La cantant Maria del Mar Bonet rebrà el Premi Enderrock
a la Trajectòria pels seus 50 anys de música als escenaris
El premi Enderrock Estrella a un persona serà pel promotor
Gay Mercader pioner en l’obertura de la indústria musical
Joan Miquel Oliver, Miqui Puig i Gertrudis + Chambao
estrenaran cançons a la gala dels Premis Enderrock
El cartell d’actuacions de la Nit Enderrock es completa amb
Els Amics de les Arts, Blaumut, Hora de Joglar i Sisa
Avui s’han fet públics els set artistes del cartell d’actuacions de gala que
intervindran en la festa dels PREMIS ENDERROCK 2017 – XIX PREMIS DE LA
MÚSICA CATALANA que se celebrarà el proper dijous 9 de març a l’Auditori de
Girona. Joan Miquel Oliver, Miqui Puig i Gertrudis + Chambao completaran
el programa musical que ja s’havia avançat amb la participació d’Els Amics de
les Arts, Blaumut, Hora de Joglar i Sisa. La revista ENDERROCK es reserva
encara la sorpresa de l’actuació d’obertura de la gala.
El duet format pels vallesans Gertrudis i l’andalusa Chambao serà la primera
vegada que compartiran escenari després de presentar el clip “Tan lluny de tu”, el
segon senzill del disc Ara volo alt (PromoArts Music, 2016) de la formació de la
Garriga. Per la seva banda, el mallorquí Joan Miquel Oliver estrenarà un dels
temes del nou disc que presentarà oficialment al festival Strenes de Girona un
mes després de la NIT ENDERROCK, i el vallesà Miqui Puig interpretarà el tema
en català “Vos trobava a faltar” inclòs al seu últim disc Escuela de capataces
(Buenritmo / Lav Records, 2017). D’aquesta manera es completa un cartell de
luxe en què totes les actuacions són estrenes de cançons en directe.
En la categoria de premis especials, ENDERROCK ha avançat la concessió a la
cantant mallorquina Maria del Mar Bonet del PREMI ENDERROCK A LA
TRAJECTÒRIA per 50 anys de música i escenaris. Per la seva banda, el barceloní
Gay Mercader rebrà el PREMI ENDERROCK ESTRELLA, considerat un dels
promotors europeus més influents i un personatge imprescindible per entendre la
història musical del país, just quan s’han complert 40 anys del mític concert que
va organitzar dels Rolling Stones a Barcelona. Aquests dos guardons se sumen al
PREMI ENDERROCK D’HONOR, que es va fer públic dies enrere, per al pianista
Francesc Burrull.

XURIGUERA & FAIXEDAS + IVANA MIÑO
El director artístic de la gala, Josep Maria Mestres, ha donat a conèixer el trio de
presentadors de la gala d’enguany i ha explicat els detalls de l’espectacle, que vol
ser un acte de prestigi, institucional i a la vegada festiu. L’actriu Ivana Miño se
sumarà als ja habituals presentadors Carles Xuriguera i Rafel Faixedas que
hauran de conviure amb diversos gags i jocs sobre l’escenari.
En la roda de premsa, el director editorial del GRUP ENDERROCK, Lluís Gendrau,
i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, han destacat també el salt que fan
enguany els PREMIS ENDERROCK DE LA MÚSICA CATALANA i han remarcat
l’extensió d’aquest acte a tota la ciutat gràcies al cicle de de concerts amb músics
gironins emergents que se celebraran del 2 al 4 de març a una desena de
Biblioteques de Girona i que permeten acostar la música a tots els gironins.
MARIA DEL MAR BONET
PREMI ENDERROCK A LA TRAJECTÒRIA 2017
Referència de la cançó mediterrània, Maria del Mar Bonet ha complert 50 anys
de música i d’escenaris en contínua investigació creadora, amb la seva Mallorca
natal ben present i acompanyada de tonades tenyides d’aires de Grècia, Turquia,
Sicília o Nàpols. Bonet va néixer farà setanta anys i enguany celebra mig segle
de cançons de viu en viu, recollides en més d’una trentena d’àlbums, amb una
gira que la portarà des de Mallorca a l’Alguer –com diu a la seva cançó popular–
i arreu del món. La seva càlida veu, els instruments que utilitza i la seva
coherència artística l’han convertida en una dama de la música mediterrània.
GAY MERCADER
PREMI ENDERROCK ESTRELLA 2017
Apassionat de la música i considerat un dels promotors europeus més influents,
Gay Mercader va obrir Catalunya al món ara fa 40 anys amb un concert de The
Rolling Stones. Ha dedicat tota la vida a la contractació d’artistes internacionals
amb la seva empresa Gay & Company i és considerat imprescindible per
entendre la història musical del país. a ser precursor de la indústria musical i de
les primeres gires internacionals a l’Estat espanyol, lluitant contra el franquisme i
la censura. Sempre a peu d’escenari i ara ja semiretirat, la seva increïble nòmina
d’artistes supera els dos mil concerts: AC/DC, Eric Clapton, The Police, Neil
Young, Pearl Jam, The Cure, Michael Jackson, Pink Floyd, Bob Dylan, Elton
John, Bob Marley, Bruce Springsteen, Lou Reed, Roxy Music, David Bowie,
Iggy Pop, Ramones, Queen, The Who, Metallica, Frank Zappa i un llarg etcètera.

