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Txarango, grans triomfadors dels
Premis Enderrock amb quatre
guardons
Love of Lesbian s'ha proclamat millor grup en llengua no catalana i Porto Bello
millor artista revelació segons la votació popular | La votació popular també ha
premiat els treballs de Zoo, Joan Rovira i Ebri Knight i les cançons de Manu Guix i
els Quico's

Txarango, els més populars de la nit | Michal Novak

Txarango no ha fallat als pronòstics i s'ha proclamat aquesta nit com a gran guanyador del Premis
Enderrock 2018 - XX Premis de la Música Catalana. Han fet bones 4 de les 5 nominacions de
les quals eren finalistes en la categoria de votació popular i s'han emportat els premis a millor
artista, millor directe, millor disc de pop-rock per El cor de la terra, i millor cançó de pop-rock per
«Una lluna a l'aigua». La resta de guardons han quedat absolutament repartits i no hi ha hagut
cap més grup que hagi recollit més d'un premi.
La votació popular també ha guardonat Love of Lesbian com a millor artista en llengua no
catalana i Porto Bello com a millor artista revelació. En l'apartat de millors àlbums, Joan Rovira ha
estat premiat amb el millor disc de cançó d'autor per Encara tenim temps i Ebri Knight amb
Cridarem foc! com a millor disc de folk.
Els valencians Zoo han rebut el premi a millor videoclip per «El cap per avall» i Lo Submarino
de Reus el guardó popular a la millor sala de concerts. Manu Guix ha recollit el guardó a millor cançó
d'autor pel tema «Després de tot» i Quico el Célio, el Noi el Mut de Ferreries el de millor cançó de
folk per «No tinc diners».
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En les categories de jazz, clàssica i públic familiar els premis de la votació popular per a millors
discos han estat per Mar d'Oriol Roca Trio; Cançó d'amor i de guerra de La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya, i Estic contenta! de Macedònia, respectivament.

Un plaer tornar a tenir als Love of Lesbian entre els premiats. Foto: Michal Novak

Actuacions reivindicatives
La gala s'ha obert amb l'estrena en directe de la cançó «Cant de lluita» del grup folk Roba
Estesa amb la col·laboració d'una vintena de veus femenines de l'escena. La interpretació
col·lectiva del tema ha tingut la participació de Judit Neddermann, Paula Giberga (La Folie), Maria
Arnal, Gemma Humet, Eva Fernández, Laura Simó, Ivette Nadal, Macedònia (Anna Cascos,
Carlota Arrey, Gina Santaló, Noa Massaoutie i Mar Blanch), Núria Feliu, Joana
Pol (Donallop), The Sey Sisters (Edna Sey, Yolanda Sey i Kathy Sey) i Les Anxovetes (Tona
Garafot, Montse Ferrermoner i Marta Pérez).
Un altre dels moments més aplaudits de la Nit Enderrock ha estat l'actuació del raper
mallorquí Valtonyc, la primera que fa després d'haver estat condemnat a 3 anys i 6 mesos de
presó per la lletra d'una de les seves cançons. El cantant s'ha emportat una de les ovacions de la
nit rebent el suport solidari de tot el sector musical en defensa dels drets de llibertat d'expressió i
de creació artística.
La gala també ha comptat amb les actuacions exclusives d'Els Catarres, que han presentat
«Fins que arribi l'alba» del disc Tots els meus principis; Roger Mas amb Núria Graham han
interpretat «Jordi» del nou disc Parnàs, i Judit Neddermann ha estrenat «No volem més cops»
de Nua. Ferran Palau i El Petit de Cal Eril han interpretat «Flor espinada» i «Som transparents»,
respectivament, i els barcelonins Mishima han posat la banda sonora a l'obituari amb «Qui més
estima». El punt final festiu als XX Premis de la Música Catalana l'han posat La Pegatina amb
http://www.enderrock.cat/noticia/16600/txarango/grans/triomfadors/dels/premis/enderrock/amb/quatre/guardons
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«Eh, madame», la cançó en català d'estrena del seu sisè àlbum.

