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Aquests són els artistes que
actuaran al Primavera Sound

Rosalía, J Balvin, Cardi B, Erykah Badu, Neneh Cherry, Solange i Tame Impala són alguns
dels caps de cartell del Primavera Sound 2019, que s'ha anunciat aquest divendres. El
festival, que se celebrarà del 30 de maig a l'1 de juny al Parc del Fòrum, obre la porta a grups molt
coneguts de reggaeton i de ritmes urbans populars.
També se sumen als caps de llista grups més clàssics com són Stereolab, Primal Scream,
Interpol, el cantant de Pulp, Jarvis Cocker i Suede. El certamen ha destacat la "paritat,
l'eclecticisme i l'atreviment" del cartell, que s'ha donat a conèixer als estudis de la nova Ràdio
Primavera Sound.

El Primavera Sound ha defensat que amb aquest cartell presentat aquest divendres "afiança la
seva reinvenció apostant decididament per la música urbana sense deixar de costar els referents
de la seva essència". El Primavera ha recalcat sobretot la paritat del cartell entre homes i dones i
el seu eclecticisme estilístic. Un cartell que "és la culminació del que ja s'intuïa en les darreres
edicions del festival, concretat en 226 noms dels quals més d'un 50% són dones amb una gran
diversitat de gèneres que van des del metal extrem al reggaeton passant pel pop, el hip hop, el
jazz, el trap i l'indie rock".
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L'edició 2019 del festival està formada per noms com el retorn de Solange; de pop psicodèlic de
Tame Impala; el hip hop nord-americà de Cardi B; el colombià J Balvin, màxim exponent actual del
reggaeton; Erykah Badu, figura actual del soul; el trap de Future; Janelle Monáe i el seu pop, i la
reconeguda Rosalía, qui ha publicat recentment l'exitós 'El mal querer'. Altres caps de cartell
destacats són James Blake, Interpol i la sueca Robyn, amb un nou disc després de vuit anys de
silenci.
Altres noms d'aquesta pròxima edició són Mac DeMarco, FKA twigs, Courtney Barnett, Carly Rae
Jepsen, Christine and the Queens y Charli XCX, Kali Uchis, Snail Mail, Boy Pablo Sigrid,
Clairo, Empress Of, Stereolab, Jarvis Cocker, Guided by Voices, Jawbreaker, Low, Róisín
Murphy, Kurt Vile & The Violators, així com Big Red Machine de Justin Vernon i Aaron
Dessner, que actuaran a la jornada inaugural gratuïta del dimecres.
Reggaeton i música urbana
Pel que fa a reggaeton, algunes de les apostes del Primavera 2019 són J Balvin, Ivy Queen, DJ
Playero, Japanese, Don Chezina, Hurricane G i Tony Touch. Sobre la música urbana, actuaran
Cardi B i Future, així com Danny Brown, Nas, Pusha T, Kate Tempest, Flohio, slowthai i Loyle
Carner.
Pel que fa la música electrònica, el certamen ha destacat que el Primavera Bits tornarà a comptar
amb tres escenaris amb propostes electròniques com Richie Hawtin CLOSE, Nina Kraviz,
Modeselektor, Peggy Gou, Krystal Klear i Helena Hauff.
Jornada inaugural
La jornada inaugural del dimecres al Parc del Fòrum tornarà a ser completament gratuïta amb els
concerts de Big Red Machine, Cuco, Hatchie i les locals Melenas y Mow. Un any més, el CCCB
acollirà els concerts gratuïts de clausura del diumenge, aquesta vegada protagonitzats per Filthy
Friends de Peter Buck (R.E.M.) i Corin Tucker (Sleater-Kinney).
Abonaments
Els abonaments seguiran a la venda al preu actual de 180 euros fins al 7 de gener i ja estan a la
venda les entrades de dia.
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