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Les cançons més radiades de
setembre
«The Bright Side» de Stay Homas i Oques Grasses ha estat la cançó que més ha
sonat a les ràdios aquest mes | Buhos, Txarango, Gertrudis i Joan Garrido són els
altres grups més radiats

Stay Homas | Xavier Mercadé

Aquest passat mes de setembre les tres cançons catalanes més escoltades a les ràdios han estat
"The Bright Side" de Stay Homas & Oques Grasses, "El dia de la victòria" de Buhos i, en tercer
lloc, "A la deriva", de Txarango. D'aquesta manera, es configura un nou pòdium de tardor, que
manté els temes de Txarango i Buhos entre els tres primers, i que desbanca "L'altra frase" de
Joan Garrido.
L'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans (Apecat
http://apecat.com/ca/inici/)
(
) ja fa
temps que segueix un rànquing mensual amb els trenta temes que més sonen a les
emissores catalanes, a través de Bmat, empresa líder en seguiment de ràdios i televisions. Cada
mes Enderrock publica les 15 cançons que lideren la llista d'èxits en català (radiades del 14 d'agost
al 10 de setembre).
Top15 de cançons catalanes a la ràdio
1. "The Bright Side", de Stay Homas & Oques Grasses, de l'àlbum Desconfination (Sony Music,
2020)
2. "El dia de la victòria", de Buhos (Música Global, 2020)
3. "A la deriva", de Txarango de l'àlbum Vent i ales (Halley Records, 2020)
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4. "T'he imaginat tant (Vic Miralles remix)", de Gertrudis (Promoarts Music, 2020)
5. "La'altra frase", de Joan Garrido (Música Global, 2020)
6. "Tant de bo", de Suu, de l'àlbum Ventura (Halley Records, 2020)
7. "Crema la pista", de Siderland (Concert Music Entertainment, 2020)
8. "Ara, aquí, present", de Blaumut, de l'àlbum 0001 (Música Global, 2020)
9. "L'estou torna de nou", d'Arc de Triomf, de l'àlbum Nascuts per molestar (La Cúpula Music,
2019)
10. "La guspira", de La Pegatina, de l'àlbum Darle la vuelta (Warner Music, 2020)
11. "No vam saber tornar", d'Amics de les Arts, de l'àlbum El senyal que esperaves (Música
Global, 2020)
12. "Alba", de Flashy Ice Cream, de l'àlbum Don Gelato (Delirics, 2020)
13. "Flor d'estiu", de Miquel Abras + Minova (U98 Music, 2020)
14. "Vinc a donar-te consol", de David Ros, de l'àlbum Ara (U98 Music, 2020)
15. "Quan tot hagi acabat", de Gerard Aledo (Halley Records, 2020)
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