Històrics del rock català i amb cançons que formen part de la història de la música catalana. Enhorabona, Sau!
Foto: Michal Novak

Lluís Llach, Premi d'Honor 2018
La vintena edició de la gala dels Premis de la Música Catalana ha lliurat quatre guardons
especials, encapçalats pel Premi Enderrock d'Honor 2018 per a Lluís Llach. Aquest
reconeixement honorífic, que es va atorgar l'any passat per primera vegada a Francesc Burrull,
coincideix amb els 50 anys de trajectòria del cantautor de Verges i també amb el 50è aniversari
de «L'estaca», la cançó catalana moderna i amb més recorregut internacional. Llach ha agraït el
guardó des del Senegal, on resideix actualment, i ha estat la guitarrista Laura Almerich qui ha
recollit l'emblemàtica estatueta amb forma d'E d'Enderrock.
Coincidint amb el retorn de la banda original Sau30 als escenaris a la gala dels Premis
Enderrock, s'ha lliurat el doble Premi a la Trajectòria a Sau, que enguany commemora els 30 anys
des de la seva creació, i també al compositor Pep Sala, que celebra quatre dècades de carrera
com a creador de cançons. Sau, amb 12 anys de trajectòria, és un grup amb gran transcendència
en el món cultural català i és creador de grans himnes del pop-rock en català.
El Premi Enderrock Estrella 2018 a l'esdeveniment musical de l'any ha estat pel retorn a la FM de
l'emissora pública iCat, altaveu del panorama musical i el motor de l'escena emergent moderna.
Finalment, el Premi Trayter a millor productor i director ha reconegut la tasca de Marc Martín,
productor, arranjador i director musical que treballa als estudis vallesans La Vall amb artistes
internacionals i també bandes emergents catalanes. Aquest premi s'atorga des del 2003 com a
record amb l'enginyer musical i fundador dels Estudis Music Lan, Joan Trayter, d'Avinyonet de
Puigventós.
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La història de la música catalana no seria la mateixa sense Mishima. Foto: Michal Novak

Premis Enderrock de la crítica
En el decurs de la gala, que s'ha vestit de groc en solidaritat els presos polítics i el govern exilats,
també s'han lliurat els Premis Enderrock de la Crítica, elegits per vint-i-cinc periodistes musicals
d'arreu dels Països Catalans
- Mishima: Millor disc de l'any i Millor disc de pop-rock per Ara i res (Warner)
- Els Amics de les Arts: Millor artista de l'any
- Maria Arnal i Marcel Bagés: Millor disc de cançó d'autor per 45 cerebros y 1 corazón (Fina
Estampa)
- La Folie: Millor grup revelació per Foliecitat (Petits Miracles)
- Kepa Junkera: Millor disc de folk per Fok (Satélite K)
- Núria Graham: Millor disc en llengua no catalana per Does It Ring a Bell? (El Segell del
Primavera)
- Albert Cirera i Tres Tambors: Millor disc jazz per Suite Salada (Underpool)
- Antoni Rossell i G. Courtly Music Concert: Millor disc de clàssica per Galicia y la Cantigas de
Santa María (Columna Música)
- La Tresca i la Verdesca: Millor disc familiar per La nena dels pardals (Temps Record)
La cerimònia presentada pel tradicional duet Xuriguera i Faixedas ha tingut la direcció escènica de
Josep Maria Mestres i Ignasi Camprodón i el guió de Jordi Caballé. La gala s'ha transmès en
directe per La Xarxa, a través d'una dotzena de portals web. Demà 8 de març el canal 33 la tornarà
a transmetre (22 h) i la matinada de divendres a dissabte TV3 en farà un resum (00.40 h).
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Premis Enderrock 2018-XX Premis de la Música Catalana

Txarango van ser els grans triomfadors dels premis
lliurats ahir a Girona, en un acte ple de clams contra
la censura i a favor dels presos polítics i de les dones

L’actuació de
Roba Estesa,
amb altres
dones, la de
Sau30, i Roger
Torrent, entre
l’alcaldessa
Marta
Madrenas i
Lluís Gendrau
■ JOAN SABATER

Els Enderrock
criden i canten
a les llibertats
Xavier Castillón
GIRONA

Com ja estava més o
menys previst, Txarango
va ser ahir a la nit el gran
triomfador, amb quatre
guardons populars, dels
premis Enderrock 2018XX Premis de la Música
Catalana. Tant els premis
de la votació popular com
els de la crítica van ser lliurats –tots per dones– a
l’Auditori de Girona, en un
acte molt reivindicatiu, al
qual va assistir el president del Parlament, Roger
Torrent: com va dir el director editorial del Grup
Enderrock, Lluís Gendrau, “la música és la banda sonora i retrata la realitat del país”. I va citar l’escriptora
Maria-Mercè
Marçal quan va dir: “La situació ens obliga a ser tres

voltes rebels, per haver
nascut dona, de classe baixa i nació oprimida.” L’acte es va introduir, per tant,
amb aquest clam a favor
de la llibertat d’expressió,
de la visualització de les
veus femenines en les hores prèvies a la jornada del
8 de març, i en solidaritat
amb els presos polítics i els

