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Buhos, Miki Núñez, Sílvia Pérez
Cruz, Stay Homas i Txarango els
artistes més nominats als Premis
Enderrock 2021 per votació popular
Buhos, Miki Núñez, Sílvia Pérez Cruz, Stay Homas i Txarango són els artistes
amb més nominacions per votació popular | La tercera volta de votacions obre
avui mateix i tancarà el pròxim 21 de març | La cantant i musa de la 'gauche divine'
Guillermina Motta rebrà el Premi Enderrock d'Honor 2021 | Els folkloristes Jaume
Arnella, Biel Majoral i Vicent Torrent seran reconeguts amb el Premi Enderrock a
la Trajectòria | El Premi Joan Trayter a millor productor musical s'atorgarà al
guitarrista i compositor David Soler | La revista ha lliurat els Premis de
Reconeixement a la Indústria a segells, promotores, sales, festivals, mitjans i
periodistes

La lectura pública de la segona ronda de votacions populars dels Premis Enderrock 2021 - XXIII
Premis de la Música Catalana ha atorgat tres nominacions a Buhos, Miki Núñez, Sílvia Pérez
Cruz, Stay Homas i Txarango, que lideren el rànquing de finalistes. Amb dues nominacions s'han
situat Balkan Paradise Orchestra, Gemma Humet i Roba Estesa. Aquest és el resultat del
còmput dels 17.480 vots d'usuaris únics recollits les darreres setmanes, un 14% més que la
votació de l'any passat. En total, la participació als Premis Enderrock 2021 acumula 35.312 vots
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únics, sumant les dues rondes celebrades.
Dels resultats anunciats avui en la roda de premsa a l'Antiga Fàbrica Damm, destaca que per
primera vegada s'ha mantingut la paritat en les opcions votades entre els finalistes amb 49%
d'artistes femenines o de grups mixtos. Del llistat total d'artistes finalistes, dues propostes
provenen de les Illes Balears i dues del País Valencià.
La segona ronda de votació han desvelat els tres finalistes de cada categoria. Buhos, Miki
Núñez i Txarango competeixen en la categoria de millor artista 2020. Berta Sala, Marc Amat i
Stay Homas lideren les posicions en la categoria de millor artista revelació. El nom de Sílvia
Pérez Cruz apareix en les nominacions finalistes de les categories de millor disc de cançó d'autor,
millor disc de jazz i millor directe o directe en confinament. A continuació presentem els tres
finalistes de cada categoria.
ELS NOMINATS PER VOTACIÓ POPULAR
Millor videoclip del 2020 per votació popular
- Buhos + Miki Núñez, Suu i Lildami - "El dia de la victòria"
- Gertrudis + Doctor Prats - "No em dona la gana"
- Suu - "Tant de bo"
Millor directe / directe en confinament del 2020 per votació popular
- Joan Dausà
- Sílvia Pérez Cruz
- Stay Homas
Millor disc en llengua no catalana del 2020 per votació popular
- La Pegatina - Darle la vuelta
- Miki Núñez - Iceberg
- Samantha - Nada
Millor disc per a públic familiar del 2020 per votació popular
- Ara Va de Bo - Les sessions d'El Gripau Blau a Ràdio Estel (2011-2020)
- Macedònia - Papallones
- Xiula - Descontrol Mparental
Millor disc de clàssica del 2020 per votació popular
- Alba Ventura - Mozart: Piano sonatas, vol. 1
- Clara Peya - Estat de larva
- La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya + DDAA - Emociona't amb la SCCC: 25 anys de
Música Global
Millor disc de jazz del 2020 per votació popular
- Elisabet Raspall - I Love Jazz
- Joan Garrido & The Global Band - Christmas Songs 4 New Times
- Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida - MA. Live in Tokyo
Millor treball de músiques urbanes del 2020 per votació popular
- JazzWoman - Maléfica
- Lírica de Trobadors - Volum II
- The Tyets - El pipeig
Millor cançó de folk del 2020 per votació popular
- Balkan Paradise Orchestra - "Da Mas Over"
- Ballaveu - "Dalt del cotxe | Un, dos, rat"
- Roba Estesa - "Cendres i plaers"
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Millor disc de folk del 2020 per votació popular
- Balkan Paradise Orchestra - Odissea
- Roba Estesa - Dolors
- Sabor de Gràcia - 25 A
Millor cançó de cançó d'autor del 2020 per votació popular
- Gemma Humet - "Ales al vent"
- Meritxell Neddermann - "Ja no vull?
- Miki Núñez - "No m'ho esperava"
Millor disc de cançó d'autor del 2020 per votació popular
- Gemma Humet - Màtria
- Pau Vallvé - La vida és ara
- Sílvia Pérez Cruz - Farsa (Género imposible)
Millor cançó de pop-rock del 2020 per votació popular
- Porto Bello - "Abril"
- Stay Homas + Oques Grasses - "The Bright Side"
- Txarango - "A la deriva"
Millor disc de pop-rock del 2020 per votació popular
- Arc de Triomf - Nascuts per molestar
- Buhos - El dia de la victòria
- Txarango - De vent i ales
Millor artista revelació del 2020 per votació popular
- Berta Sala
- Marc Amat
- Stay Homas
Millor artista del 2020 per votació popular
- Buhos
- Miki Núñez
- Txarango
A partir d'avui i fins al dia 21 de març, quedarà oberta la tercera i última ronda de votació popular
que decidirà als guanyadors que es donaran a conèixer durant la cerimònia que se celebrarà el
proper dijous 8 d'abril a l'Auditori de Girona. L'acte es retransmetrà en directe pel TVC, iCat i les
televisions i ràdios de La Xarxa de Comunicació Local. Pots consultar els guardonats per la crítica al
següent enllaç.
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Guillermina Motta Foto: Juan Miguel Morales

