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Les històries dels concursants d'Eufòria, el programa musical de més 
èxit de TV3 

 
 

 
 

A través de les seves històries personals, els concursants han connectat amb el públic.  
 

El llibre Eufòria recull les històries dels concursants de la primera temporada d’aquest programa i explica, a través 

del seu testimoni, què els va portar a participar-hi. De primera mà, revelen com han aconseguit acomplir el somni 

d’actuar davant de milers de persones al Palau Sant Jordi.  

 

Però... per què van decidir formar part d’aquest talent show? Què han après del programa? Quina relació han 

tingut entre ells? Quins han estat els moments més divertits? I els que preferirien no haver viscut? 

Aquest llibre, publicat per Rosa dels Vents, amb la col·laboració de CCMA i Veranda TV, recull les anècdotes més 

emocionants de la primera temporada d'Eufòria i les històries de vida d'aquests artistes 360O que ja s'han convertit 

en referents per a tota una generació. 
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Alvert: «Puc dir que jo ara soc qui soc per haver tingut la sort de compartir l’experiència d’Eufòria amb quinze 

persones úniques i meravelloses».  

Chung-Man: «Fins avui dia, no hi ha res que m’hagi robat més el cor que la música. Sempre ha sigut la meva 

prioritat. És en el primer que penso cada matí quan obro els ulls».  

Clàudia: «Per a mi, cantar és canalitzar el teu estat intern. Una manera quasi terapèutica de poder treure els 

sentiments que portes a dins».  

Edu: «Aquella nit, a la gala 3, vaig cantar, rapejar i cridar-vos qui soc. Tal com ho vaig fer a la sala d’assaig. I sí, em 

vaig despullar, no només trencant-me la samarreta».  

Estela: «I quan aprens a tirar endavant amb les teves passions sense que res d’això t’importi és quan ets feliç».  

Joan: «Al final de la cançó vaig poder treure un crit de dins meu perquè em sentís qualsevol nen, des de qualsevol 

pati d’escola: “No tingueu por de ser qui sou, mai!”».  

Laura: «Els reptes, com ho ha sigut per a mi Eufòria, serveixen per posar a prova els teus límits. Els superis o no, 

el que sempre és segur és que guanyaràs un aprenentatge que et servirà per a tota la vida».  

Llum: «Si el viatge d’Eufòria m’ha portat fins aquí, qui sap fins on em portarà el que, amb tot el que he guanyat, 

m’espera per endavant».  

Looa: «Eufòria ha aconseguit anar més enllà de ser un simple programa de televisió. Per a mi, però, el més 

important era si em veia alguna nena afrodescendent. Volia que pogués veure en mi el referent televisiu que quan 

jo era petita se m'havia negat, perquè mai no s'hagi de sentir estranya o discriminada, ni amagar-se per ser qui 

és».  

Mariona: «Sento que he viscut tots aquests mesos en un núvol del qual ara, encara, estic aterrant. Un núvol ple de 

records que, quan de sobte em tornen a la ment, em sorprenc d’haver viscut». 

Nerea: «No tot seran flors i alegries. També tenim dies dolents. Si en som conscients, si no els volem maquillar 

amb filtres d'Instagram, tindrem eines per sortir-ne i mirar endavant».  

Núria: «Sigues dels que descobreixen la seva passió i no l’abandonen. El camí no serà mai fàcil, ni curt, ni potser 

acaba al lloc on havíeu imaginat, però us asseguro que serà apassionant».  

Pedro: «Després de tant temps i després de tot, soc lliure per compartir la meva veu amb tots vosaltres».  
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Pep: «I més endavant qui sap què vindrà. Vingui el que vingui, si ho visc amb la il·lusió i la passió que he viscut tots 

aquests mesos, serà meravellós!».  

Scorpio: «Volia que quan les nenes que estiguessin veient la tele em sentissin cantar “Ay mamá” recordessin que 

aquell himne és per a totes. Volia ser el referent que jo no vaig tenir quan era petita».  

Triquell: «Sempre he sigut dels que no callen. Dels que diuen el que pensen, sense adornar-ho gaire, amb l'únic 

objectiu de ser sincer. Ser-ho amb la resta de la humanitat i, sobretot, amb mi mateix». 

 

 
 

S’han organitzat a les quatre capitals catalanes presentacions del llibre en què els concursants participaran signant 

exemplars:  

Barcelona: 26 de novembre a les 12 h al FNAC Triangle (Pl. de Catalunya, 4)  

Amb les signatures de: Alvert, Chung-Man, Edu, Estela, Joan, Laura, Llum, Looa, Pedro, Pep, Scorpio  

Girona: 3 de desembre a les 12 h a la Llibreria 22 (C/ de les Hortes, 22)  

Amb les signatures de: Chung-Man, Edu, Estela, Laura, Looa, Nerea  

Tarragona: 10 de desembre a les 12 h a la llibreria Adserà (rambla Nova, 94) 

Amb les signatures de: Chung-Man, Clàudia, Edu, Estela, Laura, Pep 

Lleida: 17 de desembre a les 12 h a la llibreria Caselles (Carrer Major, 46)  

Amb les signatures de: Chung-Man, Edu, Estela, Laura, Pep 

 
 

Enric Esteban és guionista i subdirector del programa Eufòria. Ha treballat com responsable de continguts i 

programació a 8TV i com a guionista al programa Oh happy day, entre altres projectes. En aquest llibre ha estat 

l’encarregat de donar veu als concursants del programa a través d’unes trobades prèvies amb tots ells. 

 

Tant els concursants com l’Enric Esteban estan disponibles per a entrevistes. 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacio@ripol.es 
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