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La gran festa de Primavera Sound,
el 2022
El festival ha descobert bona part del cartell de la pròxima edició, que se celebrarà
del 2 al 12 de juny | Hi actuaran Antònia Font, Maria del Mar Bonet, Manel, Bad
Gyal, Rigoberta Bandini, Tarta Relena o Renaldo & Clara, entre altres | De l'àmbit
internacional, el Primavera Sound compta amb caps de cartell com The Strokes,
Tame Impala, Tyler, The Creator, Gorillaz, Jorja Smith, The National, Dua Lipa o
Lorde

Primavera Sound | Xavier Mercadé

El Primavera Sound (https://www.primaverasound.com/ca) ja va avançar que l'edició d'enguany es
tornava a posposar fins al 2022, però amb una versió estesa, que en comptes de limitar-se als
habituals tres dies, se celebrarà els caps de setmana del 2 al 4 de juny, i del 9 a l'11. El cartell,
que just avui han desvelat, amb alguna sorpresa encara per anunciar, compta amb l'aclamat
retorn d'Antònia Font, Maria del Mar Bonet, Manel, Bad Gyal, Rigoberta Bandini, Tarta
Relena o Renaldo & Clara, a més d'artistes internacionals com The Strokes, Tame Impala,
Tyler, The Creator, Gorillaz, Jorja Smith, The National, Dua Lipa o Lorde, entre altres.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=K963sQCmpkM
Pel primer cap de setmana, han recuperat alguns dels artistes d'aquella edició del 2020 que no es
va poder celebrar: The Strokes, Tyler, The Creayor, Pavement, Tame Impala, Massive Atack,
Gorillaz, The National, Jorja Smith i Beck, en què s'afegirà, a més, Nick Cave and The Bad
Seeds. Més enllà d'aquests caps de cartell, a principis de juny també es podrà gaudir de les
actuacions d'artistes del panorama català i estatal com Maria del Mar Bonet, C. Tangana, Bad
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Gyal, Amaia, Manel, Za! & La Transmegacobla o Rodrigo Cuevas.
Del 9 a l'11 de juny, es recuperaran les actuacions d'alguns dels caps de cartell del primer cap de
setmana, a més de les incorporacions de Dua Lipa, Lorde, el retorn als escenaris d'Antònia
Font, Rigoberta Bandini, La Zowi, Tarta Rellena o Renaldo & Clara. Però, a més d'aquests sis
dies a l'escenari habitual del Parc del Fòrum, el Primavera Sound també promet una festa a la
platja de Sant Adrià del Besòs (un Brucnh -On The Beach el 12 de juny) i quatre dies de concerts a
les sales barcelonines (com Apolo, Razzmatazz 1 y 2, Sidecar, Luz de Gas, RED58, Jamboree,
La Nau, LAUT, Bóveda y VOL). Sota el nom de ?Primavera a la ciutat', aquest cicle comptarà 150
amb concerts d'artistes com Beck, Jamie xx, Interpol, Jorja Smith o Chet Faker.
?Les entrades ja adquirides per a les edicions de 2020 i 2021 seran vàlides per al primer cap de
setmana del festival, amb possibilitat d'ampliació al segon cap de setmana per 195?. Quant a les
noves entrades, que es podran comprar a partir de l'1 de juny, tindran un preu de 245? per cap
de setmana, i de 425 per tots dos.
LES NITS DEL FÒRUM
Les Nits del Fòrum tindran una reedició enguany per tornar a omplir el buit que deixa per segon cop
consecutiu el Primavera Sound. D'aquesta forma, el cicle estival barceloní omplirà el Parc del Fòrum
de música durant dos mesos en què hi passaran artistes ben diversos com Bad Gyal, Rigoberta
Bandini o Crim, i la incorporació d'alguns artistes internacionals com el violinista Ara Malikian o el
raper argentí Duki.
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