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Els Catarres, Doctor Prats i Alfred
García encapçalen el rànquing dels
Premis Enderrock per votació
popular
La Trinca, Joan Manuel Serrat, Colita, Pilar Aymerich i Mark Dasousa
guardonats amb els premis especials | Joan Dausà i la Dharma se sumen a les
actuacions de la gala

Foto de família amb alguns dels artistes que passen a la tercera volta de la votació popular | Xavier Mercadé

Els Premis Enderrock 2019 cada cop són més a prop. A la roda de premsa d'avui a l'Antiga Fàbrica
Estrella Damm s'ha donat per tancada la segona volta de la votació popular amb més de 17.000
participants únics (un 53% més que l'any passat). A més s'ha llançat el tret de sortida a la recta
final amb l'obertura de la tercera i última ronda de votacions
(http://www.enderrock.cat/noticia/18701/ja/esta/oberta/tercera/volta/votacio/popular/dels/premis/en
derrock/2019) , que es durà a terme fins al dia 18 de febrer i que ja permet votar els artistes
finalistes a través d'aquesta pàgina. (http://www.enderrock.cat/votaciopopular)
Cadascuna de les setze categories té tres candidats finalistes que s'anunciaran el dia dels
premis. El grup amb més nominacions ha estat Els Catarres amb cinc, seguit per les quatre de
Doctor Prats i Alfred García, les tres de Judit Neddermann i Buhos, i les dues de Joan Dausà,
Germà Negre, Roba Estesa i Balkan Paradise Orchestra.
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La gala a punt
La roda de premsa d'avui també ha servit per repassar les coordenades de la gala del 28 de
febrer que es farà, com és habitual, a l'Auditori de Girona a les 21 h. La direcció tècnica anirà a càrrec
de Xavi Masó i RGB Music, el guió serà de Jordi Caballé i la presentació dels Premis Enderrock la
faran Xuriguera i Faixedas, uns clàssics de la nit dels Enderrock.
Amb una duració de dues hores i quart, l'entrega dels Premis Enderrock té el suport de
l'Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, La Xarxa - Televisió de
Girona i la Fundació SGAE, a més del patrocini d'Estrella Damm. Avui també s'ha aprofitat per
posar a la venda un paquet d'entrades per als Premis que es poden comprar a Enderrock.cat
(https://gironacultura.koobin.com/enderrock2019) .
Els reconeixements de la indústria
Cada any els Premis Enderrock reconeixen actors, entitats, empreses, discogràfiques i festivals en
els seus respectius aniversaris, tots cabdals del país com a part fonamental d'una indústria rica i
dinàmica. Avui s'han fet públics els guardons, que han volgut recordar el Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona, les botigues Disco 100 i Moby Disk, el Teatre-Auditori Sant
Cugat, la sala Jamboree, els festivals BAM, Mil·lenni i Embassa't i el segell i empresa de
management La Castanya.
Premis Especials
A la roda de premsa celebrada a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm també s'han donat a conèixer
quatre premis especials atorgats per la revista. El Premi Enderrock d'Honor serà per a La Trinca
en el 50è aniversari de la seva creació. Toni Cruz, Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pascual van
debutar per primer cop en directe el 1968 a l'estudi Toreski de Ràdio Barcelona de la mà de
Salvador Escamilla.
El Premi Enderrock a la Trajectòria serà per a Joan Manuel Serrat, que debutava fa poc més de
mig segle amb 21 anys i que va canviar la història de la Nova Cançó com a tretzè membre d'Els
Setze Jutges. Va ser la primera estrella mediàtica de la Cançó i els seus discos van sonar arreu de
l'estat espanyol i també a l'Amèrica del Sud. És autor d'un gran nombre de cançons memorables.
Les fotògrafes Colita i Pilar Aymerich rebran el Premi Enderrock Estrella. Amigues i pioneres
en el món de la fotografia han marcat un abans i un després en la música catalana. Colita va
obrir-la a la modernitat i Pilar Aymerich la va connectar amb les lluites socials.
El desaparegut enginyer de so Joan Trayter dona nom al Premi al millor productor i arranjador
musical atorgat a l'ondarenc Mark Dasousa, d'Atomic Studio. Fa més de quinze anys que
Dasousa és l'artífex de la sonoritat i la producció de l'escena alternativa de les músiques
sorgides del País Valencià, amb la filosofia per bandera d'ajudar a crear escena.
L'estrena d'un nou premi
Els Premis Enderrock 2019 de la Crítica han incorporat la denominació de Premi Xesco Boix al
millor disc per a públic familiar, que a la primera edició ha recaigut en The Penguins - Reggae
per Xics pel seu treball Ballant damunt la lluna (Buenritmo Producciones). El jurat ha estat
integrat per Guillamino (iCatKids), Mireia Izard i Montse Barcon (Oxitocina), Rita Peré
(Festivalot), Aure Ferran (Ara Criatures), Irene Savall (gestora cultural), Jordi Novell (Enderrock),
Joaquim Vilarnau (Enderrock - Cavall Fort), Elisenda Soriguera (Enderrock) i Lluís Gendrau
(Enderrock).
Les actuacions musicals de la gala
Les noves actuacions de la gala de la música catalana confirmades en roda de premsa són Joan
Dausà, que portarà a escena un dels temes del seu tercer disc, Ara som gegants (Promo Arts,
2018), i la Companyia Elèctrica Dharma, que enguany torna als escenaris per presentar el seu
nou treball discogràfic, Flamarada (RGB Suports), el 25è disc del grup. Aquestes intervencions se
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sumaran a les ja anunciades d'Els Pets, Lax'n'Busto, Oques Grasses, Clara Peya, Porto
Bello, Lildami + Suu i Joan Rovira.
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