Premis especials
Durant la la cerimònia també hi haurà lloc per als premis especials d'aquest 2020. El Premi
Enderrock d'Honor el recollirà Guillermina Motta, el Premi Enderrock a la Trajectòria serà per al
balear Biel Majoral, el valencià Vicent Torrent i el català Jaume Arnella. D'altra banda, el productor,
guitarrista i compositor David Soler rebrà el Premi Trayter al Millor productor i arranjador, i Xiula, el
Premi Xesco Boix al millor disc per a públic familiar.
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Reconeixements a la indústria
GRUP ENDERROCK ha concedit també els reconeixements a la indústria musical per la seva
trajectòria i contribució a l'escena, coincidint amb els aniversari celebrats el darrer any.
Enguany s'han distingit el Festival de Torroella de Montgrí (40 anys) i BarnaSants (25 anys); els
segells Música Global (25 anys), Ventilador Music (25 anys) i El Genio Equivocado (10 anys);
les sales Stroika (10 anys) i Heliogàbal (25 anys), el programa L'home del jazz (10 anys); la
promotora No Sonores (10 anys), l'estudi Music Lan (25 anys), l'entitat Societat de Blues de
Barcelona (15 anys), l'agència Vibra Comunicació (15 anys) i el portal Viasona (10 anys).

D'esquerra a dreta: Pere Camps (BarnaSants), Pere Pons (L'home del Jazz), Sabine Huggaerts (Música
Global), Montserrat Faura (Festival Torroella de Montgrí), Salvador Martínez (Societat de Blues de
Barcelona), Salvador Cufí (Música Global), Albert Puig (No Sonores), Josep Gómez (Ventilador Music), Dani
Castellano (Sala Stroika), Joan Camp (Viasona), Albert Pijuan (Heliogàbal), Joan Casulleras (El Genio
Equivocado), Jordi Soler (Music Lan) i Laia Martí i Marc Isern (Vibra Comunicació). Foto: Carles Rodríguez

Els Premis Enderrock són una producció de Grup Enderrock amb el suport de l'Ajuntament de
Girona, la Diputació de Girona, Estrella Damm, Generalitat de Catalunya i Fundació SGAE.?
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