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Obrim la votació popular dels Premis
Enderrock 2019
La primera volta s'allargarà fins al dijous 17 de gener | Hi haurà tres rondes de
votacions per decidir el veredicte del públic | Tots els discos editats el 2018
estan preseleccionats per aquesta primera volta

Oberta la votació popular

Avui dimecres 9 de gener engega la primera de les tres voltes de votació que serviran per decidir
qui s'emportarà cadascun dels setze Premis Enderrock
(http://www.enderrock.cat/noticies/etiqueta/Premis+Enderrock+2019) per votació popular. Tots els
discos editats al llarg del 2018 i tots els videoclips publicats el darrer any formen part d'aquesta
tria inicial per a la primera ronda de votacions.
A la segona volta, que engegarà el dilluns 21 de gener i s'allargarà fins al diumenge 3 de febrer,
només hi passaran les 10 propostes més votades de cada categoria. Finalment, la darrera volta
de votació popular, que engegarà el dijous 7 de febrer i s'allargarà fins al 18 del mateix més, ja
anunciarà els tres finalistes de cada categoria, i servirà per decidir qui s'emportarà cadascun dels
reconeixements de votació popular.
Els guardons, que ja es poden votar des d'aquest enllaç http://www.enderrock.cat/votaciopopular)
(
, són els següents:
- Millor artista
- Millor artista en llengua no catalana
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- Millor directe
- Millor artista revelació
?- Millor disc de pop-rock
- Millor cançó de pop-rock
- Millor disc de cançó d'autor
- Millor cançó de cançó d'autor
- Millor disc de folk
- Millor cançó de folk
- Millor treball de hip-hop i músiques urbanes
- Millor disc de jazz
- Millor disc de clàssica
- Millor disc infantil / per a públic familiar
- Millor videoclip
- Millor sala de concerts

Premis Enderrock de la crítica
El veredicte de la crítica ja es va donar a conèixer
(http://www.enderrock.cat/noticia/18451/clara/peya/signa/millor/disc/2018) fa unes setmanes. El
millor disc de l'any el signa Clara Peya, l'explosió de Rosalía la fa mereixedora del Premi Enderrock
de la crítica al millor disc en altres llengües, i el debut de Suu la converteix en l'autora del millor disc
d'artista revelació. Joan Dausà s'erigeix com el millor artista del 2018, i no només per la publicació
d'Ara som gegants (PromoArts, 2018), sinó per una gira de concerts emotiva i intensa, que l'ha
portat a recórrer paratges únics d'arreu del país.
A més, també hi ha connexió intergeneracional, entre Els Pets (millor disc de pop-rock) i El Petit de
Cal Eril (millor disc de cançó), tots dos reconeguts pels periodistes musicals de l'escena
catalana. Els Jóvens, amb el seu disc homònim, s'emporten el premi al millor disc de folk, i pel que
fa a les categories de clàssica i jazz, la crítica ha reconegut el disc Arrels (Ficta Edicions) de Trio
Pedrell i Sketches Overseas (Outside Inmusic) de Lluc Casares.
Premis especials
Encara falten per saber els quatre premis especials de la nit, que són el Premi a la Trajectòria, el
Premi Joan Trayter, el Premi Enderrock Estrella i el Premi d'Honor.
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