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Els finalistes dels Premis
Enderrock per votació popular
El públic pot escollir els guanyadors de cada categoria votant fins al 25 de
febrer | Els guanyadors es donaran a conèixer al llarg de la gala dels Premis de
la Música, el dimecres 7 de març a l'Auditori de Girona

Premis Enderrock | Xavier Mercadé

Els Premis Enderrock 2018 ja tenen finalistes. El públic podrà escollir els guanyadors de cada
categoria fins al 25 de febrer, dia en què es tancarà definitivament lavotació popular
. La sorpresa
es revelarà el dimecres 7 de març a l'Auditori de Girona, durant l'entrega dels guardons.
A votar!
Els Amics de les Arts, Txarango i Zoo competeixen pel guardó al millor artista; La Raíz, Love of
Lesbian i Núria Graham al millor artista en llengua no catalana; Doctor Prats, Txarango i Zoo
a l'artista en directe, i Hora de Joglar, Oriol Barri i Porto Bello a l'artista revelació.
El millor disc de pop-rock pot recaure en Un estrany poder (Warner) d'Els Amics de les Arts, El
cor de la terra (DiscMedi) de Txarango o Raval (Propaganda pel Fet!) de Zoo, i les cançons
finalistes són «Vint-i-un botons» de Blaumut i «Una lluna a l'aigua» i «Agafant l'horitzó» de
Txarango.
En cançó d'autor la tríada de finalistes són Proposta (DMusical) de Cesk Freixas, Encara tenim
temps (Satélite K) de Joan Rovira i Després de tot (Música Global) de Manu Guix. En la
categoria de millor cançó s'han classificat pel vot popular »Potser per tu» de Cesk Freixas,
«Després de tot» de Manu Guix i »Vestida de nit» de Sílvia Pérez Cruz.
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Pel que fa a la categoria de folk, els tres finalistes a millor disc són Cridarem foc! (Maldito
Records) d'Ebri Knight, En sal (autoeditat) de Les Anxovetes i No tinc diners (DiscMedi) de
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. I com a millor cançó folk les nominades són »Tou» de
La Terrasseta de Preixens, »El viatge» de Les Anxovetes i »No tinc diners» de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.
Els candidats a millor disc de jazz són Suite salada (UnderPool) d'Albert Cirera & Tres Tambors,
Mar (El Negocito) d'Oriol Roca Trio i Unknown Past (Berthold) de Xavier Torres Trio. Els
nominats a millor disc de clàssica són Moments (Seed) de Carles Marigó, Les rutes de l'esclavatge
(AliaVox) de Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI, i Cançó d'amor i de
guerra (Música Global) de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
Els finalistes a millor disc per a públic familiar són Viatjazz a Nova Orleans (Temps Record) de la
Cia. Roger Canals, Estic contenta (Promo Arts) de Macedònia i La nena dels pardals (Temps
Record) de La Tresca i la Verdesca. A millor clip hi ha «El seu gran hit» d'Els Amics de les
Arts, «Una lluna a l'aigua» de Txarango i »El cap per avall» de Zoo. Finalment, les tres sales de
concerts que opten al Premi Enderrock són l'Apolo (Barcelona), La Mirona (Salt) i Lo Submarino
(Reus).
A continuació pots consultar la llista completa de finalistes en cada categoria:
Millor artista del 2017
Els Amic de les Arts
Txarango
Zoo
Millor artista en llengua no catalana del 2017
La Raíz
Love of Lesbian
Núria Graham
Millor artista en directe del 2017
Doctor Prats
Txarango
Zoo
Millor artista revelació del 2017
Hora de Joglar
Oriol Barri
Porto Bello
Millor disc de pop-rock del 2017
Els Amics de les Arts - Un estrany poder
Txarango - El cor de la terra
Zoo - Raval
Millor cançó de pop-rock del 2017
Blaumut - "Vint-i-un botons"
Txarango - "Una lluna a l'aigua"
Txarango i altres - "Agafant l'horitzó"
Millor disc de cançó d'autor del 2017
Cesk Freixas - Proposta
Joan Rovira - Encara tenim temps
Manu Guix - Després de tot
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Millor cançó de cançó d'autor del 2017
Cesk Freixas - "Potser per tu"
Manu Guix - "Després de tot"
Sílvia Pérez Cruz - "Vestida de nit"
Millor disc de folk del 2017
Ebri Knight - Cridarem foc!
Les Anxovetes - En sal
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries - No tinc diners
Millor cançó de folk del 2017
La Terrasseta de Preixens - "Tou"
Les Anxovetes - "El viatge"
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries - "No tinc diners"
Millor disc de jazz del 2017
Albert Cirera & Tres Tambors - Suite salada
Oriol Roca Trio - Mar
Xavi Torres Trio - Unknown Past
Millor disc de clàssica del 2017
Carles Marigó - Moments
Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI - Les rutes de l'esclavatge (14441888)
Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya - Cançó d'amor i de guerra
Millor disc infantil / públic familiar del 2017
Cia. Roger Canals - Viatjazz a Nova Orleans
La Tresca i la Verdesca - La nena dels pardals
Macedònia - Estic contenta
Millor videoclip del 2017
Els Amics de les Arts - "El seu gran hit"
Txarango - "Una lluna a l'aigua"
Zoo - "El cap per avall"
Millor sala de concerts del 2017
Apolo (Barcelona)
La Mirona (Salt)
Lo Submarino (Reus)
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