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Oberta la votació popular dels
Premis Enderrock 2021
La primera volta s'allargarà fins al 24 de gener | Hi haurà tres rondes de votacions
per decidir el veredicte del públic | Tots els discos editats el 2020 estan
preseleccionats per aquesta primera volta

Xavier Mercadé

Avui dimarts 12 de gener engega la primera de les tres voltes de votació que serviran per decidir
qui s'emportarà cadascun dels setze Premis Enderrock per votació popular. Tots els discos editats
al llarg de 2020 i tots els videoclips publicats el darrer any formen part d'aquesta tria inicial per a
la primera ronda de votacions, que tancarà diumenge 24 de gener. De la vostra votació, en sortiran
deu artistes nominats.
A la segona volta, que engegarà el divendres 29 de gener i s'allargarà fins al diumenge 14 de
febrer, només passaran les 10 propostes més votades de cada categoria. Finalment, la darrera
volta de votació popular, que engegarà el dilluns 15 de febrer i s'allargarà fins al 27 del mateix mes,
ja anunciarà els tres finalistes de cada categoria, i servirà per decidir qui s'emportarà cadascun dels
reconeixements de votació popular. Els guanyadors es descobriran a la gala prevista pel dijous 11
de març a l'Auditori de Girona.
Els guardons, que ja es poden votar des d'aquest enllaç http://www.enderrock.cat/votaciopopular)
(
, són els següents:
- Millor artista
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- Millor artista en directe / directe en confinament
- 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 en llengua no catalana
- Millor disc infantil / per a públic familiar
- Millor videoclip
Premis Enderrock de la crítica
El veredicte de la crítica (http://www.enderrock.cat/noticia/22116/75-millors-discos-2020?rlc=a1)
ja es va donar a conèixer fa unes setmanes. El millor disc de l'any el signa Pau Vallvé: La vida
és ara (autoeditat), mentre que el millor artista de l'any segons la crítica és Sidonie i el seu poprock psicodèlic. El millor disc de cançó queda en mans de Gemma Humet, i el millor disc en
llengua no catalana, en les de Núria Graham i el seu àlbum en anglès Marjorie (Primavera
Labels).
La cantautora mallorquina Maria Jaume s'endurà el guardó a millor disc revelació amb Fins a maig
no revisc (Bankrobber) i Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic han facturat el que s'ha considerat el
millor disc de folk. Per la seva banda, El senyal que esperaves (Música Global / Universal) d'Els
Amics de les Arts s'endú el Premi a millor disc de pop-rock, i Don Gelato (Delirics), de Flashy
Ice Cream, el de millor disc de músiques urbanes.

----[Pot ser que tingueu problemes per poder accedir o registrar-vos per emetre el vostre vot. Si és
així, disculpeu les molèsties: estem treballant per solucionar-ho. Fins aleshores, podeu provar-ho
de nou amb un altre navegador o bé havent esborrat les cookies o dades de navegació. Si us
registreu des d'un correu electrònic amb hotmail és possible també que no rebeu el mail de
confirmació, intenteu registrar-vos des d'un altre proveïdor de correu. Si seguiu experimentant
problemes, si us plau reporteu-nos-los a web(arroba)enderrock.cat].
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