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l’apunt | CARLES RIBERA

You Tube de Montgrí

Torna el Sant Feliu
Fest i el Doctor Loft
és el gran enigma

N

o sóc pas dels que pensen que internet substituirà la premsa, sinó que estic convençut que
la xarxa serà el suport en el qual es concentraran els mitjans escrits (i audiovisuals) en un futur pròxim. A internet la premsa, tant la d’avui com la del futur, ja hi conviu amb altres canals d’expressió i difusió
d’informació. Molts inciten a la confusió, la intoxicació i el risc de fer passar per periodisme allò que no ho
és, o que almenys no coincideix amb la definició convencional de periodisme. Altres són només una finestra més a la realitat, amb marcs delimitats, com totes
les finestres. Com You Tube, on hi ha documents visuals contrastables amb notícies publicades als mitjans. Ahir, per exemple, hi havia quatre vídeos sobre la
visita de Montilla a Torroella amb tots els detalls sobre
la batussa entre regants i mossos. Molt més interessants que el Festival d’Eurovisió.

Aphònica, Pop Arb i Acústica han
assolit un merescut prestigi
XAVIER CASTILLÓN / Girona

●

Aquest serà l’any de Lou Reed, que oferirà a la Porta
Ferrada una de les dues úniques presentacions de Berlin a
l’Estat espanyol. Però també és una gran notícia la recuperació del Sant Feliu Fest, després d’un any d’excedència, i ara mateix el gran enigma de l’estiu és què passarà
amb el Doctor Loft 05:00 i el seu gran reclam: REM.
fins i tot més enllà de les
comarques gironines. El
mateix es podria dir del
Sant Feliu Fest, amb més
d’una dècada d’història
trencada només pel parèntesi d’un any, que ha servit
a l’equip de l’Atzavara
Club per recuperar forces i
tornar a omplir Sant Feliu
de Guíxols de música lliure, dura i sense concessions, l’últim cap de setmana d’agost. De moment, tampoc no s’ha confirmat la programació.
Sí que se sap que REM
actuarà al nou festival
Doctor Loft 05:00 el 6 de

gat i gos | LLUÍS PUIGBERT

REM actuarà el 6 de juliol a Castelló d’Empúries. / WARNER

juliol, en una intensa jornada que començarà a les
5 de la matinada com una
festa electrònica afterhours i que anirà derivant
cap al pop i el rock, fins arribar a l’actuació estel·lar
de Michael Stipe i companyia.

Fora del circuit estricte
de festivals, rebrem les visites de Fangoria (Girona),
El Canto del Loco (la Bisbal), Estopa (Roses) i Dover, que actuarà el 28 de
juny a Sant Joan les Fonts.
Aquest estiu ja només ens
faltarà Manolo García.

PUBLICITAT

112600/922834F

La majoria dels festivals
gironins busquen un públic que es podria situar fàcilment en la mitjana edat.
Evidentment, hi ha algunes excepcions: festivals
com l’Aphònica de Banyoles –que presentarà la
seva programació la setmana entrant–, el Pop Arb
d’Arbúcies o l’Acústica de
Figueres –que es fa a finals
d’agost i encara té temps
per definir el seu cartell–
han apostat més pel pop i
el rock, sense excloure altres gèneres. En tot cas,
tots tres festivals comparteixen un prestigi creixent
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