meritxell
Neddermann i Andrea Motis al Jazzpera. També s'ha reprogramat l'actuació de Macedònia, que
finalment tindrà lloc el 24 d'ocubtre a Montgrí.
Liceu d'Estiu
Gran Teatre del Liceu (Barcelona) - Del 22 de juny al 20 de juliol
El Liceu d'estiu col·laborarà amb diversos festivals del país per oferir uns mesos plens de concerts
a tot el territori català. El primer a col·laborar-hi serà el Cruïlla XXS, que els dies 9 i 10 de juliol
programarà una actuació per l'Ensemble de l'Orquestra del Liceu amb Kai Gleusteen com a
solista i director. El Liceu d'estiu donarà el tret de sortida amb l'actuació de l'artista Eugenio
Ampudia. A més, dins la programació del festival inclouen el 'Liceu a la fresca', que engegarà el
20 de juny amb l'emissió de l'òpera "Carmen" de Bizet, amb la col·laboració de TV3. La resta
d'actuacions s'aniran anunciant properament.
Emergent
Gironès - Del 25 de juny al 4 de juliol
El festival multidisciplinari del Gironès celebrarà enguany una edició adaptada a les circumstàncies.
Entre els sis espais del cicle es repartiran actuacions d'artistes de renom com Pau Alabajos o
Koko-Jean & The Tonics a Sarrià de Ter, Ferran Palau i David Mauricio a Fornells de la Selva,
Judit Neddermann i Halldor Mar a Cervià de Ter, Sanjosex i Enric Montefusco a Vilablareix,
Mazoni i La Reina a Sant Gregori o Karamba i Kumbara a Madremanya.

Nits del Fòrum
Parc del Fòrum (Barcelona) - Del 27 de juny al 20 de setembre
El projecte promogut pel Primavera Sound oferirà música en directe i a l'aire lliure al llarg dels
mesos d'estiu. En un format pensat per complir rigorosament amb les mesures de seguretat i
amb un aforament limitat, Nits del Fòrum tindrà una programació extensa i variada en què trobem
noms de l'escena catalana com Manel, que ha exhaurit ja les entrades de la primera actuació i
prepara ja un segon dia de concert, La Sra. Tomasa, Ferran Palau i Anna Andreu, Tribade o
Pavvla, i també artistes de l'àmbit nacional com Bejo, Diego el Cigala o Amaia, a més de
diversos grups tribut.
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Grec Festival
Barcelona - Del 30 de juny al 31 de juliol
Una nova organització i propostes innovadores han estat clau per la celebració del festival Grec
2020. L'esdeveniment es dividirà en tres seccions: el ?Grec festival', l'apartat principal per on
passaran més de 40 artistes com Suu, Manel, Judit Neddermann, Sílvia Pérez Cruz i Marco
Mezquida, Els Amics de les Arts, El Petit de Cal Eril, Stay Homas o Mayte Martín. ?Grec en
obert', un espai que combina actuacions presencials i en línia, i ?De Grec en Grec', una proposta
que ofereix 24 espectacles reprogramats a diversos punts del país que es desenvoluparan fins a
l'estiu del 2021.
Cruïlla XXS
Barcelona - De l'1 de juliol al 2 d'agost
La proposta en petit format del Cruïlla per aquest estiu és el Cruïlla XXS. Un cicle de concerts que
se celebraran a espais emblemàtics de Barcelona, com el Poble Espanyol o el Recinte Modernista
de Sant Pau, i amb un aforament màxim de 400 persones, per tal de garantir les mesures de
seguretat per a tothom. Les actuacions es repartiran al llarg de juliol i comptaran amb artistes
com The Sey Sisters, Ramon Mirabet, Cesk Freixas, Lildami, Sanjosex, Balkan Paradise
Orchestra, Ebri Knight, MClan o Iseo, entre d'altres. El cicle, a més, ha afegit un nou escenari
especial: el Camp Nou, pel que passaran, durant el mes de juliol, artistes com Sopa de Cabra,
Nil Moliner, Els Amics de les Arts, Ismael Serrano, Fuel Fandango, Viva Suècia o León
Benavente.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=4pw9oCQ3oRA
Stereofònics
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró - De juliol a setembre
El cicle mantindrà les Nits de Jazz, amb músics com Rita Payés, Susana Heiman o Martí Serra
4tet, entre d'altres, a més del festival FestiSurf Costa Brava i el Festival de Música de S'Agaró.
