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OR, Cabot, Marga Rotger i Anegats,
els més nominats als Premis de la
Música Balear
L'àlbum 'Elektra' de Joan Miquel Oliver ha estat elegit Premi Enderrock de la la
crítica a Millor Disc Balear de l'Any | Els eivissencs Uc rebran el Premi d'Honor i
Antoni Parera Fons el Premi a la Trajectòria | La segona volta de votació popular
romandrà oberta fins a l'11 de novembre

El Grup Enderrock ha presentat aquest matí en roda de premsa els reconeixements de la crítica i
els nominats de la votació popular de la segona edició dels Premis Enderrock de la Música Balear,
que tindran lloc el proper 28 de novembre al teatre Xesc Forteza de Palma.
Entre els guardons atorgats per la crítica, i que han estat seleccionats per una quinzena de
periodistes i professionals de les illes Balears, Joan Miquel Oliver ha estat reconegut amb el
Premi Enderrock de la crítica a Millor disc de l'any, amb Elektra (Blau, 2018), i el duet Jansky
amb el Premi especial del jurat pel projecte que combina electrònica i poesia, i que pren forma en
el treball This Is Electroverse (Hidden Track, 2018). Per altra banda, A Manacor (Bubota, 2018)
de Jorra i Gomorra rebrà el Premi Enderrock de la crítica a Millor disc revelació.
Pel que fa als reconeixements especials, el trio eivissenc Uc serà reconegut amb el Premi
Enderrock d'Honor de la Música Balear per la seva tasca de recuperació de la música tradicional
als Països Catalans. Al manacorí Antoni Parera Fons se li concedirà el Premi Enderrock a la
Trajectòria.
Els guardons de la votació popular
Després de la primera volta de votacions, que ha comptat amb més de 4.000 aportacions,
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també s'han fet públics els 33 finalistes de l'edició d'enguany. OR, Cabot, Marga Rotger i
Anegats són els grups amb més nominacions entre les 11 categories que s'atorgaran. A partir
d'avui, 24 d'octubre, s'obre la segona i última ronda de votacions per tal que el públic decideixi
quins són els guanyadors a millor artista, millor
directe, millor grup revelació i millors discos de pop-rock, cançó d'autor,
músiques urbanes, folk, jazz i clàssica, que es coneixeran durant la gala del 28 de novembre. Per
participar en la votació, pots fer-ho a través d'aquest link
(http://www.enderrock.cat/premismusicabalear2019) .
Els nominats, per categories
Millor disc de pop-rock
Ànima nou (Blau, 2019) d'Anegats
Llengües (Blau, 2019) de Cabot
En veu baixa (Blau, 2019) d'OR
Millor disc de músiques urbanes
Sunrise & Shipwrecks (autoeditat, 2018) de Broussonetia
This is Elecroverse (Hidden Track, 2018) de Jansky
Poemes per no tornar (autoeditat, 2018) de Valtònyc
Millor disc de cançó d'autor
Elektra (Blau, 2018) de Joan Miquel Oliver
Infinit Emocionari (Runaway, 2019) de Marga Rotger
R.D.I Comunitat des Pla (Blau, 2019) de Tomeu Penya
Millor disc de folk
Al Vol (autoeditat, 2018) de Ballugall
Sonen les campanes! (Blau, 2018) de Posidònia
Roada (Ona Edicions, 2019) de Roada
Millor disc de jazz
No hay dos sin tres (SPPF, 2018) de Marco Mezquida i Chicuelo
Wabi-Sabi (Fresh Sound New Talent, 2019) de Pere Bujosa Trio
Live in Madrid (Fresh Sound New Talent, 2018) de Pere Navarro Quintet
Millor disc de clàssica
Ficció: J.Prohens (Casmusic, 2019) d'Andreu Riera
Cello Works 2 (Blau, 2019) de Gabriel Fiol
Poetic Logbook (Universal, 2019) de Joan Valent
Millor disc en llengua no catalana
Lost Boys (Runaway, 2018) de Black Cats
A la sombra de tu luz (Blau, 2018) de Bruno Sotos
Stuffed Soup (autoeditat, 2018) d'Stuffed Sup
Millor cançó
"Llengües" de Cabot
"Som tantíssimes" de Marga Rotger
"En veu baixa" d'OR
Millor directe
Anegats
OR
Xanguito
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Millor artista revelació
Ca de Bou
Cabot
Xarxa
Millor artista 2019
Bep Marquès
Marga Rotger
OR
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