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Jaume Arnella, Biel Majoral i Vicent
Torrent: tres pals de paller
Els tres músics han estat guardonats per la crítica, 'ex aequo', al Premi
Enderrock 2021 a la trajectòria

Vicent Torrent, Biel Majoral i Jaume Arnella | Juan Miguel Morales

Per primera vegada a la història, Enderrock concedirà ex aequo el Premi a la Trajectòria a tres
notables personalitats de la música d'inspiració tradicional. Jaume Arnella (Barcelona, 1943),
Biel Majoral (Gabriel Oliver, Algaida, 1950) i Vicent Torrent (València, 1945) s'han significat per
la seva tasca de recerca, difusió i promoció de la música d'arrel als Països Catalans, i han
aconseguit una rellevància i influència que ha ultrapassat generacions.
Arnella es va donar a conèixer amb el Grup de Folk i ha encapçalat projectes com Els
Sapastres o l'Orquestrina Galana abans de consolidar un projecte en solitari de referència.
Majoral no s'ha prodigat tant en el camp dels enregistraments, però ha situat el llistó de
l'autoexigència a un nivell molt alt sense cedir gens al seu compromís amb el país i la societat del
seu temps. Per la seva banda, Torrent ha encapçalat durant quatre dècades el grup Al Tall, una
de les formacions més carismàtiques i estimades del folk als Països Catalans i, a més, ha ideat i
dirigit la Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana.
Tots tres músics rebran el guardó a la gala d'entrega de premis d'enguany, el 8 d'abril a l'Auditori
de Girona. Així mateix, també el recolliran els altres grups premiats pel jurat, ja anunciats, i els
artistes més votats pel públic al llarg de les tres voltes de votació popular -la primera de les quals
ja ha finalitzat amb 10 nominats en cadascuna de les categories
(https://www.enderrock.cat/noticia/22327/buhos-sopa-cabra-suu-stay-homas-artistes-nominatsvotacio-popular-premis-enderrock-2021) -.
La resta del palmarès dels Premis Enderrock de la Crítica ha estat:
Millor disc
- Pau Vallvé - La vida és ara (autoeditat)
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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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