S'han ajonat Propers, Xalaro, Desemboca i la Gran Cantada d'Havaneres a Cavall Bernat.
Notes al Parc
Girona - De l'1 de juliol al 29 d'agost
El cicle de concerts Notes al parc serà gratuït però amb un aforament màxim de 200 persones i amb
reserva prèvia, amb l'objectiu d'assegurar les mesures de seguretat i distanciament. L'edició
d'enguany vol promoure els grups de ?km. 0', i a les actuacions, que es concentraran cada
dimecres i dissabte al parc de la Devesa de Girona, trobarem artistes i grups com Joina, Paula
Grande, Les Anxovetes, el Trio Capmany o Bigblack Rhino.
Sala BCN
Castell de Montjuïc (Barcelona) - Del 2 de juliol al 30 d'agost
Per tal de combatre l'aturada de concerts en directe aquest estiu, des de l'Associació de Sales de
Concerts de Catalunya (ASACC) i l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), impulsen el nou cicle
Sala BCN. Més de 60 actuacions en directe, amb un aforament màxim de 400 persones, al Pati
d'Armes del Castell de Montjuïc. Des de la primera setmana de juliol i fins a l'agost, hi haurà
concerts, de dijous a diumenge, d'artistes com Clara Peya, Papa Topo, Cala Vento, Da Souza i
Marialluïsa, Hydrogenesse, Tarta Relena, El Niño de Elche o Fundación Tony Manero, entre
d'altres, a més d'actuacions per als més petits amb The Penguins.
Ressupó
Celrà (Gironès) - Del 2 al 23 de juliol
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El Parc Cors de Celrà acollirà enguany quatre concerts, un cada dijous de juliol. Els artistes escollits
per a l'onzena edició del Ressupó han estat, per aquest ordre, Xarim Aresté, Joan Colomo,
David Carabén i Intana.
Poesia i +
Canet de Mar i pobles del Maresme - Del 2 al 12 de juliol de 2020
La quinzena edició del festival Poesia i + se celebrarà en format presencial i en línia. Amb un
aforament reduït a 150 persones per nit, tant els espectadors virtuals com els físics podran gaudir
de diverses disciplines artístiques que van de poesia a música, posant especial èmfasi en la part
musical. S'hi aplegaran per atuar les cantautores Clàudia Cabero i Christina Rosenvinge, Lu
Rois, Mishima, Maria Herlop, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Jordi Busquets, Pinan 405f,
Júlia Francino amb Refree o Maria José Llergo, entre d'altres.
Sota la Palmera
Espai Jove La Palmera (Tarragona) - Del 3 de juliol a l'1 d'agost
El festival Sota la palmera oferirà actuacions presencials -amb entrada gratuïta amb invitació-, que
també es podran veure en línia a través de la seva pàgina web. Entre els músics del cartell
trobem grups i artistes com El Diluvi, Pepet Nuet, Las Migas o Sara Socas.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=d8Vnc2iaPYw
Strenes
Auditori de Girona - Del 4 al 19 de juliol
El festival gironí es reinventa per segona i definitiva vegada mantenint part de la programació
inicial. El Strenes 3.0 comptarà amb les actuacions d'estrena de disc de Sopa de Cabra,
Blaumut, Suu i la rapera de Jerez Mala Rodríguez, i els concerts especials de Nirvana
Unplugged 25è aniversari i Miki Núñez. Les entrades es posaran a la venda dilluns 15 de juny
a la web oficial del Strenes, que finalment s'ha adaptat a aquesta nova normalitat i oferirà concerts
en format mixt entre públic presencial i streaming de pagament.