Roba Estesa va
obrir l’acte amb
un ‘Cant de lluita’
interpretat amb
una vintena de
veus femenines

exiliats. “No callarem”, va
afegir Gendrau, perquè “el
sector musical no es taparà la boca davant dels
atacs a la llibertat d’expressió i la democràcia, ni
tampoc davant la manca
de paritat i igualtat d’oportunitats”.
De fet, la gala es va obrir
amb l’estrena de la cançó
Cant de lluita, de Roba Estesa, que aquest sextet de
dones va interpretar
acompanyat per una vintena de veus femenines de
l’escena catalana: Judit
Neddermann, Paula Giberga (La Folie), Maria Arnal, Gemma Humet, Eva
Fernández, Laura Simó,
Ivette Nadal, Macedònia
(Anna Cascos, Carlota Arrey, Gina Santaló, Noa
Massaoutie i Mar Blanch),
Núria Feliu, Joana Pol
(Donallop), The Sey Sis-

ters (Edna Sey, Yolanda
Sey i Kathy Sey) i Les Anxovetes (Tona Garafot,
Montse Ferrermoner i
Marta Pérez).
Durant l’acte es van alternar les actuacions amb
el lliurament dels premis.
Pel que fa a la votació popular, el resultat de la qual
es va donar a conèixer tot
just ahir, Txarango va rebre els premis al millor artista, el millor artista en
directe, el millor disc de
pop-rock (El cor de la terra) i la millor cançó de poprock (Una lluna a l’aigua);
Love of Lesbian va aconseguir el premi al millor artista en llengua no catalana; el grup tarragoní Porto
Bello, el premi al millor artista revelació; Joan Rovira, el de millor disc de cançó d’autor (Encara tenim
temps); Ebri Knight, el de

millor disc de folk (Cridarem foc!); Manu Guix, el
de millor cançó d’autor
(Després de tot); Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, el de millor cançó
de folk (No tinc diners), i
Oriol Roca Trio, el premi al
millor disc de jazz (Mar).
La SCCC torna a guanyar
La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya va tornar a guanyar ahir el premi al millor disc de música
clàssica, per segon any
consecutiu, en aquest cas
per Cançó d’amor i de
guerra. El palmarès de la
votació popular es va completar amb el premi al mi-

llor disc per a públic familiar, que va rebre Macedònia per Estic contenta!; el
premi al millor videoclip,
que va ser per al grup valencià Zoo, per El cap per
avall, i el guardó a la millor
sala de concerts, que va
premiar Lo Submarino, de
Reus. També es van lliurar
l’Enderrock d’honor a
Lluís Llach, que el va
agrair en un vídeo des del
Senegal i va ser recollit per
la seva guitarrista, Laura
Almerich; l’Enderrock a la
trajectòria, per a Sau i Pep
Sala; l’Enderrock Estrella,
per a iCat, i el premi Joan
Trayter, per al productor
Marc Martín. ■

Grans ovacions per a Txell Bonet i per a Valtonyc en la seva primera actuació després de la sentència

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tres dels moments més emotius de la gala dels premis Enderrock van ser la intervenció
de Txell Bonet, companya de
Jordi Cuixart, que va lliurar el
premi a Llach; la primera actuació de Sau30, la formació
que celebra el trentè aniversari del grup osonenc, i també la primera actuació del raper mallorquí Valtonyc després d’haver estat condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó. Valtonyc es va emportar
una de les grans ovacions de
la nit i, d’aquesta manera, va
rebre també el suport solidari
de tot el sector musical cata-

là en defensa dels drets de llibertat d’expressió i de creació artística.
La gala dels Enderrock,
presentada com ja és habitual per Xuriguera i Faixedas,
també va incloure altres actuacions exclusives: Els Catarres van presentar el tema
Fins que arribi l’alba, del seu
nou disc, Tots els meus principis; Roger Mas va cantar amb
Núria Graham la cançó Jordi,
del nou disc del cantautor
solsoní, Parnàs, i la cantant
maresmenca Judit Neddermann va estrenar No volem
més cops del disc Nua. A més,

