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Oques Grasses, Miki Núñez,
Ginestà i Rosalia principals finalistes
dels Premis Enderrock 2020
Avui Enderrock ha fet púbics els tres nominats de cada categoria per votació
popular| Els guanyadors de cada guardó es faran públics a la gala dels Premis
de la Música Catalana el 5 de març a l'Auditori de Girona | David Rosell rebrà el
premi a millor productor i 2PrincesesBarbudes el guardó de millor disc per a
públic familiar | La XXII edició dels Premis de la Música Catalana es transmetrà
en directe per primera vegada gràcies a una coproducció entre la Xarxa i TV3

Finalistes tercera volta Premis Enderrock 2020 | Juan Miguel Morales

Oques Grasses, amb cinc nominacions, i Ginestà, Miki Núñez i Rosalia amb tres, són els
principals artistes que han passat a l'última volta dels Premis Enderrock per votació popular. Per
cada categoria s'han classificat 3 grups o solistes, i el guanyador de cadascuna se sabrà durant la
gala que se celebrarà el 5 de març a l'Auditori de Girona, a partir de les 21 h.
La gala es transmetrà en directe pel canal 33 i les televisions locals gràcies a una coproducció
televisiva i radiofònica entre la Xarxa, TV3 i iCat. Les emissores Catalunya Ràdio, iCat, Rac 1 i Els
40 també faran programacions especials des de l'Auditori de Girona la nit de la XII edició dels
Premis de la Música Catalana.
El músic bagenc David Rosell rebrà el premi Joan Trayter a la millor producció per la seva
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trajectòria, en què ha treballat per als discos de Txarango, Buhos, Porto Bello, El Diluvi o Itaca
Band, entre altres. Ell duet Helena Casas i Marc Marcé (2PrincesesBarbudes) han estat
premiats com a millor disc per a públic familiar per al disc La bona vida (CK Music). La resta de
premis especials els recolliran Núria Feliu (Premi d'Honor), Manel Camp (Premi a la Trajectòria) i
Jordi Sierra i Fabra (Premi Estrella).
Les actuacions previstes durant la gala seran l'estrena en directe de Sopa de Cabra, Judit
Neddermann, Balkan Paradise Orchestra, Blaumut, Gertrudis, Koers, PAWN Gang &
Lildami, Smoking Souls, Salvatge Cor & Maria Jaume Martorell, entre altres.
Consulta els finalistes i vota els teus preferits en la darrera ronda, fins el 23 de febrer, a través
d'aquest enllaç http://www.enderrock.cat/votaciopopular)
(
.
Millor disc de pop-rock del 2019
Manel - Per la bona gent
Oques Grasses - Fans del sol
Porto Bello - L'ull de la tempesta
Millor cançó de pop-rock del 2019
Alfred García i Txarango - "Crema la nit"
Miki Núñez - "Escriurem"
Oques Grasses - "In the Night"
Millor disc de cançó d'autor del 2019
Cesk Freixas - Festa Major
Ginestà - Ginestà
Mireia Vives & Borja Penalba - Cançons de fer camí
Millor cançó de cançó d'autor del 2019
Cesk Freixas - "Cercavila"
Ginestà - "Estimar-te com la terra"
Joan Rovira - "Sota el teu balcó"
Millor disc de folk del 2019
Criatures - Praxinoscopi
Meritxell i Judit Neddermann - Present
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries - Viatge a Buda
Millor cançó de folk del 2019
El Pony Pisador - "La confraria del menhir"
Meritxell i Judit Neddermann - "Prec de Nadal"
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries - "Canta l'illa de Buda"
Millor treball de hip-hop i músiques urbanes del 2019
31 FAM - Tr3tze
Lágrimas de Sangre - Vértigo
Lildami - Flors mentre visqui
Millor disc de jazz i blues del 2019
Andrea Motis- - Do outro lado do azul
Chicuelo i Marco Mezquida - No hay dos sin tres
The Bop Collective - Iaspis
Millor disc de clàssica i contemporània del 2019
Albert Guinovart i Miquel Bofill - Dreams
Clara Peya - AA (Analogia de l'A-mort)
http://www.enderrock.cat/noticia/20589/oques/grasses/miki/nunez/ginesta/rosalia/principals/finalistes/dels/premis/enderrock/2020
Pàgina 2 de 3

Cor Jove Nacional de Catalunya - Cor Jove Nacional de Catalunya:
Josep Vila i Casañas
Millor disc per a públic familiar del 2019
Dàmaris Gelabert - És l'hora de l'orquestra
El Pot Petit - 10 anys
Ramonets - Fes-t'ho tu mateix
Millor artista del 2019
Manel
Oques Grasses
Rosalia
Millor artista revelació del 2019
31 FAM
Ginestà
Miki Núñez
Millor artista en llengua no catalana del 2019
Aitana
Nil Moliner
Rosalia
Millor directe del 2019
Miki Núñez
Oques Grasses
Porto Bello
Millor videoclip del 2019
Buhos - "Connectats"
Oques Grasses - "In the Night"
Rosalia - "Milionària"
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