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Els videoclips més vistos de 2020
Enderrock publica per cinquè any la llista dels videoclips en català amb més
reproduccions de l'any a YouTube | Miki Núñez i el seu "Escriurem
#Joemcorono" encapçala el rànquing, seguit per Txarango, Buhos, Salva Racero i
Cesk Freixas | Els TOP 100 primers supera els 16 milions de reproduccions

Miki Núñez al vídeo "Escriurem #Joemcorono"
La cançó "Escriurem #Joemcorono", una versió col·lectiva i solidària de l'èxit de Miki Núñez amb les
veus convidades de Judit Neddermann, Blaumut, Cesk Freixas o Els Amics de les Arts entre molts d'altres- ha estat el videoclip en català del 2020, amb un total de 2.063.700
visualitzacions. La xifra queda molt lluny del clip més vist del 2019, el "F*cking Money Man" de
Rosalia, que encapçalava el rànquing del 2019 amb més de 26 milions de visualitzacions; o fins i
tot del "Fins que arribi l'alba" d'Els Catarres, que liderava la llista del 2018 amb 5 milions de
visualitzacions. El famós vídeo de Rosalia ja supera avui en dia els 35 milions de reproduccions.
Les següents posicions del rànquing del 2020 han estat per Txarango, amb "A la deriva", el primer
videoclip del seu disc De vent i ales (Halley Records, 2020). El segueix, amb la meitat de
reproduccions, Buhos en companyia de Miki Núñez, Lildami i Suu, amb "El dia de la victòria", i
la cançó col·lectiva "Un Sant Jordi diferent", liderada per l'excantant de Lax'n'Busto Salva Racero.
En la cinquena posició apareix Cesk Freixas amb la seva actualització de "La rambla del Poble
Sec" en companyia d'Alguer Miquel de Txarango.
Els videoclips per a públic familiar han aconseguit situar-se en el top 25 de la mà de Dàmaris
Gelabert -12a posició amb "Mou el cos"-, Xiula -23 i 24a posició amb "Mirada estràbica" i "Em quedo
a casa", i El Pot Petit. D'El Pot Petit també cal destacar les adaptacions a llenguatge de signes
de videoclips més antics, que han totalitzat més d'1.635.000 visualitzacions. Només apareixen
dues cançó de trap o rap en català en el top 25; es tracta de "Un plan B" i "Te gusto" de 31 FAM. Els
videoclips de rap i trap representen un 25% del top 100, fet que continua una caiguda respecte
les xifres del 2018 (40%) i el 2019 (31%).
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Els artistes que han situat més cançons en el top 100 han estat La Fúmiga i P.A.W.N. Gang amb
4 clips; 31 FAM, Buhos, Enric Ez, Ferran Palau, Gertrudis, Flashy Ice Cream, Koers, Stay
Homas i Xiula amb 3; i Blaumut, Crema Kids, El Diluvi, El Petit de Cal Eril, El Pot Petit, Els
Amics de les Arts, Lildami, Malifeta, Orquestra Di-versiones, Still Ill, Swit Eme i VerdCel amb 2.
Per segon any, presentem també dos rànquings: els 10 clips d'artistes del País Valencià més
vistos, i els 10 clips d'artistes de les illes Balears amb més visualitzacions a YouTube. D'aquesta
manera volem visualitzar una escena que demogràficament és més petita respecte a la del
Principat.
Enguany, el llindar per entrar en el top 100 dels videoclips en català ha estat al voltant de les
35.000 reproduccions; 4.000 més que el 2019 (31.000), 10.000 més que el 2018 (25.000),
12.000 més que l'any 2017 (22.000) i 14.000 més que el 2016 (21.000). En el top 25 s'hi
accedeix a partir de les 167.400 reproduccions; molt per sota de les 231.000 reproduccions del
2019, però bastant per sobre de les 120.000 de 2018, de les 95.000 de 2017, i de les 120.000 de
2016. Els 100 videoclips en català més reproduïts han sumat més de 16 milions de
visualitzacions. Un clar retrocés (-71%) respecte els 56 milions de visualitzacions del 2019 -una
bona xifra aconseguida gràcies a l'efecte Rosalia-; i un 41% de caiguda respecte als més de 27
milions de visualitzacions de 2018.
La llista només inclou visualitzacions de videoclips en llengua catalana a YouTube. No s'hi
inclouen lyric videos, vídeos d'àudio, enregistraments en directe, tràilers i making of. Per aquest motiu
no s'hi inclouen els vídeos de cançons en directe realitzades durant el confinament -com els
famosos concerts a la terrassa dels Stay Homas, entre molts d'altres-.

>>> TOP 100 2020 DE VIDEOCLIPS EN CATALÀ A YOUTUBE
>>> TOP 25 2020 DE CLIPS EN CATALÀ D'ARTISTES VALENCIANS A YOUTUBE >> TOP 25
2020 DE CLIPS EN CATALÀ D'ARTISTES BALEARS A YOUTUBE
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