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Sofia guanya el concurs Pop-Rock
de Palma
La jove palmesana ha quedat en primer lloc, seguida per Salvatge Cor i Dead
Eye Wolves | Salvatge Cor, a més, s'endú el Premi Enderrock a milor cançó en
català del concurs

Sofia | Arxiu del concurs

Havent just engegat el seu projecte musical, la jove artista palmesana Sofia (música urbana) ha
estat la guanyadora del Concurs Pop-Rock de Palma de 2020. La segueixen Salvatge Cor (pop
rock), que ha assumit el segon lloc i que, a més, s'ha endut el Premi Enderrock a millor cançó en
català per ?Cap a la llum?, i el grup de mètal Dead Eye Wolves. Així es va resoldre ahir, a la final
celebrada a Es Gremi.
D'aquesta manera, la guanyadora, Sofia, rep un premi de 3.000 ? i una actuació a la propera edició
del Fira B!. El segon classificat, Salvatge Cor, rep un premi de 2.000 ?, mentre que Dead Eye
Wolves, el rep de 1.000. A més, tots tres actuaran el proper mes de gener a les festes de Sant
Sebastià al teatre Principal de Palma. Salvatge Cor, com a guanyador del Premi Enderrock, serà
properament entrevistat per a la revista impresa i digital i portada de l'EDR Balears.
https://www.enderrock.cat/noticia/21744/sofia-guanya-concurs-pop-rock-palma
Pagina 1 de 2

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Cn-I-2B-TjM

Totes tres bandes van erigir-se guanyadores a la final d'ahir, on es debatien també el lloc amb
Bad Shades (pop rock) i Doctor Zhaska y La Banda del Misterio (música urbana), que malgrat
no quedar vencedors, seran programats a teatres municipals amb el 100 per cent de
taquillatge. Els grups van ser escollits entre els 21 semifinalistes que va seleccionar el jurat de les
102 propostes artístiques que es van presentar aquest any.
?Vaig proposar recuperar aquest concurs, que ara feia 21 anys que no se celebrava, amb la idea
que el Pop Rock fos una plataforma d'exhibició i promoció dels grups més joves i d'altres més
emergents o consolidats -explica Antoni Noguera, tinent de batle de Cultura i Benestar Social-. Ara
que ja podem fer balanç, amb més de 100 grups presentats i amb mostres de gran qualitat,
podem dir que aquest Pop Rock ha estat un èxit i que l'any que ve en aquestes dates en farem
una nova edició?.
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