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Arctic Monkeys, Björk, Lorde i The
National al cartell avançat del
Primavera Sound
Aquesta nit s'ha fet públic el cartell complet del macrofestival, unes hores abans
del que s'havia previst per culpa d'una filtració | Entre els més de 100 grups hi
trobem els catalans Maria Arnal i Marcel Bagés, Bad Gyal, Intana, The Crab
Apples i Núria Graham, entre altres

Primavera Sound | Xavier Mercadé

El cartell del Primavera Sound s'ha fet públic d'imprevist unes hores abans del que s'esperava.
Una filtració d'un dels grups que hi tocava ha obligat el departament de comunicació del festival a
haver de córrer i fer-lo públic, així que ja sabem els noms dels artistes que trepitjaran Barcelona a
la cita festivalera de referència del mes de maig.
Ja se saben els gairebé 200 artistes que actuaran als escenaris del Parc del Fòrum i a la resta
d'escenaris repartits per Barcelona del 28 de maig al 3 de juny. La divuitena edició del festival
torna a caracteritzar-se per una enorme quantitat de caps de cartell, molts grups que marquen o
marcaran tendència en un futur pròxim. L'electrònica i el rap cada cop prenen un paper més
important en una programació que ja introdueix sense manies un bon nombre de grups de trap.
Com a noms més multitudinaris hi trobem Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad
Seeds, The National, The War On Drugs, A$AP Rocky, Migos, Lorde o Jane Birkin
interpretant el seu disc d'homenatge a Serge Gainsbourg. Altres noms destacats en estils tan
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diferents com el free jazz, el hardcore, el flamenc, el punk de casa, el post-rock o l'electrònica
experimental són Art Ensemble of Chicago, Dead Cross, Capullo de Jerez, La Banda Trapera
del Río, Jóhann Jóhannsson, Sparks, Mike D, John Maus, Oumou Sangaré o Watain.
Representació catalana
L'escena del país també es veu beneficiada d'un dels festivals de més envergadura a escala
mundial. A cartell hi trobem representació tan variada com Bad Gyal, Núria Graham o Za!. En
total, 25 artistes dels Països Catalans comptant els ja esmentats i Alicia Carrera, Dj Coco, The
Crab Apples, Damed Squad, El Último Vecino, F/E/A, Fermin Muguruza Eta The Suicide of
Western Culture, North State, Nightcrawler, Mujeres, Marion Harper, Marina Herlop, Maria
Arnal i Marcel Bagés, La Banda Trapera del Río, John Talabot, Intana, Holy Bouncer, The
Zephyr Bones, Xavier Calvet, Puput, Playback Maracas i Oso Leone.
Per consultar el cartell complet podeu visitar elweb del festival. Amb l'anunci de tot el programa
artístic, el preu dels abonaments s'ha apujat i es mantindrà igual fins a l'inici del festival o fins que
se n'exhaureixin les existències. Ara mateix anar al Primavera Sound tots els dies costa 215
euros.
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Cartell del Primavera Sound 2018
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