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Co menea la primer a edici ó del Meloma n Alpica t Festiva l 

Alpicat té ritme 
MARÍA TORRENS 

J. COMENGE 
ALPICAT 

Com tota iniciativa musical que 
arriba a materialitzar-se, o el 
que és el mateix, arribar a fer 
públics els seus sons, la il-lusió 
es desborda i es fa resistent da-
vant de la incertesa del que és 
nou. Amb aquesta gran passió 
per l'art musical i per les noves 
tendéncies de la música en di-
recte, naix el Meloman Alpicat 
Festival. 

La idea té 1'origen en el pro-
grama Melomanía d"Alpicat Ra-
dio. Amb la suma deis diferents 
criteris musicals de la joventut 
del poblé i totes les opinions re-
collides per aquest programa, i 
amb el financament per part de 
l'ajuntament, el festival pretén 
ser una mostra de la música ac-
tual jove de Ponent. Segons 
1'alcalde d'Alpicat, Pau Cabré, 
el Meloman és una "aposta per 
la música jove i majontáriament 
en cátala de les terres de Po-
nent". 

D'aquesta forma, des d'avui 
a la nit i fins diumenge, coinci-
dint amb la festa major, cada 
una de les quatre jornades noc-
turnes viurá una temática dife-
rent. "Cada nit tracta un genere 
musical que inclou diferents es-
tils, donant importancia única-
ment i exclusivament a la pas-
sió posada a interpretar mú-
sica." 

El camp de fútbol del pare 
del Grao viurá aquesta nit l'es-
trena del festival amb les actu-
acions de grups que compten a 
les seues files amb almenys un 

El pare del Grao d'Alpicat s'está condicionant per a la celebració del Meloman Alpicat Festival. 

component resident a Alpicat. 
A la una de la nit, s'obrirá el teló 
amb el black metal de Caul-
dron, al qual seguirá el rock cas-
tellá de Tila, el pop anglés i psi-
codélic de Dioptría i, finalment, 
el pop rock electrónic de Dj 
Mante, que tancará cartell en 
aquesta primera nit del Melo-

man. 
Al costat de l'escenari, al ma-

teix camp de fútbol, s'habilitará 
una zona d'acampada per ais as-
sistents ais concerts, ja que es 
preveu que siguin mes de 4.000. 
El mateix Cabré es mostra molt 
optimista i vaticina que "una 
gran part deis joves de la co-

marca passaran per Alpicat 
durant els quatre dies del festi-
val". 

El Meloman Alpicat Festival, 
en qué col-laboraran també 
les set penyes de la festa major 
d'Alpicat, il-lusiona i intentará 
passar amb bona nota per po-
der somiar a consolidar-se.

PROGRAMA 
TEMÁTIC 
 Músic s d'Alpicat . La pri-

mera nit del Meloman, al ser 
la primera edició del festival, 
comptará amb les actuacions 
de grups que teñen almenys 
un membre d'Alpicat. Així, 
trencará el gel amb potencia 
el black metal anglés de 
Cauldron , al qual seguirá el 
rock castellá de Tila, el pop 
anglés i psicodélic de Diop -
tría i el pop rock electrónic de 
Dj Mante. 

 Un d ivendres de rock . La 
segona jornada estará dedi-
cada totalment al rock. Així. 
del soul i l'ska de The Pea-
nuts es passará al rock de 
Sol Lagart o i de The Hen-
dri x Trace. Finalment, el rock 
psicodélic de Dj Antoni o Fo-
rever donará la benvinguda al 
dissabte. 

 Músic a instrumental , 
músic a de ritme . Dissabte 
agafará protagonisme la mú-
sica instrumental basada prin-
cipalment en el ritme, amb el 
platfort del festival, l'Eléc -
tric a Dharma , i la jove for-
mado lleidatana TDR, que 
també centra en el ritme tota 
la seua sessió. 

 Fina l de cantautors . La 
primera edició del festival es 
tancará amb tres cantautors: 
Jordi Gasón o El fil l del Mes-
tre , Laia o The Susan 
Grant' s i Xavier Baró . 


