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Premis de la revista

Mazoni, Gerard Quintana, The Pepper Pots, la Girona

Jazz Project o Els Amics de les Arts entre els premiats

09:19   VOTI AQUESTA NOTÍCIA  

BARCELONA | M. PALLARÈS El millor disc de l'any (Bed & Breakfast dels Amics de les Arts), el millor de la

categoria de pop-rock (Eufòria 5-Esperança 0 de Mazoni) o el disc català en altres llengües (Now! de The

Pepper Pots) són només alguns dels premiats amb regust gironí que sortiran aquesta nit a l'escenari de la sala

Bikini per recollir els seus premis Enderrock 2010. I no només hi pujaran com a guanyadors, sinó que tots hi

oferiran actuacions en directe, en una gala que ja ha esgotat les entrades i que es podrà seguir a través d'iCat

fm.

Sens dubte, els grans guanyadors d'aquesta edició, amb representació gironina a les seves files, són Els Amics

de les Arts. El grup revelació de la temporada s'endú en aquesta edició dels premis Enderrock fins a set

premis, entre els quals n'hi ha dos de la crítica (l'esmentat Disc de l'Any i millor cançó d'autor per L'home que

treballa fent de gos), així com cinc premis per votació popular (entre els quals hi ha millor cançó i directe de

cançó d'autor, millor grup revelació, portada i lletra de cançó).

La premsa musical catalana ha considerat que el millor treball de pop-rock de 2009 és Eufòria 5-Esperança 0

del bisbalenc Mazoni, que es troba embrancat en la seva peculiar odissea d'oferir 31 concerts en 31 dies. Val a

dir que el músic gironí aprofitarà la gala d'aquesta nit per sumar una nova actuació al còmput global. I The

Pepper Pots, una de les formacions de casa de major projeció internacional, confirma la seva visió "de portes

enfora" amb el guardó a millor disc en llengua no catalana.

Pel que fa als premis de la crítica en categoria de jazz, escollits pels periodistes de la revista Jaç, el de millor

artista també se l'endurà a casa un projecte de les nostres comarques: es tracta de Guillermo Klein i la Girona

Jazz Project.

I ja dins de la votació popular, el públic ha atorgat el guardó a Millor Disc de Cançó d'Autor a Deterratenterrat

de Gerard Quintana.

Per la seva banda, Quimi Portet ha aconseguit el premi a Artista de l'Any, i Pep Gimeno "Botifarra" ha arrasat

amb gairebé tots els premis de la categoria de folk. Love of Lesbian, per la seva part, seran aquesta nit a la

Bikini com a millor grup català en altres llengües.
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