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L'agenda festivalera del 2019
Recollim les primeres coordenades de 15 festivals catalans | Del Cruïlla, Vida,
Sónar i Primavera Sound, a l'(a)phònica, Ítaca i Clòwnia, entre d'altres

Públic | Xavier Mercadé

Any nou, nou mapa festivaler. Amb els primers mesos de l'any capitanejats pel festival
BarnaSants, en el terreny de la cançó d'autor, i el Tradicionàrius pel que fa al folk, les cites estivals
comencen a posar en marxa la maquinària i anuncien les primeres coordenades i els
protagonistes de les edicions d'enguany. Agafeu l'agenda que arriba bona música!
Guitar BCN
Del 31 de gener al 10 de juliol - Barcelona (diversos espais) (http://www.guitarbcn.com)
Amb un toc d'inici íntim amb Fito Páez a veu i piano i amb un final apoteòsic i nostàlgic amb la
banda veterana rockera nord-americana Toto. Així és com es presenta el Guitar BCN, que durant
sis mesos es desplegarà per diferents sales de la ciutat comtal amb artistes com Adrià Puntí,
Pedro Guerra, Estrella Morente, Joan Dausà, Nil Moliner, Carlos Sadness, Elefantes, Noa,
Itaca Band, Andrés Calamaro, Lax'n'Busto, Animal, Leiva, Rosario o Ismael Serrano, entre
d'altres.
I Festival de pop metafísic
16 de març - Ponts http://www.festivaldelpopmetafisic.cat/)
(
Els impulsors d'aquest nou moviment musical, El Petit de Cal Eril
(http://www.enderrock.cat/noticia/18518/petit/cal/eril/inc/gnita/no/saber/qu/passar/ajuda/ser/origina
l) i Ferran Palau, organitzen la primera trobada amb músics amics -Núria Graham i Germà Aire,
entre d'altres-. Una proposta descentralitzada de les grans ciutats, concretament a la sala
Green's del municipi lleidatà de Ponts.
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Pàgina 1 de 4