Faixedas i Xuriguera rebent Valtonyc a l’escenari ■ JOAN SABATER

Ferran Palau i El Petit de Cal
Eril van interpretar Flor espinada i Som transparents, respectivament, i els barcelonins Mishima –premis Enderrock de la crítica al millor disc
de l’any i al millor disc de poprock– van posar la banda sonora a l’obituari que va recordar els artistes desapareguts
durant l’últim any, amb la
cançó Qui més estima. El
punt final festiu a l’acte de
lliurament dels XX Premis de
la Música Catalana el va posar La Pegatina amb Eh, madame, la cançó en català d’estrena del seu sisè àlbum.
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Txarango triomfa als Premis Enderrock
com a millor artista, directe, disc i cançó
L’Auditori de Girona acull una festa reivindicativa de la música catalana amb la primera actuació de Valtònyc després de ser
condemnat a presó La Simfònica de Corda i Cobla recull el guardó al millor disc de clàssica per «Cançó d’amor i de guerra»

Els premis de la
música catalana
TXARANGO
Van ser els triomfadors de la
nit, amb quatre premis populars com a millor artista, directe, disc i cançó.
LOVE OF LESBIAN I PORTO
BELLO
Es va proclamar millor grup en
llengua no catalana i, respectivament, millor artista revelació
segons la votació popular.
ZOO, JOAN ROVIRA, EBRI
KNIGHT, MANU GUIX I
QUICO’S
La votació popular també va
premiar els seus treballs.
LLUÍS LLACH
Va rebre el Premi Enderrock
d’Honor per una trajectòria de
50 anys i ho va agrair amb un
missatge des del Senegal.
Roba Estesa actua amb l’acompanyament sobre l’escenari de totes les dones artistes en una picada d’ull a la reivindicació feminista. ANIOL RESCLOSA
DdG GIRONA

■El grup Txarango no va fallar als
pronòstics i es va confirmar ahir a
la nit com el gran guanyador dels
Premis Enderrock de la Música
Catalana, que es van lliurar en una
gala festiva i de to reivindicatiu en
un Auditori de Girona atapeït de
públic.
La banda del Ripollès va fer bones  de les  nominacions de les
quals eren finalistes en la categoria de votació popular i es van endur els premis a millor artista, millor directe, millor disc de poprock per El cor de la terra, i millor
cançó de pop-rock per Una lluna
a l’aigua.
La resta de guardons van quedar absolutament repartits i no hi
va haver cap més grup que recollís
més d’un premi.
La votació popular, que va recollir un total de . vots, un
 més respecte l’edició passada, va guardonar també Love of
Lesbian com a millor artista en
llengua no catalana i Porto Bello
com a millor artista revelació.
En l’apartat de millors àlbums,
Joan Rovira va ser premiat amb el
millor disc de cançó d’autor per

Encara tenim temps i Ebri Knight
amb Cridarem foc! com a millor
disc de folk.
Manu Guix va recollir el guardó
a millor cançó d’autor pel tema
Després de tot i Quico el Célio, el
Noi el Mut de Ferreries el de millor
cançó de folk per No tinc diners.
Els valencians Zoovan rebre el
premi a millor videoclip per El cap
per avall i Lo Submarino de Reus
el guardó popular a la millor sala
de concerts.
En les categories de jazz, clàssica i públic familiar, els premis de
la votació popular per als millors
discos van ser per Mar d’Oriol
Roca Trio; Cançó d’amor i de guerra de La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya, i Estic contenta! de Macedònia, respectivament.
L’Auditori de Girona va gaudir
especialment amb la desena d’actuacions exclusives que es van
viure en la festa de la música catalana. Un altre dels més aplaudits
va ser el raper mallorquí Valtonyc,
que va actuar per primer cop després d’haver estat condemnat a 
anys i  mesos de presó per la lletra d’una de les seves cançons.

