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The Tyets, guardonats amb el premi
Enderrock al millor disc per a públic
familiar
El grup mataroní The Tyets va rebre el premi pel seu àlbum 'Animalari urbà' on
musiquen el poemari infantil i juvenil ‘Animalari’ d'Enric Larreula
La nit de dijous 3 es van donar a conèixer els guanyadors dels
premis Enderrock d’enguany, en una gala dedicada a la memòria del fotògraf i
fundador d'Enderrock Xavier Mercadé, mort fa poc, que ha marcat el retorn a la
normalitat musical enmig dels missatges del sector cultural per la pau i contra
la guerra provocada per la invasió de Rússia a Ucraïna.
El grup mataroní The Tyets es va endur el premi al millor disc per a públic
familiar amb el seu disc ‘Animalari urbà’. Aquést àlbum és el nou disc
promogut per les escoles La Bressola produït pels The Tyets, on els de Mataró
musiquen el poemari infantil i juvenil ‘Animalari’ d'Enric Larreula en clau
urbana, esdevenint així el primer disc de música urbana per a infants en català.
En el disc hi canten nou artistes d’arreu dels Països Catalans, celebrant així la
diversitat de la llengua.
Aquest és el segon premi que reben els mataronins per aquest treball, ja que el
novembre van ser guardonats amb el Premi Miquel Martí i Pol 2021 per la
cançó ‘El Ratolí’ integrada dins de l’àlbum que acaba de ser reconegut als
premis Enderrock, ‘Animalari urbà’.
El plamarès dels Enderrock d’enguany
El palmarès dels Enderrock, els premis anuals de la música catalana, ha
coronat Oques Grasses i Zoo com els grups de l'any, amb tres guardons

cadascú, atorgats tant pel públic com per la crítica. Aquesta és la llista dels
premiats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millor disc de l'any: ‘La mateixa sort’ - La Ludwig Band
Millor artista de l'any: Zoo
Millor disc de pop-rock: ‘A tope amb la vida’ - Oques Grasses
Millor disc de folk: ‘Clamor’ - Maria Arnal i Marcel Bagés
Millor disc de cançó d'autor: ‘Llunes de Plutó’ - Caïm Riba
Millor disc de música urbana: ‘Rodrigo Laviña y su Combo’ - Extraño
Weys
Millor disc revelació: ‘Continent i contingut’ - Maria Hein
Millor disc en llengua no catalana: ‘Hardcore from the Heart’- Joana
Serrat
Millor disc de jazz: ‘Puerta’ - Jordi Rossy, Jeff Ballard i Robert
Landfermann
Millor disc de clàssica: ‘Llum’ - Ramon Humet + Latvian Radio Choir i
Sigvards Klava IV Premi Xesco Boix - Millor disc per a públic familiar: ‘Animalari urbà’
- The Tyets

