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La votació popular dels Premis
Enderrock 2019 acaba avui
El veredicte de les votacions se sabrà el 28 de febrer a la gala dels Premis
Enderrock a Girona

Premis Enderrock 2019

A principis de gener s'obria la primera volta de la votació popular dels Premis Enderrock 2019i en
poc més d'un mes, estem a poques hores de tancar el termini de la tercera ronda. Aquesta nit a
les 00.00 h ja no hi haurà marxa enrere, els grups nominats que han arribat a l'última de les
fases, s'enduran els guardons en les setze categories existents aquest any.
L'acte de lliurement dels premis serà durant la gala que es farà el proper dijous 28 de febrer a
l'Auditori de Girona. Els nominats que encara ets a temps de votar
(http://www.enderrock.cat/votaciopopular) són:
Millor artista del 2018
Buhos
Els Catarres
Judit Neddermann
Millor artista revelació del 2018
Alfred García
K-liu
Suu
Millor artista en llengua no catalana del 2018
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Alfred García
Ramon Mirabet
Rosalía
Millor artista en directe del 2018
Doctor Prats
Els Catarres
Txarango
Millor disc de pop-rock del 2018
Doctor Prats - Venim de lluny
Els Catarres - Tots els meus principis
Els Pets - Som
Millor cançó de pop-rock del 2018
Buhos - "Volcans"
Doctor Prats - "Caminem lluny"
Els Catarres - "Fins que arribi l'alba"
Millor disc de cançó d'autor del 2018
Alfred García - 1016
Joan Dausà - Ara som gegants
Judit Neddermann - Nua
Millor cançó de cançó d'autor del 2018
Alfred García - "Et vull veure"
Joan Dausà - "La gran eufòria"
Judit Neddermann - "No volem més cops"
Millor disc de folk del 2018
Balkan Paradise Orchestra - K'ataka
Germà Negre - Molt de porc i poca salsitxa
Roba Estesa - Desglaç
Millor cançó de folk del 2018
Balkan Paradise Orchestra - "Ederlezi"
Germà Negre - "Pits i collons"
Roba Estesa - "La nit és nostra"
Millor treball de hip-hop i músiques urbanes del 2018
* NOVA CATEGORIA
Lildami - 10 vos guard
Valtonyc - Poemes per no tornar
Zoo - Omertà
Millor disc de jazz del 2018
Alba Careta Quintet - Orígens
Jon Robles - Marko Lohikari - Ramón Ángel Rey - Abril 10/18
Roger Mas - The Call from the Past
Millor disc de clàssica del 2018
Albert Guinovart - Cor Jove de l'Orfeó Català - Musicals!
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya - Llull: Òpera en un pròleg i dos actes
Núria Rial - Vocalise
Millor disc per a públic familiar del 2018
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El Pot Petit - A l'aventura
Macedònia - Escandaliciós
Reggae per Xics - Ballant damunt la lluna
Millor videoclip del 2018
Buhos - "Volcans"
Doctor Prats - "Caminem lluny"
Els Catarres - "Fins que arribi l'alba"
Millor sala de concerts del 2018
Apolo (Barcelona)
Barts (Barcelona)
La Mirona (Salt)
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