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Faixedas i Xuriguera, en 10 cançons
Els veterans conductors dels Premis Enderrock ens revelen deu cançons per a
deu circumstàncies diferents | U2, Tom Waits, Bob Marley i Els Amics de les Arts,
a la llista dels dos humoristes

Carles Xuriguera i Fel Faixedas, presentadors dels Premis Enderrock

Des del 2014 que les gales dels Premis Enderrock porten l'humor de Rafel Faixedas i Carles
Xuriguera, els dos exmembres de Teatre de Guerrilla que per lliure fan la mateixa gràcia que
abans. Per anar obrint boca per als Premis Enderrock el pròxim 28 de febrer, us deixem les 10
cançons que trien per a 10 circumstàncies diferents, cinc cadascun. El resultat és tan dispar com
divertit.

Rafel Faixedas
1. Cançó per aixecar-te amb bon peu
"Sultans of Swing", de Dire Straits
"Per anar bé hauria de sonar cada matí, si no malament!"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=8Pa9x9fZBtY
2. Cançó per anar a dormir
"One", de U2
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"M'encanta el duet amb la noia, ja t'asseguro que dorms pla."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ftjEcrrf7r0
3. Cançó per desconnectar
"Louisiana o els camps de cotó", d'Els Amics de les Arts
"M'agrada molt i punt."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=S9t1Cj35Fo4
4. Cançó per posar-te nostàlgic
Qualsevol de Sopa de Cabra
"Vaig enganxar l'època del boom dels Sopa. Quan era adolescent els anàvem a veure a tot arreu,
agafàvem el cotxe sense pràcticament saber conduir i fèiem veure que coneixíem en Quintana per
impressionar les noies. Érem uns cafres!"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=-6PNHbnsp7w
5. Cançó que quan sona t'irrites
Qualsevol de Bob Marley
"No tinc res en contra d'aquest home, però quan tenia 15 anys i els meus pares em van enviar a
treballar a l'estiu en una tèxtil, cada matí ben d'hora sonava Bob Marley al magatzem. Com que
la feina no m'agradava gaire, relaciono les jornades allà amb aquella música i no m'agrada gens
ni mica."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=1PDdCmJ84LI
Carles Xuriguera
6. Cançó que et faci plorar
"Downtown Train", de Tom Waits
"És una música urbana, un univers de ciutat, i jo en soc poc, però hi ha una part important de mi
que connecta directament amb la metàfora d'aquesta peça i la guitarra em va directament al cor. És
brutal. No hi ha manera de protegir-me'n."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=rLtZKkCIVmI
7. Cançó que la tinguis tan a dins que et surti sola
"Who Let the Dogs Out", de Baha Men
?Em fot una gràcia important, sempre que la sento se m'enganxa. És una bona tonteria i em fa
estar bé.?
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Qkuu0Lwb5EM
8. Cançó que hagis escoltat en relació amb els Premis Enderrock
El disc Estómac (Satélite K, 2018) de Clara Peya
"És íntima, descarada, feridora, viva, poètica, compromesa i també festiva com els Premis
Enderrock."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ovyV_jGCymU
9. Cançó per escoltar mentre cuines
"En general les cançons que em fan sentir bé, les positives, des de 'Love Is in the Air' fins a
'Johnny Got a Boom Boom', o la música de Zaz, com ara Je veux. Tot el disc Rei Momo de
David Byrne? Moltes, és que cuino molt."
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=OhogVvwbwkw
10. Cançó que t'agradaria que sonés al teu funeral
'The Wind Knows My Name', de Fairground Attraction
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=B81hiLSshao
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