La gala de lliurament va comptar amb la presència del President
del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i també va
rebre una salutació des de Bèlgica
del conseller de Cultura cessat,
Lluís Puig.
La cerimònia, presentada pel
tradicional duet Xuriguera & Faixedas, es va retransmetre en directe per La Xarxa i per streaming
a través d’una dotzena de portals
web, entre ells diaridegirona.cat.
Avui el canal  la tornarà a retransmetre ( h).
El director del Grup Enderrock,
Lluís Gendrau, va dir que «la música és la banda sonora i retrata la
realitat del país» i va citar MariaMercè Marçal: «La situació ens
obliga a ser tres voltes rebels, per
haver nascut dona, de classe baixa
i nació oprimida».
Lluís Llach, des del Senegal
Lluís Llach, Premi d’Honor 
pels  anys de trajectòria del cantautor de Verges, i també pel è
aniversari de L’estaca, va agraïr el
guardó des del Senegal, on resideix actualment, i va ser la guita-

rrista Laura Almerich qui va recollir l’emblemàtica estatueta amb
forma d’E d’Enderrock.
Coincidint amb el retorn de la
banda original Sau als escenaris a la gala dels Premis Enderrock,
es va lliurar el doble Premi a la
Trajectòria a Sau, que enguany
commemora els  anys des de la
seva creació, i també al compositor Pep Sala, que celebra quatre
dècades de carrera com a creador
de cançons.
El Premi Enderrock Estrella
 a l’esdeveniment musical de
l’any va ser pel retorn a la FM de
l’emissora pública iCat.
Finalment, el Premi Trayter a
millor productor i director va reconèixer la tasca de Marc Martín,
productor, arranjador i director
musical que treballa als estudis
vallesans La Vall amb artistes internacionals i també bandes
emergents catalanes. El premi
porta el nom de l’enginyer musical i fundador dels Estudis Music
Lan, d’Avinyonet de Puigventós.
En el decurs de la gala també es
van lliurar els Premis Enderrock
de la Crítica, elegits per vint-i-cinc
periodistes musicals.

SAU I PEP SALA
Van ser reconeguts amb el premi Enderrock a la Trajectòria.
MARC MARTÍN I iCat
Van rebre, respectivament, el
premi Joan Trayter al millor
productor i el Premi a l’esdeveniment musical de l’any.
MISHIMA, ELS AMICS DE LES
ARTS, MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS, NÚRIA GRAHAM, LA FOLIE I KEPA
JUNKERA
Es van endur premis de la crítica.
ORIOL ROCA, ALBERT CIRERA, LA SIMFÒNICA DE
CORDA I COBLA I ANTONI
ROSSELL
Reben, respectivament, els premis de jazz i clàssica.
LA TRESCA I LA VERDESCA I
MACEDÒNIA
Van ser distingits amb la nova
categoria de millor disc per a
públic familiar, segons la crítica
i el públic.

MÚSICA

Els Premis Enderrock més rebels
Txarango són reconeguts amb quatre guardons, entre els quals hi ha el de millor grup i millor disc
MARIA GARCIA GIRONA | 08/03/2018 11:06

La foto de família de premiats als Premis Enderrock 2018. / Gemma Tubert (ACN)

La vintena edició dels Premis Enderrock 2018 van convertir dimecres l'Auditori de Girona en un
clam massiu per la llibertat. La dels presos, la dels exiliats, la dels músics censurats, la dels
ciutadans que volen escollir el seu futur. I la majoria de discursos van sembrar la rebel·lia que va
esclatar especialment en dos instants: quan la periodista Txell Bonet, la companya de Jordi
Cuixart, va entregar el premi d'Honor a Lluís Llach i amb l'actuació del raper Valtonyc –condemnat
a tres anys i mig de presó per les seves cançons– que va posar dempeus tot l'Auditori al crit de
"Llibertat! Llibertat!" quan va cantar "que els oprimits critiquin als opressors i no al revés".
El caràcter reivindicatiu va quedar palès des de l'inici de l'acte, que va començar amb la cançó 'Cant
de lluita', de Roba Estesa, que van interpretar una vintena de veus femenines d'arreu del país. I
que va continuar amb un discurs punyent del director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.
Parafrasejant Maria Mercè Marçal, Gendrau va anunciar una gala "tres voltes rebel": "Pel govern
exiliat i els presos polítics, per la censura que pateixen els músics mordassats i per la visualització
de les músiques i veus femenines". I a mesura que es repartien els premis, s'hi afegien més
reivindicacions.

