INTERNÀUTICA

Festivals d’estiu
Daniel Ruiz-Trillo

L

’estiu és un bon moment per
a gaudir de la calor i del sol,
però també de la fresca del vespre, amb la calma de les ombres i
la companyia de la música, sempre
en entorns d’allò més adients per
a compartir la cultura entre amics.
Catalunya és una terra de festivals,
tant de música com d’altres arts: poesia, dansa, circ, cinema...
Tanmateix, tan sols alguns d’aquests festivals aposten clarament
pel català com a llengua vehicular, i
és precisament d’aquests que parlarem. Tots tenen blog o web, i també
en podeu trobar en la xarxa vídeos i
àudios, a més de fotografies i altre
material gràfic.
http://www.aphonica.banyoles.cat
és el web del Festival de la Veu de
Banyoles, l’Aphònica, que té lloc
cada any pel juny, a la capital del
Pla de l’Estany. L’any 2013 el cartell
era ple de cantants catalans que van
dur a aquest indret les seves noves
propostes artístiques: Dallonses,
Esther Condal, Ensemble Pelegrí,
Manel, Núria Graham...

http://www.poparb.cat és el festival
PopArb, el primer festival català
dedicat a la música pop, que té lloc
a Arbúcies (la Selva). Es fa cap a
mitjan juliol, i aquest 2014 ja hi han
confirmat la seva presència Mishima, Anímic, Refree i Pau Riba. És
un referent mundial dins els festivals
de pop i de músiques independents,
sempre amb un cartell de qualitat.

lla. És un festival cent per cent en
català, gratuït, independent i solidari. Aquest 2014 hi actuaran, entre
altres, Sònia Moya, Meritxell Gené,
Vinyet Panyella, Quim Ponsa, David
Caño, Quico Tretze, Antoni Casals,
Teresa Bosch, Sun Estarriol, Montse
Cufí i Quim Martínez. A més a més,
s’hi lliuraran uns premis literaris en
el celler empordanès La Vinyeta.

http://www.acampadajove.cat és el
festival Acampada Jove, que es fa
des de l’any 1998 i que ha anat passant per diverses poblacions, des
d’Arbúcies fins a l’actual seu a Montblanc. L’any passat hi van actuar
Gossos, Strombers, Lax’n’Busto, Dr.
Calypso i La Pegatina, entre altres.
Cada any, milers de joves hi van a
trobar música, xerrades, paradetes,
compromís i molt més.

http://www.sonsdelmon.cat és un
festival que uneix música i vi i que
té lloc a Vilabertran, a Roses i a
Empúries, cada estiu. En el seu web
hi podeu trobar tota la informació:
agenda, actuacions, preus, horaris i
com adquirir les entrades.

http://poemestiu.versos.cat és el web
del Poemestiu, el Festival de Poesia de l’Empordà, que des del 2011
fa presents una vintena de poetes
a Figueres, a Darnius, a Castelló
d’Empúries, a Navata i a Boade-

http://www.festivalaltaveu.cat és
el web de l’Altaveu, el Festival de
la Música i Cançó de Sant Boi de
Llobregat, que és un festival de línia
oberta i plural. El pes específic dels
noms propis —les individualitats—,
el valor dels autors de casa i una
promíscua debilitat per la barreja
de llengües, cultures, estètiques i
sonoritats és el seu tret principal. ◆
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