Strenes
Del 30 de març al 5 de maig - Girona https://festivalstrenes.cat/)
(
Les novetats musicals de la temporada ja fa set anys que s'estrenen a la capital gironina. De
moment, el festival primaveral ha donat a conèixer una desena d'artistes: la nova etapa musical
d'Eduard Costa amb L'últim indi, Alfred García, Els Catarres, Pavvla, Miquel Abras,
Lax'n'Busto, Joan Rovira, Noa, Rosana i Eagle-eye Cherry.
Viñarock
Del 2 al 4 de maig - Villarrobledo (Castella la Manxa) (https://www.vina-rock.com)
No és un festival català, però és una parada gairebé obligatòria dels grups alternatius de casa
nostra, i també del públic afí que pel pont de l'1 de maig decideix anar fins a la localitat
castellana per vibrar amb els sons més contundents. Enguany, dels Països Catalans hi
actuaran Suu, Xavi Sarrià, Lágrimas de Sangre, Mafalda, Crisix, Smoking Souls i Koers, entre
d'altres.
Primavera Sound
Del 30 de maig al 2 de juny - Barcelona (https://lineup.primaverasound.es/)
Sota el lema de The New Normal, un dels festivals més rellevants que tenen lloc a la capital
catalana presenta per primera vegada una programació paritària. En l'extens cartell amb centenars
d'artistes hi destaquen Rosalía, J. Balvin, Solange, Tame Impala, Charlie CXC, Cardi
B, Suede, Stereolab, Nathy Peluso o James Blake.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=tolnCa60Lxc
Ítaca
Del maig al juliol - L'Empordà https://www.itacacultura.cat)
(
Haurem d'esperar fins al mes de març per conèixer els protagonistes de l'edició d'enguany, però per
no fer tan llarga l'espera, l'Ítaca ha donat a conèixer una de les primeres actuacions del festival,
amb Albert Pla (31 de maig) i també alguns dels artistes que s'encarregaran de posar la música
a la nit més curta de l'any. En l'edició Ítaca Sant Joan, durant les nits del 22 i 23 de juny hi
desfilaran Els Catarres, Roba Estesa, Lildami, Doctor Prats, Pupil·les, Serial Killerz, Vandal, Iseo
& Dodosound i dos grups sorpresa.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=PzY9EJBCdDc
(a)phònica
Del 27 al 30 de juny - Banyoles (http://www.aphonica.banyoles.cat/)
El festival de la veu de Banyoles s'alçarà de nou al voltant de l'estany l'últim cap de setmana de
juny. El primer confirmat de la nova edició és el músic portuguès Salvador Sobral, guanyador del
festival d'Eurovisió l'any 2017, que portarà per primer cop a les comarques gironines el seu segon
disc.
Clòwnia
Del 27 al 30 de juny - Sant Joan de les Abadesses
(http://www.clowniafestival.cat/programacio.php)
Després de celebrar el cinquè aniversari, la ciutat somiada de Txarango s'enlairarà de nou a la
Vall del Ripollès a finals de juny. Aquesta vegada però, no hi actuaran els amfitrions. A l'espera de
saber el cartell, els organitzadors han explicat que també hi presentaran un documental sobre el
festival.
Cruïlla
Del 4 a 6 de juliol - Barcelona (https://www.cruillabarcelona.com/ca)
A banda de la tríada prèvia amb el Cruïlla de Primavera
(https://www.cruillabarcelona.com/ca/cruilla-de-primavera-2019/) (hi
actuaran Izal, La Pegatina i Lildami), l'actualitat sonora s'apoderarà del Parc del Fòrum al llarg dels
tres dies de juliol del Cruïlla. Kylie Minogue, Love Of Lesbian, Dorian, Foals, Bastille, Zaz,
Vetusta Morla, Garbage, Gang Of Youths, Xoel López, Dj Amable, Natos y
http://www.enderrock.cat/noticia/18530/agenda/festivalera/2019
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Waor, Ayax y Prok, Lildami...
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=OLy1o3p8sdE
VIDA
Del 4 al 6 de juliol - Vilanova i al Geltrú ( http://www.vidafestival.com/)
Si una cosa té el festival del Garraf és que combina la nostàlgia musical amb els sons més
cosmopolites. A falta de conèixer el cartell complet, ja han confirmat assistència els mestres del
pop-folk Beirut, els veterans de l'ska britànic Madness al costat d'artistes
com Joan Colomo, Superchunk, Stella Donnelly, Sharon Van Etten, Él mató a un policía
motorizado, Hot Chip, Didirri, The Charlatans, Carla, etc.
Rock Fest BCN
Del 4 al 7 de juliol - Santa Coloma de Gramenet (http://rockfestbarcelona.com)
El Parc de Can Zam tornarà a acollir els feligresos del rock i el heavy metal durant quatre jornades
a càrrec de bandes com ZZ Top, Def Leppard, King Diamond, Dream Theater, Arch Enemy,
Böhse Onkelz, Demons & Wizards, Therion, Testament, Dee Snider, Napalm Death,
Hammerfall, etc.
Canet Rock (http://canetrock.cat/)
6 de juliol - Canet de Mar (http://canetrock.cat/)
L'objectiu del festival sempre és veure sortir el sol en una nit d'estiu inoblidable amb la música
més popular i festiva dels Països Catalans. Enguany no hi faltaran Buhos, Doctor Prats i Zoo.
Doctor Music Festival
De l'11 al 14 de juliol - Escalarre (https://www.doctormusicfestival.com/ca/home)
La reencarnació del mític festival dels noranta farà vibrar la Vall d'Àneu amb tres concerts únics de
King Crimson i Underworld, i una trentena d'artistes més. Encara queden alguns secrets per
revelar, però a hores d'ara el cartell ja fa goig amb noms com The Strokes, Âme, Carl Craig,
Chris Robinson Brotherhood, Christine & the Queen, Charlotte de Witte, Damian Lazarus,
The Good The Bad & The Queen, Greta Van Fleet, James Bay, Jamie Jones, Jimmy Clif,
Mando Diao, Opeth, Parov Stelar, Parquet Courts, Primal Scream, The Prodigy, Sabaton,
The Sisters Of Mercy, The Smashing Pumpkings, Tesseract, Tom Walker, The Twilight Sad,
entre d'altres. Pel que fa a la presència catalana hi actuaran: Albert Pla, Els Catarres, Doctor
Prats, Joan Dausà, La Pegatina, Els Pets, Quimi Portet, Rosalía i Sopa de Cabra.

Sónar
Del 18 al 20 de juliol - Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat (https://sonar.es/)
La 26a edició del festival de l'avantguarda sonora i les noves tecnologies celebrarà a mitjan juliol i
no al juny, com en les edicions anteriors. Les músiques urbanes en seran les grans
protagonistes, amb noms com A$AP Rocky o Skepta. També hi actuaran el barceloní Cecilio G i la
maresmenca Bad Gyal, a banda dels també confirmats: Amelie Lens, Andy C, Artwork, Blawan &
Dax J, Brat Star, Bruce Brubaker & Max Cooper: Glassforms, Catnapp, Deena Abdelwahed Khonnar Live, Disclosure DJ, SetDixon, D'Valentina, FKJ, Floating Points (6h set), Hibotep, K Á R
Y Y N, Lotic: Endless Power, MANS O, Maya Jane Coles presents Nocturnal
Sunshine, Murlo (LiveAV), Nicola Cruz, Octavian, Paul Kalkbrenner, Ross From Friends, Slikback,
i Snakehips, entre d'altres.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=4nPyiO3IF5s
BioRitme
Del 22 al 25 d'agost - Vilanova de Sau (http://bioritmefestival.org/)
Després d'organitzar una cita única la nit de Cap d'any a la capital catalana amb el mateix
esperit, el Biocap, el festival osonenc, establert just al costat del Pantà de Sau, ja prepara una
nova edició amb l'anunci de quatre grups: Mafalda, Zoo, Adala i The Skarnivals.
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V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=fRk_CzVsol0
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