Riubombori
Jardí dels Francolins (L'Espluga de Francolí, Conca de Barberà) - 4 de juliol
El festival francolí també s'ha replantejat el format per adaptar-lo a la situació derivada de la crisi
sanitària. Enguany, l'edició 2020 serà protagonitzada per la projecció de cinema documental de
temàtica musical. Així doncs, Riumbombori farà una mirada a la indústria des de l'audiovisual i ho
compaginarà amb actuacions musicals de petit format per mantenir l'essència festiva i alternativa
de la proposta, que es continuarà celebrant al Jardí dels Francolins. El cartell compta amb la
projecció del documental "Les Resilients", dirigit per Cristina Madrid, l'actuació en directe de la
cantant Namina, la projecció del documental "Fam de la Terra" i per acabar, l'actuació del Dj
SamVinilo.
Instants
Cellers Carol Vallès (Subirats, Alt Penedès) - 4, 11 i 18 de juliol
La posta de sol entre vinyes, una copa de cava, degustacions gastronòmiques i les actuacions de
David Carabén, Èric Vinaixa i Maria Jaume són els plats del Cicle Instants, que se celebrarà
durant el juliol als cellers Carol Vallès.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=kAy2JTwFEx0
Marges
Corbins (Lleida) - Del 5 de juliol al 23 d'agost
Üensdei havia de presentar el nou disc a Corbins el 5 de juliol i el poble va aprofitar per crear un
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cicle, que obrís amb els de Lleida, i acollís tres artistes més. Així, durant tot l'estiu i potenciant la
presència femenina, hi actuaran músics com Raquel Lúa i Amaia Miranda (26/07), Paula
Grande (9/08) i Magalí Sare i Manel Fortià (23/08). Ho faran en un escenari ben especial, en
localitzacions als afores del poble, als camps, eres o a la riba del riu, senyes d'identitat de
Corbins.
Festival Nosaltres
Mataró - Del 6 de juliol al 27 d'agost
La ciutat del Maresme acollirà per primera vegada aques nou cicle, pensat per retrobar-nos uns
amb els altres, després del confinament. Cada dijous hi haurà una cita cultural, construïda amb
debats, música i altres disciplines artístiques com el teatre, la poesia o el circ. Així, Nosaltres
portarà a l'escenari del Pati de Can Marchal músics locals com Marc Nürel o Gessamí Boada, a
més de grups o artistes com Ferran Exceso, Suu, Ivó Oller Trio, Magalí Sare i Sebastià Gris,
Laia Llach o Carla Collado.
Hostal Càntut
Banyoles - Del 9 al 17 de juliol
Un sopar per cantar, que tindrà lloc del 9 al 17 de juliol a la terrassa del Restaurant Can Selvatà de
Cornellà del Terri (Pla de l'Estany). En aquesta primera edició hi participaran Germà Negre, Carles
Belda i Joan Garriga, membres de Roba Estesa, i un sopar de cantadors i cantadores. Us
adjuntem la nota de premsa amb tota la informació, el cartell i imatges dels artistes que hi
participaran.
Fes Pedralbes
Barcelona - Del 9 de juliol al 15 d'agost
El festival Jardins de Pedralbes es reinventa en el Fes Pedralbes amb una ofera musical i
gastronòmica de prestigi i concerts en dos escenaris enmig d'un oasi natural a Barelona, a la zona
Village i davant el Palau Reial. El Festival planteja més de 100 actuacions internacionals amb les
quals es volen ptenciar les sinergies amb les sales de la ciutat. Així hi actuaran artistes com
Andrea Motis, Loquillo & Sopeña, Los Secretos, Mònica Green, Hotel Cochambre, Van
Morrison, Ara Malikian, Marlango, Paco Ibáñez, Pablo López, Ana Guerra, David Bisbal,
Diana Navarro, Guitarricadelafuente o Hombres G, entre d'altres.
