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Tot el que trobaràs al quiosc amb
l'Enderrock de maig
La revista inclou el número mensual, un número especial i el DVD documental
sobre "Les cançons del 68", tot amb una sobrecoberta de Pascal Comelade i per
7,95 euros

Número especial Enderrock de maig

Amb motiu de la celebració dels 25 anys d'Enderrock, la revista Enderrock de maig desembarca
als quioscos acompanyada d'un número especial. A més, aquest número 276 també inclou el
DVD documental Les cançons del 68, un audiovisual realitzat per Albert Lloreta amb guió
d'Elisenda Soriguera i Joaquim Vilarnau que fa memòria de les peces més mítiques del 68 i que
van acompanyar les revoltes viscudes a escala internacional. Tot això embolcallat per una
sobrecoberta de Pascal Comelade farcida de referències musicals.
Què hi trobaràs a la revista de maig d'Enderrock?
El número 276 dedica la portada a La Pegatina, que celebra 15 anys amb un setè disc titulat
Ahora o nunca (Dro/Warner, 2018). La banda de Montcada i Reixac fa un repàs a la seva trajectòria
i a com ha evolucionat cap a un estil proper, en ritme i producció, als sons llatinoamericans.
En aquest Enderrock 276 també es fa una guia dels festivals d'estiu més rellevants perquè no et
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perdis cap proposta musical. El número passa pels escenaris del Guitar BCN, el Primavera
Sound, l'Ítaca, o el Sons Solers, i repassa els artistes que trepitjaran altres cites destacades com
el Sónar, el Clownia, el Vida Festival, el Canet Rock o el Cruïlla, entre moltes altres. Els noms que
apareixen en aquest planning estival són tan coneguts com Arctic Monkeys, Blaumut, Mishima,
Rosalía, Macaco, Gorillaz o artistes incondicionals a les festes d'estiu com Doctor Prats,
Txarango i Els Catarres.
En format més breu també hi apareixen les ressenyes habituals de les novetats discogràfiques,
així com els perfils dels 18 grups seleccionats pel concurs Sona9 d'enguany.
I al número especial 25 anys?
Aquesta edició especial va dedicada ni més ni menys que als 50 anys de "L'estaca" de Lluís
Llach, a la història i importància de la cançó que va marcar la lluita antifranquista i que s'ha convertit
en un himne intergeneracional. Com va néixer la cançó? Qui era l'avi Siset? Busquem les
respostes directament en les paraules del seu autor, un Lluís Llach sense censura. I no s'acaba
aquí, aquest número especial també classifica 250 versions de "L'estaca" i porta a personalitats
com Roger Torrent, Mònica Terribas o Gerard Quintana a parlar del significat personal que els
evoca la cançó.
Amb un podi que lideren Llach, Serrat i Raimon amb temes com "L'estaca", "Paraules d'amor" i
"Al vent", respectivament, l'especial 25 anys llista les 100 millors cançons de la Cançó, que ara
expliquen el nostre llegat musical i històric. Dins aquesta selecció trobem exemples com "Què volen
aquesta gent?" de Maria del Mar Bonet, "Noia de porcellana" de Pau Riba o "Petita festa" de Toti
Soler, entre altres. A més, l'especial celebra els 25 anys de la revista amb un repàs de la història
d'Enderrock, any per any, amb els esdeveniments i fets musicals més importants per a la revista.
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