CICLE DE CONCERTS
La revista ENDERROCK inundarà de música les Biblioteques de Girona amb una
desena de concerts en directe del 2 al 4 de març amb artistes gironins emergents i
una selecció amb els millors dicos catalans de l’any. El cicle de recitals de petit
format té com a objectiu escampar la música als barris de Girona perquè la ciutat
visqui de ple la celebració de la seva quarta edició dels PREMIS ENDERROCK 2017
– XIX PREMIS DE LA MÚSICA CATALANA.
El dia 2, el cicle de concerts l’obrirà el bandautor gironí Vol Menor, creador
d’extraordinàries melodies pop, a la Sala de Lectura Girona Centre (19 h),
mentre que la proposta de cançó-rock Ca Vell, l’alter ego del músic gironí Marc
Puntunet, es podrà seguir a la Biblioteca Salvador Allende (19.30 h).
El divendres 3 intervindran alguns dels artistes sorgits del concurs Sona9,
organitzat per Enderrovck, Catalunya Ràdio - iCat.cat i TV3. Els guanyadors de
la darrera edició, Lakaste, liderats per la figuerenca Núria Castelló, estrenaran
els nous temes a la Biblioteca Salvador Allende (19.30 h), el debut en solitari de
la cantautora gironina Marta Pérez (Acousters) tindrà lloc a la Biblioteca Carles
Rahola (18.30 h.), i el trio gironí Parellop, presentarà el seu primer disc, Pols, a
la Biblioteca Just M. Casero (20 h).
El mateix divendres també serà el torn de la proposta singular del selvatà Senyor
Mit a la Biblioteca Antònia Adroher (19 h) i del soul-crooner Eduard Gener a
la Sala de Lectura Girona Centre (19 h), que presentarà el segon disc, Diumenge.
Finalment, la guitarrista de blues-rock gironina Mireia Vilalta interpretarà els
temes del seu primer treball, Apnea, a la Biblioteca Just M. Casero (19.30 h)
La programació de concerts a les Biblioteques de Girona es tancarà el dissabte 4
de març amb el jove cantautor bisbalenc Pau Blanc (Biblioteca Ernest Lluch,
12.30 h), apadrinat per Adrià Puntí, i amb els guanyadors de la darrera edició
del Concurs Intro de Música Emergent de Girona, Edward Estlin (Biblioteca
Carles Rahola, 18.30 h).

VIQUIMARATÓ MUSICAL
L’Espai Marfà, amb la col·laboració de l'EUMES (Escola de Música Avançada i
So de Girona), acullirà per segon any consecutiu la Viquimarató Musical, el
dissabte 4 de març, de 10 a 14 h. Per a la nova marató Viquipèdia, la redacció
d’ENDERROCK col·laborarà activament a la viquitrobada proporcionant tota la
informació necessària als participants a través dels continguts d’Enderrock.cat i
els números de la revista en paper.
La Viquimarató és una activitat on un grup de col·laboradors de l’enciclopèdia
lliure Viquipèdia es reuneixen físicament en un espai, amb connexió a internet i
bibliografia per ampliar, crear o actualitzar un article o una temàtica en concret
de la famosa referència electrònica. Ja s’han fet viquimaratons en diverses
ocasions, com per exemple, sobre Xavier Miserachs, la Llengua Catalana, Joan
Miró o el Tricentenari de 1714, entre d’altres.
MÚSICA A LES BIBLIOTEQUES
Durant la primera setmana de març les Biblioteques de Girona dedicaran un espai
especial als artistes guanyadors i finalistes dels PREMIS ENDERROCK, amb la
promoció de la seva música. La difusió interactiva es reforçarà amb l’edició d’un
fulletó amb informació dels millors discos en català de l’any, segons la crítica
dels PREMIS ENDERROCK 2017, que es poden aconseguir en préstec a la Xarxa de
Lectura Pública de les biblioteques gironines. A més, cal recordar que a totes les
biblioteques del país s’hi poden consultar les revistes musicals ENDERROCK i
440CLÀSSICA & JAZZ, tant en format paper com digital.

Més informació:
Gemma Moncho: 657 647 575 / premsa@enderrock.cat