Feslloc
Benlloc - Del 9 a l'11 de juliol
El festival de la Plana Alta estarà dedicat exclusivament a l'escena valenciana amb un format
reduït i nova ubicació als afores. El dijous 9 i el divendres 10 les actuacions del festival tindran lloc
a l'Auditori de Benlloc, només per als ciutadans del poble. Dissabte 11, en canvi, els concerts
seran oberts al públic reduït que hagi adquirit les entrades, distribuït en espais separats per grups
d'amics i sense zona d'acampada. El dia fort del Feslloc s'ubicarà en un lloc apartat dins el terme
municipal de Benlloc, a 13 quilòmetres del centre. En total s'han programat dotze hores de
música en valencià que se celebraran com a acte de suport a l'escena. Del cartell s'han
mantingut la majoria d'actuacions previstes, amb La Fúmiga, Smoking Souls, Jazzwoman, El
Diluvi, Feliu Ventura, Tardor, Tesa, Jonatan Penalba i Cactus. D'altra banda, amb el lema
?Cuidem la música, cuidem-nos!' el Feslloc ha llançat una campanya de recaptació de fons per als
treballadors de la música en valencià, que inclou com a premis entrades per assistir al festival i
descomptes per a l'edició del 2021
Vibra Festival
Manresa - Del 10 de juliol a l'1 d'agost
Cases de la Música i l'Ajuntament de Manresa s'alien per fer front a les conseqüències de la
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COVID-19 i reimpulsar el sector cultural. I ho fan amb un cicle de petit format amb 7 concerts al
Pati del Palau Firal de Manresa. La programació compta amb com com Miki Núñez i Sara Roy,
Manel, l'Orquestra Diversiones, Doctor Prats, Els Pets, Roba Estesa i Sopa de Cabra.
Vespres musicals
Vilafant (Alt Empordà) 10, 17 i 24 de juliol
Els vespres musicals retornen enguany a Vilafant amb tres cites de categoria a l'entorn històric i
rural de Palol Salbadòria, on s'hi conserven assentaments romans, preromàntics i mitjaval. Per
aquest escenari idíl·lic i passaran aquest juliol artistes del renom de Cris Juanico, Paula Valls i
Roger Mas.
Anòlia
Igualada (Anoia) - De l'11 al 18 de juliol
El festival igualadí celebrarà enguany la seva 31a edició, que finalment no es veurà interrompuda per
les conseqüències de la pandèmia. No obstant això, la proposta s'ha adaptat als formats que
respectin les mesures de seguretat i per això no hi haurà els macroconcerts de les passades
edicions. Enguany, comptarà amb les actuacions de Queralt Lahoz, HoPeta Street Band,
Xillona, Marina Freixas, Inc i B-Back. La resta de la programació ha estat ajornada fins a la
propera edició.
Tempo Sota les Estrelles
Girona - Del 16 de juliol al 15 d'agost
El festival de música i gastronomia, ubicat al barri vell de Girona, està treballant en la propera
edició per oferir més de 30 actuacions. Sobre l'escenari gironí hi passaran artistes com Joan
Miquel Oliver, que inaugurarà el cicle, Pep Sala, Joan Colomo, Paula Bu, Belen Natalí, Edna
Sey, Aiala, Le Nais o Kumbara, entre d'altres.
Nowa Reggae
Vilanova i la Geltrú (Garraf) - 17 i 18 de juliol
El Nowa Reggae celebra enguany la 15a edició. Durant les dues nits que dura el festival podrem
gaudir, al costat del mar, d'artistes i grups que es mouen dins la música jamaicana i el sound
system de l'escena catalana com Women Soldier, Sr. Oca, Skatalà o Jazzwoman, a més de la
resta de noms que encara queden per desvelar.
