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La final del Premi Popular
Dijous 14 es disputaran el guardó quatre grups a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Bon Vent, Coet, Exili a Elba i Lausana

Més de 19.000 persones van escollir els quatre finalistes del Premi Votació Popular Sona 9 Canet Rock (http://www.enderrock.cat/noticia/10354/finalistes/premi/popular) : Bon
Vent, Coet, Exili a Elba i Lausana. El dijous 14 pujaran a l'escenari de l'Antiga Fàbrica Damm i el
públic decidirà el grup guanyador que podrà actuar a l'edició del Canet Rock 2015. Si us ve de gust
fer de jurat podeu demanar la vostra invitació per assistir a la final a concurs@enderrock.cat
(mailto:concurs@enderrock.cat) .
Cadascun dels grups presentarà la seva proposta al programa El Matí de Catalunya Ràdio, molt ben
acompanyats d'Els Minoristes. Els primers que hi han passat són Bon Vent, que van obtenir 3.324
vots en la classificació. Si es proclamessin vencedors actuarien a casa, ja que són de Canet de
Mar. Defineixen la seva música com a "peix salat", i asseguren que per entendre-ho cal escoltar
"El pescador pescat (http:// http://www.youtube.com/embed/3FjRH_3A2R8) ". Les coordenades
per a dijous són clares: "Volem aportar el nostre granet de sorra perquè el públic durant l'actuació
deixi estar les problemàtiques interiors i passi una bona estona", valora el cantant i saxo tenor,
Xavi Pendon.

Des de Sant Boi de Llobregat, el rock progressiu de Coet s'enlaira en direcció a Canet de Mar. És el
grup que va obtenir més vots, concretament 3.719, però dijous el comptador es tornarà a posar a
zero. El quintet assegura que no estan nerviosos encara, sinó que tenen moltes ganes d'actuar
aquest dijous i optar a tocar al festival del Maresme. "És una gran oportunitat per donar-nos a
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conèixer", explica el cantant, Jordi Castany. Estan decidint quines "primeres cartes" ensenyaran
a la final en directe. Aquí en teniu un tastet:
&lt;a data-cke-saved-href="http://coetrock.bandcamp.com/album/escafandre"
href="http://coetrock.bandcamp.com/album/escafandre"&gt;Escafandre by
Coet&lt;/a&gt;
Lausana poc s'ho esperaven fa un any que a hores d'ara podrien formar part del cartell del
Canet Rock. El quartet de Granollers hi va assistir de públic l'any passat i en va fer
broma: "Sembla que l'any passat ens va escoltar algú!", diu Jordi Carné (veu i guitarra). Amb la
seva proposta de pop indie de melodies ballables intentaran guanyar-se el públic de l'Antiga
Fàbrica Damm, després d'haver obtingut 3.528 vots en la fase prèvia del Premi Popular. Aquí teniu
el videoclip d'una de les seves cançons, "L'últim sospir":

El grup barceloní Exili a Elba va aconseguir entrar a la recta final del Premi Popular Sona 9 Canet Rock amb un suport de 3.330 vots. Per al trio, el concurs de maquetes en si ja és tot una
oportunitat, i pujar a l'escenari de Canet encara ho fa més interessant. De cara a dijous, el
cantant i guitarra Arnau Giordiani valora: "Intentarem fer una llista de cançons que presenti qui som
i què ens fa diferents".

Més enllà del Pla d'en Sala
A banda de poder actuar al festival maresmenc, el grup guanyador del Premi Votació Popular
obtindrà 1.000 euros en material musical, a més d'una presentació promocional al Centre Cultural
Blanquerna de Madrid amb totes les despeses pagades. Aquesta fase és una de les branques
del concurs i el certamen, i a partir de l'11 de juny els 18 seleccionats actuaran a l'Espai Jove La
Fontana de Barcelona als concerts preliminars
(http://www.enderrock.cat/sona9/noticia/607/artistes/seleccionats/sona) .
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