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Descobrim en roda de premsa els
primers nominats dels Premis
Enderrock 2021
Durant el parlament s'anunciaran els 10 nominats de cada categoria de la
primera volta de votació popular dels Premis Enderrock | L'acte se celebrarà
aquest dijous dia 11 a les 11h a l'Ajuntament de Girona i es podrà seguir en
streaming

Premis Enderrock | Xavier Mercadé

Demà, dijous 11 de febrer, tindrà lloc la roda de premsa de presentació dels Premis Enderrock 2021 XXIII Premis a la Música Catalana. L'esdeveniment se celebrarà a les 11h la sala d'actes Miquel
Diumé de l'Ajuntament de Girona amb la presència del director editorial de Grup Enderrock, Lluís
Gendrau, i el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats. A l'acte es
farà lectura pública dels deu nominats a la primera ronda de votació popular en cadascuna de les
categories dels Premis Enderrock d'enguany. Tanmateix, la roda de premsa servirà per presentar
la imatge gràfica del cartell de la 23a edició dels Premis de la Música Catalana.
El parlament es podrà seguir en streaming a través d'Enderrok.cat, on l'audiència podrà descobrir
en temps real quins són els nominats d'aquest any. La gala de l'entrega dels guardons es farà
aquest any el 8 d'abril a l'Auditori de Girona i, tal com es va fer amb l'edició anterior, serà
retransmesa a través d'una realització conjunta entre TV3 i La Xarxa.
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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)
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)
Premi Xesco Boix a millor disc per a públic familiar
- Xiula - Descontrol MParental (autoeditat)
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