Microclima
Camprodon (Ripollès) - 18 i 19 de juliol
El festival, ajornat per la COVID-19 es reubica al cap de setmana del 18 i 19 de juliol a
l'Esplanada U d'Octubre. Hi assistiran amb la seva música Toti Soler amb Gemma Humet,
Roger Mas, Joan Reig, Titot i David Rosell, Pau Alabajos, Alidé Sans, Mabel Flores i
Sotrac.
ARTeNOU
Cornellà de Llobregat - 18 de juliol
El festival de música electrònica del Baix Llobregat celebra la desena edició. Alguns dels artistes
que protagonitzaran el cartell seran Polynation, Museless i Insignia, entre altres. Els concerts
seran a l'aire lliure al Parc de Can Mercader.
ViaVeu
Sant Julià de Ramis (Gironès) - 19 i 26 de juliol
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La iniciativa cultural ViaVeu, nascuda el 2013, oferirà dos dies de concerts aquests mesos d'estiu.
Obriran el cicle les actuacions de Guillem Roma i Les Fourchetes al Castell Fractum i es
culminarà el 26 de juliol amb els concerts de Cris Juanico i Beat Voices.
Embosca't
Clariana (Anoia) - 24 i 25 de juliol
El festival, que té lloc al mig del bosc, encara està treballant en la programació de l'edició d'aquest
estiu. L'estrena del cartell amb els artistes i grups que formaran part de l'esdeveniment es
publicarà a finals de juny.
Pont a les Arts Sonores
Martorell - Del 25 de juliol al 8 d'agost
La piscina municipal de Martorell ha estat l'escenari escollit per a la setena edició del festival PAS Pont a les Arts Sonores. El cicle programarà entre altres el concert de Mélodie Guimard, la
banda de jazz fusió Patax i la pianista i cantant Meritxell Neddermann. A més, també oferirà
concerts per a públic infantil de la mà de grups com Belluga o el cantautor Marc Parrot.
Love Santa Music
Santa Sussana - Del 24 de juliol al 30 d'agost
L'Ajuntament de Santa Susana vol realitzar un tribut a la gent pel sacrifici fet durant aquestes
setmanes d'aïllament. Així farà una gran celebració a la Platja de les Dunes durant tot el mes d'agost
amb concerts de reconegudes bandes de tribut, com Abba Experience, Héroes de la
Antártida (Mecano), Abbey Road (The Beatles) o Smokings Stones (Rolling Stones),
sessions de punxadiscos i havaneres. A més, habilitarà la zona Village, amb una àrea gastronòmica
i una de lúdica per a famílies, que donarà veu a nous talents locals.
Sons del Món
Ciutadella de Roses (Alt Empordà) - Del 31 de juliol al 16 d'agost
Sons del món manté la 13a edició d'aquest estiu, tot seguint les mesures de seguretat per garantir
la salut dels treballadors, artistes i assistents, de manera que el públic queda reduït a 800
persones. Per l'escenari de Roses hi passaran artistes tan reconeguts com Sopa de Cabra,
Manel, Els Amics de les Arts, Miki Núñez o Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, a més
d'artistes que just s'estrenen com Stay Homas o músics de renom del panorama estatal com
Diego el Cigala, Pablo López o Lola Índigo.
Portalblau
L'Escala - De l'1 al 15 d'agost
Aquest estiu hi haurà festival Portalblau amb música, arts escèniques i compromís social. La
debutant Maria Jaume, la terrassenca Gemma Humet, Els Amics de les arts o Dàmaris
Gelabert són alguns dels noms que passaran pels escenaris de la Mar d'en Manassa, els Jardins
de la Muralla Grega i el Fòrum Romà d'Empúries les dues primeres setmanes d'agost.
Portbou Hot Jazz Festival
Digital - 1 d'agost
A causa de la situació de crisi sanitària esdevinguda per la COVID-19, aquest estiu arriba una versió
2.0 del Portbou Hot Jazz Festival. Així, l'esdeveniment retransmetrà totes les actuacions i concerts
en línia. Entre els noms del cartell trobem artistes i grups com els Suitcase Brothers, Sweet
Marta & Johnny Bigstone o la cantautora Stela Nur. A més, tocaran artistes de renom
internacionals com Adrian Cunningham o Conal Fowkes.
