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Zoo triomfa als premis Ovidi 2021
amb quatre guardons
S'enduen el premi al millor disc hip-hop, la millor producció, la millor cançó i el millor
clip | Entre els guardonats també hi ha Òscar Briz, Tomàs de los Santos, Apa i
Maluks.

Foto final amb els guardonats als Premis Ovidi 2021 | J.V.

El teatre Capitolio de Godella ha acollit la gala de la XVI edició dels premis Ovidi, que han
consagrat Zoo com a grup de l'any, ja que han pujat a l'escenari a recollir quatre dels premis que
s'han lliurat. La gala ha estat conduïda per Amàlia Garrigós i Nerea Sanfe i amenitzada amb
música en directe d'X-Fanekaes i l'actuació sorpresa de La Maria. La gala ha comptat amb la
presència del president de la Corts Valencianes Enric Morera
Els guanyadors són:
Millor disc de cançó d'autor
La rosa als llavis (Bureo Músiques, 2021) de Tomàs de los Santos
Millor disc de públic familiar
Plàstic (La Casa Calba, 2020) d'El Triangulista
Millor disc de folk
Sinèrgies (autoeditat, 2021) de Josep Aparicio Apa i Ricardo Esteve
Millor disc de hip-hop i electrònica
Llepolies (Zoo Records, 2021) de Zoo
Millor disc de mestissatge
Som i vibrem (Propaganda pel fet!, 2021) de Maluks
Millor disc de pop
Tot allò que una vesprada morí amb les bicicletes (LCM Records, 2021) de Vienna
Millor disc de rock
Amor & Psicodèlia en temps de virus (autoeditat / Ventilador, 2020) d'Òscar Briz
Millor artista revelació
Dosis (Urban Avocados, 2021) d'Aina Koda
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Millor producció i arranjaments
Llepolies (Zoo Records, 2021) de Zoo
Millor cançó
?Llepolies? de Zoo
Millor lletra
?Les ungles? d'Aina Palmer
Millor disseny
Mònica Llop per Jo i el món de Joe Pask (La Fera CC/Primavera d'Hivern, 2021)
Millor vídeoclip
Volcanica Media (dir. Pau Berga), per ?Llepolies? de Zoo
També s'han lliurat els premis honorífics que ja s'havien anunciat prèviament i que enguany han
recaigut en Orxata (Premi Trajectòria) i Discos Oldies (Premi Suport).
Enguany, el jurat de música ha estat format per Xavier Aliaga, Vicent Xavier Contrí, Josep Vicent
Frechina, Amàlia Garrigós, Carla Gonzàlez, Emma Tomàs i Joaquim Vilarnau; el de disseny per Jaime
Sebastián, Alejandro Benavent i Cèsar Amiguet; i el de vídeoclip per Laia Lluch, Joana Chilet i
Cèsar Amiguet.
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