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Els finalistes als Premis Enderrock
2017
Roba Estesa, Doctor Prats i Manel, els grups més votats
Des d'aquest moment i fins al 21 de febrer hi ha oberta la darrera ronda de votació popular
, que
determinarà els guanyadors de cada categoria segons el públic. Els guardonats pel públic
s'anunciaran a la cerimònia dels Premis Enderrock 2017 -XIX Premis de la Música Catalana, que
se celebrarà el dijous 9 de març a l'Auditori de Girona. Roba Estesa, que opta a 4 guardons, és el
grup més nominat. Les segueixen Doctor Prats, Manel, Animal i Judit Neddermann amb 3
nominacions.

El grup de folk Roba Estesa amb quatre nominacions i Doctor Prats, Manel, Animal i Judit
Neddermann amb tres nominacions cadascú, són els artistes finalistes als Premis Enderrock
amb major presència a les diferents categories que es premien per votació popular. Fins el 21 de
febrer el públic podrà decidir els guanyadors de les 15 categories dels Premis Enderrock 2017 XIX Premis de la Música Catalana a la tercera i última volta de votació popular. Roba Estesa
ha assolit nominacions a artista revelació, disc de folk i cançó de folk («Viu» i «Una altra ronda»). Per
la seva banda, Doctor Prats, Judit Neddermann i Manel són finalistes a la categoria de millor
artista. Doctor Prats i Manel també són candidats a millor disc i cançó de pop-rock, mentre que
Nedderman competeix en les categories de millor disc i cançó de cançó d'autor. El trio de
nominacions d'Animal són com a artista revelació, cançó de pop-rock i videoclip. Finalment, Belda &
Sanjosex i El Petit de Cal Eril són finalistes en dues categories cadascú.
A la Nit Enderrock, que tindrà lloc el 9 de març a l'Auditori de Girona, es lliuraran els 15 premis de
votació popular i de la crítica; el Premi Enderrock Estrella Damm que recau a una persona on
entitat que ha destacat en l'àmbit de la música; el Premi Joan Trayter al millor productor o director
musical i el Premi a la Trajectòria. Els Premis Enderrock de votació popular guardonen anualment
als millors artistes, discos i cançons en les categories de pop-rock, cançó d'autor, folk, jazz, clàssica i
infantil, a més del millor videoclip i millor sala de concerts. Els Premis Enderrock 2017- XIX
Premis de la Música Catalana tenen el patrocini d'Estrella Damm i el suport de l'Ajuntament i la
Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, Fundació SGAE i La Xarxa, que emetrà la gala en
directe per a les televisions locals i al canal 159 que la plataforma Movistar+.
A continuació anunciem la llista de nominats en cada categoria:
Millor artista
Doctor Prats
Judit Neddermann
Manel
Millor artista en llengua no catalana
La Raíz
Love of Lesbian
Ramon Mirabet
Millor artista en directe
Ebri Knight
Els Catarres
La Gran Pegatina
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Millor artista revelació
Animal
Quartet Mèlt
Roba Estesa
Millor disc de pop-rock del 2016
Doctor Prats - Aham Sigah
Manel - Jo competeixo
Oques Grasses - You Poni
Millor cançó de pop-rock del 2016
Animal - "Només amb tu"
Doctor Prats - "Ara!"
Manel - "Jo competeixo"
Millor disc de cançó d'autor del 2016
El Petit de Cal Eril - La força
Joan Dausà - La festa final
Judit Neddermann - Un segon
Millor cançó de cançó d'autor del 2016
El Petit de Cal Eril - "El plor"
Judit Neddermann - "Mireia"
Sisa - "Malalts del cel"
Millor disc de folk del 2016
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra - De l'Ebre al Danubi
Belda & Sanjosex - Càntut
Roba Estesa - Descalces
Millor cançó de folk del 2016
Roba Estesa - "Viu"
Roba Estesa - "Una altra ronda"
Belda & Sanjosex - "El pomeró"
Millor disc de jazz del 2016
Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet - He's Funny That Way EP
Barcelona Gospel Messengers - Be Here Now: Un tribut a George Harrison
Bruno Oro & Vicens Martín Dream Big Band - Sinatra 100 anys
Millor disc de clàssica del 2016
Alba Ventura - Études
Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations - Dixit Dominus:
Vivaldi, Mozart, Handel
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya - Tossudament Llach
Millor disc per al públic familiar del 2016
Club Super3 - Tots som Súpers!! El disc dels 25 anys
The Penguins - Reggae per Xics - 5 anys
Xiula - 5.472 m. Un viatge musical il·lustrat
Millor videoclip del 2016
Animal - "Només amb tu"
Buhos - "Barcelona s'il·lumina"
The Anti-Patiks - "Només el punk rock em fa feliç"
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Millor sala de concert
Apolo (Barcelona)
La Mirona (Salt)
Slàvia (Les Borges Blanques)
Avui també s'ha anunciat el nou Premi Enderrock d'Honor, que té com a objectiu retre
homenatge a una figura cabdal del panorama musical català. La primera edició del guardó s'ha
atorgat al compositor i arranjador barceloní Francesc Burrull, considerat el pianista de la Cançó
.
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