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Porta Ferrada
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) - Del 5 al 27 d'agost
Amb noves dates, el Porta Ferrada divideix el programa entre aquest estiu i el de l'any vinent a
causa de les dificultats i problemes ocasionats per la crisi sanitària. Pel Guíxols Arena, principal
escenari del festival, passaran fins a catorze artistes, com els ja prevists Manel, Nil Moliner o
Albert Pla, però també noves incorporacions com Sopa de Cabra, Stay Homas, Andrea Motis o
Els Amics de les Arts. D'altra banda, el festival organitza un cicle musical en petit format a la
plaça Abadia en què es duran a terme actuacions d'artistes locals i concerts de música clàssica.
Les actuacions de grups i artistes com Ben Harper & The Innocent Criminals, Bad Gyal o
Jamie Cullum, entre d'altres, queden ajornades a l'estiu del 2021.
Schubertíada
Vilabertran (Alt Empordà) - Del 19 al 30 d'agost
Els amants de la música clàssica tenen una cita aquest agost a la Schubertíada de Vilabertran.
Amb un aforament reduït i menys concerts que els habituals, a la programació del festival trobarem
actuacions de formacions com Cosmos Quartet, nous talents joves com Kallias Ensemble o el
duo de piano Anton & Maite.
Espurnes
Llagostera (Gironès) - Del 22 d'agost al 18 d'octubre
El festival es reinventa amb tres concerts que obriran Maria del Mar Bonet i Borja Penalba,
telonejats per Carolina Alabau (22 d'agost). Seguirà una doble actuació d'Obeses i Sotrac (26 de
setembre), i es clourà amb un recital a tres bandes al voltant de l'herència d'Ovidi Montllor amb
Mireia Vives i Borja Penalba, Cesk Freixas i Pau Alabajos (18 d'octubre).
Dansàneu
Valls d'Àneu - Del 23 al 30 d'agost
Finalment, s'ha decidit mantenir la 29a edició del Dansàneu, al Pirineu. Tot i així, l'organització ha
modificat les dates previstes a causa del context derivat de la crisi sanitària i, per aquest motiu,
finalment se celebrarà l'última setmana d'agost. El Dansàneu portarà dalt de l'escenari artistes com
Manu Sabatéi Romain Baudoin, Clara Peya actuant amb Les Impuxibles, Ovidi25, El Petit de
Cal Eril o Arnau Obiols posant-hi al ritme a la companyia de circ contemporani Nilak. A més,
per aquesta edició s'incorpora una subseu a la Vall d'Àssua per on hi passaran Marala Trio,
Criatura o el duet Daura, entre d'altres.
Eufònic
Terres de l'Ebre - Del 27 al 30 d'agost
La 9a edició del festival se celebrarà seguint totes les mesures de seguretat sanitària possibles. La
singularitat del paisatge del delta de l'Ebre és l'element diferencial del festival, que aposta per
una experiència sonora i visual ancorada a l'entorn natural que l'envolta. El certamen combina
activitats d'accés lliure amb altres de pagament, èn un cartell que agrupa la conjunció de poesia i
pop d'Enric Casasses amb Don Simón i Telefunken, el pianisme de Zoon van Snook, les
armonies vocals folk de Tarta Relena, la fràgil emoció de Magalí Sare, l'espectacle d'Aurora Bauzà i
Pere Jou sobre la relació del cos i la veu i el concurs Trap Kids, conduït per Guillamino i 31 FAM.
A més, CaboSanRoque presentarà la proposta instal·lativa Sous les violons, la plage!
