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El Calafell Beach Festival banya de
música la Costa Daurada
El festival arrenca demà amb el raper Trueno i comptarà amb la presència
d'artistes catalans com The Tyets, Buhos o Habla de Mí en Presente

Buhos actuant en directe | Xavier Mercadé

La segona edició del Calafell Beach Festival ja és aquí. Des de demà fins al diumenge 26, el festival
portarà a la Costa Daurada un elenc eclèctic d'artistes, tant pel que fa a estils com procedències.
El raper argentí Trueno, Melendi, o les propostes catalanes de The Tyets, Buhos o Habla de Mi
en Presente són alguns dels artistes que passaran pel pàrquing a l'aire lliure del Pavelló Joan Ortoll
de Calafell, on se celebraran totes les actuacions.
El primer concert del cicle serà demà mateix amb Paula Cendejas (21:30h) i Trueno, que saltarà a
l'escenari a partir de les 23h per portar les seves líriques atrevides i despreocupades. La música
seguirà passada la mitjanit amb diversos discjòqueis. El dia de Sant Joan comptarà amb l'actuació de
Melendi (22 h), que repassarà extensament el seu darrer àlbum Likes y cicatrices (Sony Music,
2021). El dissabte 25 serà el torn del cantant d'ascendència porto-riquenya Justin Quiles (21 h),
qui portarà les dosis de música més ballable amb el seu reggaeton.
El cicle arribarà a la seva fi el diumenge 26 amb un concert gratuït amb triple proposta en català.
Una d'elles serà Buhos, que actuarà a la seva vila natal per portar el seu pop-fusió festiu; també hi
serà The Tyets, que repassarà els seus temes més sonats en clau de pop urbà. Tampoc faltarà a la
cita Habla de Mí en Presente, que presentarà en directe l'electrorumba del seu darrer àlbum, Vivir
más (Halley Records, 2022).
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