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Reportatge  

El Primavera Sound exporta a Porto el 
seu macrofestival de música indie

Què és el Primavera Sound?

Primavera Sound és un festival de música que es 
celebra a  Barcelona des del 2001. Se celebra tots els 
anys a finals del mes de maig, i  té com a objectiu 
difondre  les  últimes  tendències  de  música. 
Especialment del  rock, el  pop i l'electrònica, amb la 
presència de prestigiosos grups i  dj's del panorama 
internacional.  A  més  de  programar  l'actuació 
d'artistes consagrats, el festival ofereix a nous talents 
de  l'escena  musical  l'oportunitat  de  donar-se  a 
conèixer al públic. 

El  festival Primavera Sound va néixer de la  mà de 
Murmurtown  Producciones a  principis  dels  anys 
noranta,  basant  la  seva oferta  en  la  presentació  a 
Barcelona (en moltes ocasions per primera vegada) 
de  grups  nacionals  independents.  Una  de  les 
principals novetats de la desena edició de San Miguel 
Primavera Sound és l'engegada d'un àrea específica 
per a professionals de l'àmbit de la música.

El rigorós criteri  de selecció d'artistes i  la  diversitat 
d'estils  que  confluïxen  en  el  festival  barceloní  ha 
despertat l'interès d'un gran nombre de professionals 
del  sector  que  cada  any  es  desplacen  des  de 
l'estranger i altres llocs del territori nacional,  el que 
ha generat un clima propici per al desenvolupament 
de  relacions  professionals.  San  Miguel  Primavera 
Sound  s'ha convertit en referent i és percebut com la 
conjuntura perfecta per a desenvolupar i alimentar el 
seu negoci, renovar contactes i impregnar-se de les 
últimes  novetats  en  el  terreny  de  la  música 
independent.

L'organització del festival busca donar un pas més i 
pretén oferir eines que potenciïn i enforteixin aquesta 
trobada  de  professionals,  que  esdevé  ja  de  forma 
espontània des de fa diverses edicions.

El festival  a Oporto (Portugal).

L'organització del festival ha dit que no a propostes 
que  volien  portar  a  un  estadi  una  successió  de 
concerts. Però l'extensió lusitana neix amb la idea 
de poder congregar no menys de 20.000 aficionats i 
poder oferir un centenar de concerts. 

San Miguel Primavera Sound 2010 es va celebrar a 
Barcelona del 27 al 29 de maig. Es va mantenir la 
línia  artística  seguida a les darreres edicions:  amb 

una contrastada qualitat i es va  confirmar una gran 
afluència  de  públic  i  una  important  repercussió 
mediàtica.
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Una de les principals novetats de la desena edició de 
San  Miguel  Primavera  Sound és  l'engegada  d'un 
àrea específica per a professionals de l'àmbit de la 
música.

El rigorós criteri  de selecció d'artistes i  la  diversitat 
d'estils  que  confluïxen  en  el  festival  barceloní  ha 
despertat l'interès d'un gran nombre de professionals 
del  sector  que  cada  any  es  desplacen  des  de 
l'estranger i altres llocs del territori nacional, el que 
ha generat un clima propici per al desenvolupament 
de  relacions  professionals.  San  Miguel  Primavera 
Sound  s'ha convertit en referent i és percebut com la 
conjuntura perfecta per a desenvolupar i alimentar el 
seu negoci, renovar contactes i impregnar-se de les 
últimes  novetats  en  el  terreny  de  la  música 
independent.
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