La Folie, amb el premi de la crítica al millor disc de folk per 'Foliecitat', van ironitzar "no escriviu
lletres que diguin que els Borbons són uns lladres, no ho feu!". Els Amics de les Arts, amb el guardó
de millor artista de l'any segons els crítics, van proclamar la llibertat "per als presos, per als que no
dormen a casa seu i per als músics que fem la nostra feina". Els responsables de la millor sala de
concerts segons la votació popular, Lo Submarino de Reus, van advertir: "Deixeu de multar i
empresonar músics o no podrem programar res". Els valencians Zoo, amb el millor videoclip per 'El
cap per avall', van felicitar els assistents: "Catalunya, enhorabona i per molts més quadres amb el
rei cap per avall". Love of Lesbian, premi popular al millor artista en llengua no catalana, va tirar
d'ironia: "Té molt mèrit perquè cantem en un idioma complicat d'aprendre i més nosaltres, que
som del Baix Llobregat". Manu Guix, amb la millor cançó d'autor per 'Després de tot', va advertir
que defensaran la llibertat d'expressió "amb ungles i dents". I Kepa Junkera va acabar el seu
discurs, després de recollir el guardó de la crítica pel millor disc de folk per 'Fok', amb un "que no
pari el foc, que no pari la música".
El grup que més premis es va endur gràcies a les votacions populars va ser Txarango, amb els
guardons com a millor artista, millor directe, millor disc de pop-rock per 'El cor de la terra' i millor
cançó de pop-rock per 'Una lluna a l'aigua'. Els de Sant Joan de les Abadesses van ser els que més
van aprofitar els micròfons per denunciar tot tipus d'injustícies, com "la vergonyosa situació dels
refugiats", i per animar els polítics catalans "a tirar pel dret i defensar les persones que cada dia
moren al Mediterrani". A més a més, van agrair a totes les persones que han comprat el disc o les
cançons del seu darrer treball perquè han recaptat 13.000 euros amb els drets que destinaran a
14 col·lectius "que treballen per canviar el món".
Al llarg de la gala, i a més de Valtonyc, també van actuar com Mishima -que també es va endur el
premi de la crítica al millor disc de l'any per 'Ara i res'-, Roger Mas i Núria Graham -amb el guardó al
millor disc en llengua no catalana de la crítica per 'Does it ring a bell?'-, a més dels Catarres, Judit
Nedderman, Ferran Palau i el Petit de Cal Eril. I tot plegat, amanit pels mestres de cerimònies, els
actors Carles Xuriguera i Rafel Faixedas, que en el seu sisè any com a presentadors van robar un
grapat de somriures gràcies a la ironia de les seves bromes. Uns guardons que van entregar una
vintena de dones dels àmbits musical, cultural i periodístic, que també van aprofitar l'àmplia
audiència per reivindicar l'apoderament de la dona, la igualtat i la llibertat d'expressió.
En definitiva, va ser una entrega de premis tenyida de groc i carregada de denúncies i
reivindicacions on els músics, una vegada més, van posar-se al servei de la defensa dels drets més
fonamentals.

Millor disc de clàssica
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya – Cançó d’amor i de guerra
(Música Global)
Millor disc per a públic familiar
Macedònia – Estic contenta! (PromoArts Music)
Millor videoclip
Zoo - "El cap per avall"
Millor sala de concerts
Lo Submarino - Reus
PREMIS ESPECIALS
Premi Enderrock d’Honor
Lluís Llach
Premi Enderrock a la Trajectòria
Sau – Pep Sala
Premi Enderrock Estrella
iCat
Premi Joan Trayter (millor productor i arranjador musical)
Marc Martín

PREMIS ENDERROCK DE LA CRÍTICA
Millor disc de l’any i Millor disc de pop-rock
Ara i res (Warner) de Mishima
Millor artista de l’any
Els Amics de les Arts
Millor disc de cançó d’autor
45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa) de Maria Arnal i Marcel Bagés

Millor grup revelació
Foliecitat (Petits Miracles) de La Folie
Millor disc de folk
Fok (Satélite K) de Kepa Junkera
Millor disc en llengua no catalana
Does It Ring a Bell? (El Segell del Primavera) de Núria Graham
Millor disc de jazz
Suite salada (Underpool) d’Albert Cirera i Tres Tambors
Millor disc de clàssica
Galicia e as Cantigas de Santa María (Columna Música) d’Antoni Rossell
i G. Courtly Music Concert
Millor disc familiar
La nena dels pardals (Temps Record) de La Tresca i la Verdesca

