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El protocol sanitari, les actuacions i
com es podran seguir els Premis
Enderrock 2021
La gala de la 23a edició dels Premis Enderrock de la Música Catalana se
celebrarà dijous 8 d'abril a l'Auditori de Girona a partir de les 19h | L'acte es durà a
terme amb un protocol sanitari del 50% d'aforament i amb testos d'antígens a tots
els artistes que pugen a l'escenari | La Nit Enderrock es retransmetrà de manera
íntegra i en diferit per La Xarxa i iCat (22.15 h) i pel 33 (22.45 h) | Hi assistiran el
president en funcions, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs i
l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas

A les 19h del dijous 8 d'abril, els presentadors habituals dels Premis Enderrock, els actors Rafel
Faixedas i Carles Xuriguera, donaran el tret de sortida a la XXIII edició dels Premis de la Música
Catalana que se celebraran, com els darrers anys, a l'Auditori de Girona. Enguany el certamen
se celebrarà amb estrictes mesures sanitàries, que obligaran a un màxim del 50% d'aforament i amb
el públic separat per butaques. A més, es realitzarà un cribratge de 300 testos d'antígens a tots
els artistes que actuen, els premiats i nominats, mitjans i personal tècnic i d'organització.
La cita s'ha presentat avui al mateix Auditori de Girona amb una roda de premsa on han
participat el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau; el gerent de l'empresa Events,
Roc Aguilera; la responsable dels patrocinis musicals i culturals d'Estrella Damm, Griselda
Zaragoza; el vicealcalde de Girona i regidor de Cultura de l'Ajuntament, Joaquim Ayats; la
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directora dels Serveis Territorials a Girona del departament de Cultura, Carme Renedo; el
vicepresident i diputat delegat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, i el director de
la fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.

Presentació del protocol dels Premis Enderrock 2021 Foto: Arxiu

Enguany, el protocol s'ha ajustat a les normes del departament de Salut, avalades pel
departament de Cultura de la Generalitat i l'Auditori de Girona, per garantir un acte cultural
estratègic amb total seguretat. En aquest mateix marc, s'habilitarà una sala exclusiva per als
artistes, un cop hagin passat el test, on es faran les habituals sessions a la catifa vermella, oberta
a mitjans periodístics, radiofònics i televisius que cobreixen la gala.
L'acte comptarà amb la representació del màxim nivell del govern de la Generalitat, amb l'assistència
del vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament, Laura
Borràs; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i les conselleres de Cultura i d'Agricultura, Àngels
Ponsa i Teresa Jordà, respectivament, entre altres.
TRANSMISSIÓ CCMA, LA XARXA I ICAT
A causa del confinament nocturn, a partir de les 10h de la nit, l'entrega dels guardons se celebrarà
en directe de 19 a 21h des de l'Auditori de Girona, i serà retransmesa de manera íntegra i en diferit
a partir de les 22:15h per La Xarxa de Comunicació (amb reemissió el dissabte 10 d'abril a les 22h)
i per l'emissora musical iCat, comentada per Josep Martín (iCat) i Nausícaa Hernández (TV
Girona). A més, mitja hora més tard, a les 22:45h, just després del programa Polònia, començarà
l'emissió televisiva pel 33. També es retransmetrà a TV3 el proper cap de setmana. Finalment,
l'emissió es podrà recuperar posteriorment a TV3 a la Carta, gràcies a la coproducció de La Xarxa i la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la col·laboració de Televisió de Girona.
La coproducció entre TV3 i La Xarxa per a l'emissió dels Premis de la Música Catalana es
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complementarà amb l'emissió en directe des de l'Auditori de Girona dels programes Estat de
Gràcia (Catalunya Ràdio), dirigit per Roger de Gràcia, i el programa Independents (iCat), presentat per
Josep Martin. A més, també faran connexions en directe les emissores col·laboradores Rac 1, a
través del programa Islàndia, i Els 40, que també oferirà una selecció musical amb la banda sonora
dels Premis Enderrock des de la catifa vermella.

NOVETATS EN LES ACTUACIONS
La gala mostrarà també la qualitat i diversitat musical del panorama català a través d'una desena
d'actuacions exclusives d'alguns dels principals artistes del país que presentaran nou material en
directe o produccions realitzades de manera expressa. Així, a la Nit Enderrock hi actuarà el duet de
pop mutant Maria Arnal i Marcel Bagès (?Meteorit ferit?) -en substitució de Doctor Prats-, la
formació d'Altafulla Porto Bello juntament amb la cantant valenciana Samantha (?Abril?), el duet
valencià integrat per Xavi Sarrià i Pep Gimeno ?Botifarra' (?Que no s'apaguin les estreles?), la
surienca Beth (?Quan?), el grup pioner de trap 31FAM (?Nens de barri?), el bandautor Caïm
Riba amb Nadia Foutina i Pol Cruells (?A la ciutat?), Ferran Palau i Meritxell Neddermann amb
el duet de música electrònica b1n0 (?Bum Bum? + ?N0?), el nou projecte amb banda dels
osonencs Marcel i Júlia (?Per la vida?), el millor artista de l'any, Sidonie (?Portlligat?), i
finalment Oques Grasses, que estrenarà una cançó sorpresa del nou àlbum.
30 PREMIS ENDERROCK DEL PÚBLIC I LA CRÍTICA
Durant la trobada anual de la música catalana impulsada pel Grup Enderrock es lliuraran una
trentena de premis dividits en tres grans blocs: crítica, votació popular i especials (Premi d'Honor,
Trajectòria, Estrella i Joan Trayter), en les categories de pop-rock, cançó d'autor, urbana, folk, jazz,
clàssica i música familiar. La votació popular -que enguany s'ha saldat amb més de 54.456 vots
d'usuaris únics, gairebé un 10% més- ha triat els 15 guanyadors que es donaran a conèixer
durant la vetllada.
L'acte té una durada prevista de dues hores. A diferència d'altres anys, no acabarà amb la
tradicional fotografia de família de tots els guardonats a l'escenari de l'Auditori de Girona degut a
les restriccions sanitàries, sinó que la imatge final es farà des de l'escenari cap a les butaques del
públic amb tots els premiats.
Els Premis Enderrock 2021 - XXIII Premis de la Música Catalana són una producció del Grup
Editorial Enderrock amb el suport de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat
de Catalunya, amb el patrocini d'Estrella Damm i la col·laboració de la fundació SGAE.
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