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Txarango lidera la segona volta de
la votació popular dels Premis
Enderrock amb 7 nominacions
Els segueixen Els Amics de les Arts, Blaumut i Zoo amb 5 nominacions | La gala
tindrà lloc el 8 de març a l'Auditori de Girona, i les entrades ja estan a la venda |
Les primeres actuacions confirmades aniran a càrrec d'Els Catarres, La Pegatina,
Judith Neddermann i Roba Estesa, entre altres

Premis Enderrock 2017 | Xavier Mercadé

La gala dels Premis Enderrock 2018 - Premis de la Música Catalana se celebrarà el dijous 8 de
març a l'Auditori de Girona https://gironacultura.koobin.com/enderrock2018)
(
, que acollirà la festa
per segon any consecutiu. Al llarg de la nit es farà entrega dels premis de la crítica
(http://www.enderrock.cat/noticia/16154/guanyadors/segons/critica) -ja fets públics- i es donaran
a conèixer els guanyadors de la votació popular http://www.enderrock.cat/votaciopopular)
(
, que es
decidiran al final de les tres rondes en les quals participa el públic.
Oberta la segona volta de votacions (http://www.enderrock.cat/votaciopopular)
Tancada la primera ronda de votació, Txarango ha estat el grup més votat pel públic i lectors de
la revista amb un total de 7 de nominacions (millor artista, millor directe, millor disc de pop-rock,
millor clip i tres a millor cançó de pop-rock), seguit de les 5 nominacions per a Els Amics de les
Arts, Blaumut i Zoo; les 4 d'Hora de Joglar i Smoking Souls, i les 3 de Cesk Freixas, Guillem
Roma, Oriol Barri i Roba Estesa.
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La votació popular http://www.enderrock.cat/votaciopopular)
(
ha tancat la primera ronda amb
8.442 vots -que reforcen la xifra ascendent dels darrers anys- i a partir d'avui mateix s'obre la
segona ronda de votacions (http://enderrock.cat/votaciopopular) fins a l'11 de febrer. La tercera
ronda de votació popular serà del 13 al 25 de febrer, amb tres finalistes per categoria. El guanyador
s'anunciarà a la mateixa gala, el dia 8 de març.

Les primeres coordenades de la gala
La XX edició de la Nit Enderrock portarà una desena d'actuacions d'estrena absoluta en directe, la
majoria ja confirmades, com és el cas d'Els Catarres, Judit Neddermann, La Pegatina, Ferran
Palau, El Petit de Cal Eril, Roba Estesa i Roger Mas juntament amb Núria Graham. També
pujaran a l'escenari Mishima, considerats els autors del millor disc de l'any
(http://www.enderrock.cat/noticia/16154/guanyadors/segons/critica) per Ara i res (Warner, 2017).
A més d'aquestes actuacions, que s'han fet públiques en el decurs d'una roda de premsa
celebrada aquest matí a l'Ajuntament de Girona, als Premis Enderrock 2018 hi haurà altres
sorpreses a l'escenari que s'aniran revelant a partir d'ara i fins al 8 de març. Les entrades per
assistir a la gala ja estan a la venda a través del web de Girona Cultura
(https://gironacultura.koobin.com/enderrock2018) i tenen un preu de 10 euros.
La Nit Enderrock i els 25 anys de la revista
La XX edició de la Nit Enderrock rebrà de nou el suport de l'Ajuntament de Girona, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Girona, la Xarxa de Comunicació Local, la Fundació SGAE i el patrocini
d'Estrella Damm, i a més coincidirà amb l'inici dels actes de commemoració dels 25 anys de la
revista Enderrock.
La gala tindrà per segon any la direcció escènica de Josep Maria Mestres i Ignasi Camprodon i serà
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presentada pels ja habituals Rafel Faixedas i Carles Xuriguera. Des del 2014 aquest duet teatral
és el responsable de donar ritme i posar l'humor a la Gala dels Premis de la Música Catalana.
Com a novetat, s'incorpora enguany a l'equip de la gala el guionista Jordi Caballé, un
professional amb experiència en mitjans de comunicació (TV3, Ràdio Flaixbac) i en gales de
lliurament de premis.
La imatge
El cartell dels Premis Enderrock 2018 s'ha encarregat a l'estudi de disseny del Baix Empordà
Mostra Comunicació, empresa dedicada a la comunicació gràfica i a la realització i producció de
museus i exposicions. Són els responsables del disseny gràfic de l'exposició D'ones, (r)evolució de les
dones en la música
(http://www.enderrock.cat/noticia/15781/ones/segle/revolucio/musical/amb/accent/femeni) ,
comissariada pel Grup Enderrock, i que es pot veure al Palau Robert de Barcelona.
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