Aquelarre
Cervera (Segarra) - 28, 29 i 30 d'agost
L'organització de l'esdeveniment continua treballant per oferir aquest estiu un format adaptat a la
situació sanitària actual. Tot i haver de cancel·lar algunes de les activitats i concerts que
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habitualment se celebren en aquesta festa, com la Fira del Gran Bosc o el Mercat dels
Comerciants, els propers dies anunciaran el format definitiu de la festivitat i més detalls sobre
l'esdeveniment.
Altaveu
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) - Del 10 al 13 de setembre
Liderat per la direcció artística del periodista Jordi Turtós, el festival Altaveu de Sant Boi de
Llobregat planteja una edició singular a partir de dos grans exios: el format acústic i reduït i
l'aporta pels artistes locals. A més, cal destacar la producció pròpia de flamenc 'De cajón', dirigida
per Sergio Ramos (ex-Ojos de Brujo) i Juan Flores. El cartell d'enguany doncs, compta amb
noms com Joan Garriga, Hijos del Trueno, Pantanito, Aziza Brahim o Trau, entre d'altres.
Mercat de Música Viva de Vic
Vic (Osona) - Del 14 al 19 de setembre
El Mercat de Música Viva de Vic manté vigent la 32a edició però amb un format especial adaptat a
les circumstàncies derivades de la COVID-19. El festival anunciava fa unes setmanes que l'edició
comptarà amb concerts gravats en exclusiva pel MMVV en alta qualitat que es podran visualitzar
amb lliure accés via telemàtica. Per altra banda, s'organitzaran pitchings dirigits a les empreses
del sector per presentar les seves novetats i propostes, i també hi haurà webinars on es podrà
interactuar de manera fluïda amb els participants.
In-Somni
Sarrià de Ter (Gironès) - 18 i 19 de setembre
Pel Parc de la Cope hi passaran artistes com Xarim Aresté, P.A.W.N. Gang, Niña Coyote eta
Chico Tornado, The Capaces, Willis Drummond o Últim Cavall. A més, hi haurà una nit
dedicada al rap femení amb Anier, Sakata23, Gea, Trama, Balas i DJ Juampi.
BAM Mercè
Barcelona - Del 20 al 23 de setembre
El festival Barcelona Acció Musical tindrà lloc a la ciutat comtal a mitjan setembre, com sempre,
emmarcat dins la programació de les festes de la Mercè. El cartell de l'edició d'enguany encara no
s'ha confirmat, però des de la comissió asseguren que serà un cartell adaptat a les circumstàncies
derivades de la crisi sanitària.
Montgorock
Xàbia (La Marina Alta) - 25 i 26 de setembre
Tot i el canvi de dates, el Montgorock manté un cartell amb primeres figures com M-Clan, Leiva,
La Fuga, Sidecars, Los Zigarros i Gran Quivira, entre altres.
Petits Camaleons
Auditori de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) - 2, 3 i 4 d'octubre
El festival familiar ofereix tres dies plens d'activitats i concerts per a nens i adults. La programació,
però, encara s'ha de confirmar i haurem d'esperar una mica per conèixer les propostes musicals
que oferiran al llarg de l'esdeveniment.
Canet Rock
Canet de Mar (Maresme) - 3 d'octubre
Després d'haver-lo d'ajornar, a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el Canet
Rock arriba amb una nova data per a l'octubre i garantint totes les mesures de seguretat i higiene
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pertinents, prioritzant la salut dels treballadors i el públic. El cartell s'ha mantingut intacte i
podrem gaudir de les actuacions d'artistes i grups com Doctor Prats, Lildami, Roba Estesa o
Jazzwoman.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=rJowKKFBoh8
Embassa't
Sabadell (Vallès Occidental) - 10 i 11 d'octubre
Amb noves dates i noves confirmacions d'artistes, el festival Embassa't prepara dos dies i tres
escenaris plens de música amb concerts d'artistes com Ferran Palau, Núria Graham, The
Tyets o Pavvla, a més d'altres noms de l'àmbit estatal com Los Pilotos, Marem Ladson o
Apartamentos Acapulco.
