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Premi Cerverí: ja es pot votar la
millor lletra de cançó de la temporada
Enric Montefusco, Mishima, Renaldo & Clara, Zoo, Txarango, Les Sueques,
Jaume Sisa i Miqui Puig & ACP són els vuit finalistes | La votació estarà oberta fins
al 17 de setembre

Les Sueques | Alba Pujol

Enric Montefusco, Mishima, Renaldo & Clara, Zoo, Txarango, Les Sueques, Jaume Sisa i
Miqui Puig & ACP són els vuit finalistes del Premi Cerverí 2017. Fins al 17 de setembre a les 15 h
el públic pot votar la millor lletra de cançó de la temporada. El certamen impulsat per Catalunya
Ràdio,
iCat.cat i la Fundació Prudenci Bertrana, amb la col·laboració d'Enderrock, es torna a posar en
marxa per escollir quina és la millor lletra de cançó d'aquest any. Les vuit cançons escollides pel
jurat són:
· «El riu de l'oblit» - Enric Montefusco, del disc Meridiana (Sony, 2017)
· «Menteix la primavera» - Mishima, del disc Ara i res (Warner, 2017)
· «Els afores» - Renaldo & Clara, del disc Els afores (BankRobber, 2017)
· «La mestra» - Zoo, del disc Raval (Propaganda pel Fet!, 2017)
· «Obriu les portes» - Txarango, del disc El cor de la terra (DiscMedi, 2017)
· «Heroïna de Montserrat» - Les Sueques, del disc Moviment (El Genio Equivocado, 2017)
· «Vals de l'oblit» - Jaume Sisa, del disc Malalts del cel (Satélite K, 2016)
· «Vos trobava a faltar» - Miqui Puig & ACP, del disc Escuela de capataces (Buenritmo
Producciones, 2017)
El públic ja pot votar fins al 17 de setembre a les 15 h a través d'aquest enllaç. El 21 de setembre
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es donarà a conèixer el guanyador a la gala de lliurament dels Premis Prudenci Bertrana - Premis
Literaris de Girona.
Palmarès històric
Adrià Puntí va guanyar el premi a l'edició passada per la cançó "La clau de girar el taller", i els anys
immediatament anteriors els premis van ser per "A l'univers li sua" de Xarim Aresté
(2015), "Me'n vaig" d'Els Pets (2014), "I Beg you Pardon" de Blaumut (2013, especial Any Espriu),
"Una altra galàxia" de Pastora (2012) i "Benvolgut" de Manel (2011). El guardó va néixer l'any 1995 i
la primera cançó escollida va ser "Al teu costat" de Sau.
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