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La votació dels Premis Enderrock 2022 de la Crítica ha reunit i sintetitzat, com els anys 
anteriors, les valoracions d’una trentena de periodistes acreditats d’arreu dels Països 
Catalans. Però en aquest cas –i per primera vegada– presentem els 100 millors discos 
de la música pop catalana, publicats de l’1 de desembre del 2020 al 30 de novembre 
del 2021. Es tracta d’una llista amb un centenar de referències discogràfiques ben 
valorades en un any especialment prolífic, en què no han estat poques les obres, i fins 
i tot els projectes, que han aparegut com a fruit de la pandèmia i el confinament. Cap 
on anirà la nostra música del futur? Ningú no ho sap del cert, però el que podem 
assegurar és que després d’una crisi mundial com la que hem patit som a les portes 
d’una revolució musical que vindrà liderada per una nova generació d’artistes. I si 
repasseu i escolteu el rànquing segur que en podreu obtenir unes quantes pistes. 
 
Els primers llocs de la llista corresponen als Premis Enderrock al Millor Disc de l'Any, 
el Millor Artista, el Millor Disc de Pop-Rock, el Millor Disc de Cançó d'Autor, el Millor 
Disc de Folk, el Millor Disc de Músiques Urbanes, el Millor Disc en Llengua No Catalana 
i el Millor Disc Revelació. 
 
El resultat de la votació de la crítica és el resultat del veredicte de 30 periodistes 
musicals d’arreu dels Països Catalans vinculats a les publicacions del Grup Enderrock 
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i també a mitjans independents: Ferran Amado (Sona9), Jordi Bianciotto (Enderrock - 
El Periódico), Anna de la Salud (EDR Balears), Marc Ferrer (Enderrock), Èlia Gea (EDR i 
Enderrock.cat), Lluís Gendrau (Enderrock), Helena M. Alegret (Enderrock), Jordi Martí 
Fabra (Sons - Enderrock), Sergi Núñez (Enderrock), Jordi Novell (Enderrock), Dimas 
Rodríguez (Sona9 - Tv3), Elisenda Soriguera (Enderrock), Sandra Tello 
(Enderrock), Anna Tisora (Enderrock), Joaquim Vilarnau (Enderrock), Xavier Aliaga (El 
Temps), Joan Arenyes (Ràdio 4), Didier Auzy (Grup Flaix), Laura Bertran (Ràdio 
Arrels), Albert Buscarons (RAC 105), Josep Vicent Frechina (Periodista), Violeta Gumà 
(ACN), Blai Marsé (Catalunya Ràdio), Albert Miralles (iCat), Òscar Piera (Tres Deu), 
Consol Sàenz (Ràdio 4 - RNE), Sergi Sánchez (Els 40), Lluís Soler (Europa FM), Joan 
Trias (IB3 Ràdio) i Guillem Vidal (El Punt Avui). 
 
 

6. Millor disc de música familiar 

 

 
 
THE TYETS + DIVERSOS ARTISTES  
Animalari urbà  
(Luup Records)  
 
 

El grup mataroní The Tyets és únic portant les músiques urbanes a terrenys 
transversals. Amb Animalari urbà, el duet Oriol ‘Derra’ i Xavier ‘Jotes’ lidera l’encàrrec 
de l’escola Bressola de Catalunya Nord per crear un disc amb artistes d’arreu dels 
Països Catalans que adapta el poemari d’Enric Larreula. Un porc que fuig per Sant 
Martí a ritme de bachata (Ariox), un lleó progressista que balla la rumba (Julià Leone), 
una cuca que salta al reggaeton (Baaldo), el poll de la lluna plena (Maluks), el pingüí 
fredolic (Yung Rovelló)... o “El ratolí” compartit amb el Cor Bressola que va merèixer 
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el XIV Premi Miquel Martí i Pol. Una fantàstica celebració de poesia, llengua i música 
apta per fer cantar i ballar tots els públics. 

 

 

 
 


