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La gala dels Premis Enderrock 2021
s'ajorna a l'abril
L'entrega de guardons d'enguany es posposa a causa de la pandèmia, de l'11
de març al 8 d'abril | La primera volta de votació popular romandrà oberta dues
setmanes més, fins al 7 de febrer | Hi haurà tres rondes de votacions per decidir
el veredicte dels lectors

La celebració de la gala dels Premis Enderrock, prevista inicialment per l'11 de març, s'ajorna a
causa de l'evolució de la pandèmia i es farà el dijous 8 d'abril a l'Auditori de Girona. Com a
conseqüència, s'amplien els períodes de la votació popular. Així doncs, la primera volta, oberta el
passat 12 de gener i que havia de finalitzar avui, durarà dues setmanes més, fins al diumenge 7
de febrer.
La primera de tres voltes
Aquesta és la primera de tres voltes 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
finalment el 7 de febrer. De la vostra votació, en sortiran deu nominats en cada categoria.
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A la segona volta, només passaran les 10 propostes més votades de cada categoria. Finalment,
la darrera volta de votació popular ja anunciarà els tres finalistes de cada categoria, i servirà per
decidir qui s'emportarà cadascun dels reconeixements de votació popular.
Els guardons, que es poden votar des d'aquest enllaçhttps://www.enderrock.cat/votaciopopular)
(
,
són els següents:
- Millor artista
- 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 https://www.enderrock.cat/noticia/22116/75-millors-discos-2020?rlc=a1)
(
ja es va donar a conèixer fa unes setmanes:
Millor disc
- Pau Vallvé - La vida és ara (autoeditat)
Millor artista
- Sidonie - El regreso de ABBA (Sony Music)
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Millor disc de pop-rock
- Els Amics de les Arts - El senyal que esperaves (Música Global / Universal)
Millor disc de cançó d'autor
- Gemma Humet - Màtria (Satélite K)
Millor disc de folk
- Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic - El ball i el plany (Fina Estampa)
Millor disc de músiques urbanes
- Flashy Ice Cream - Don Gelato (Delirics)
Millor artista revelació
- Maria Jaume - Fins a maig no revisc (BankRobber)
Millor disc en llengua no catalana
- Núria Graham - Marjorie (Primavera Labels)
Millor disc de música clàssica / contemporània
- Josep Colom - B Minor Sonatas (Eudora Records)
Millor disc de jazz
- Gonzalo del Val Trio - Cancionero (Fresh Sound Records)
El Premi Enderrock de la crítica al millor disc per públic familiar, el Premi Xesco Boix, es farà
públic el proper 3 de febrer, coincidint amb el 75è aniversari del naixement del músic Xesco
Boix.
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