Twinpalm
L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) - 10 d'octubre
El festival Twinpalm reubica la data per oferir una jornada de concerts al Centre Cultural Infant
Pere. En aquesta 9a edició, el cartell es manté intacte amb els artistes i grups catalans Mishima,
Kids from Mars, Marialluïsa, Albert Jordà i Carla.
Festival Jazz Vic
Vic (Osona) - Del 8 a 18 d'octubre
La 22a edició del festival vigatà arriba amb noves dates i oferirà onze dies de concerts i actuacions
dedicades a les novetats i tendències de l'escena jazz. L'organització segueix treballant per
mantenir el cartell que s'havia anunciat fins el moment. De moment, han confirmat les actuacions
del trompetista i compositor català Raynald Colom, el compositor londinenc Theon Cross i el
quartet islandès ADHD.
Fira Mediterrània de Manresa
Manresa (Bages) - Del 15 al 18 d'octubre
El cicle encara no ha presentat el cartell d'enguany però tot apunta que, si tot va bé, se celebrarà a
l'octubre seguint les mesures de seguretat pertinents. El període de presentació de propostes
artístiques per formar part de la programació es va tancar a finals de gener però encara t'hi pots
presentar a través del Concurs Sons de la Mediterrània, obert a grups solistes i emergents amb
propostes folk i música d'arrel Mediterrània, fins al 12 de juliol.
Diverland
Calonge (Baix Empordà) - 16, 17 i 18 d'octubre
Després de reorganitzar les dates del festival a causa de la situació esdevinguda per la COVID19, Diverland finalment se celebrarà a l'octubre. Durant un cap de setmana llarg, petits i grans
podran gaudir de l'Orquestra Di-Versiones com amfitrions de l'esdeveniment, el grup La
Salseta del Poble Sec, Orelles de Xocolata, Blackiss o Tàrraco Surfers, entre molts altres
grups i artistes que encara s'han d'anunciar.
MontMusic
Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) - Del 16 al 19 d'octubre
El festival de Santa Maria de Palautordera organitza una nova edició pel mes d'octubre. Tot i que
encara no s'ha tancat la programació, de moment ja se saben alguns dels músics que actuaran el
dissabte 19 d'octubre a l'escenari de la Masia de Can Balmes. Entre ells, hi haurà el bateria Oriol
Roca, el violoncelista Joan Antoni Pich, la percussionista Núria Andorrà, el flautista Pablo
Selnik, la violista Sarah Claman, la vocalista Anne-Liis Poll o el contrabaixista Àlex Reviriego,
entre altres.
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JEIC i Amb So de Cobla
Palamós (Baix Empordà) - 16 i 17 d'octubre
Les Jornades dels Instruments de la Cobla (JEIC) i el festival Amb So de Cobla han fusionat la
seva activitat per tal d'optimitzar recursos i alternar així, anualment, els seus projectes. Així doncs,
enguany és el torn de JEIC, que celebrarà el cap de setmana del 16 i 17 d'octubre una edició
dedicada a Francesc Elias, intèrpret i professor de tible.
Voll-Damm Barcelona Jazz Festival
Barcelona - Del 28 d'octubre al 27 de novembre
El festival dedicat al jazz porta la propera tardor un total de sis artistes que passaran pels
escenaris del Palau de la Música Catalana i l'espai BARTS. Al cartell d'aquesta edició trobem
músics com Marco Mezquida, María José Llergo o l'italià Mario Biondi, entre altres artistes de
renom.
Acròbates
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - 30 d'octubre al 27 de novembre
El festival de música i poesia de l'Hospitalet prepara una edició d'allò més especial pel seu 15é
aniversari. Malgrat que encara no s'ha fet públic el cartell, l'organització està treballant ja la
programació per omplir d'art l'Hospitalet durant el mes de novembre.
Si trobes a faltar el teu festival o hi ha actualitzacions, pots contactar-nos a
enderrock[arroba]enderrock.com
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