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Miquel del Roig 
Les millors cançons de Miquel del Roig 

 

Concert de presentació 

Dijous 10 de maig, 22 hores 

CAT (Centre Artesà Tradicionàrius)  

Travessia de Sant Antoni, 6-8 (Barcelona) 

• El carismàtic cantautor de l’Ametlla de Mar presenta el seu nou disc, un recull de deu cançons de collita 

pròpia que inclou el seu tema més conegut, La farola la farola 
 

• Miquel del Roig va començar la seva trajectòria artística als 17 anys i en l’actualitat és un habitual de les 

festes majors i revetlles populars als Països Catalans, on hi fa un centenar d’actuacions a l’any   

 
Barcelona, abril 2012.- Miquel del Roig és sens dubte un dels músics que més concerts fa cada any arreu dels 

Països Catalans. Veu i guitarra són les eines que fa servir per animar festes majors, revetlles populars i altres 

esdeveniments d’aquest tipus amb cançons pròpies i versions que es mouen entre Manel i Obrint pas passant 

per tots els clàssics del rock en català dels anys noranta, sense oblidar els èxits més actuals del pop 

internacional. Però ara, aquest músic que va néixer i viu a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) presenta el seu darrer 

disc, Les millors cançons de Miquel del Roig, que inclou temes de collita pròpia –la majoria inèdits en CD– entre 

els quals destaca el seu hit “La farola, la farola”. El concert de presentació de l’àlbum, en el qual en Miquel 

estarà acompanyat per una banda de quatre músics, tindrà lloc el proper dijous 10 de maig al CAT (Centre Artesà 

Tradicionàrius, Barcelona), a les 20 hores. El recital començarà amb la interpretació per part d’en Miquel 

d’algunes de les seves versions de temes coneguts del pop català i internacional i continuarà amb les deu 

cançons que componen el nou disc. A continuació en Miquel cantarà unes “jotes” tortosines amb Quico el Cèlio, 

el Noi i el Mut de Ferreries, que han col·laborat en la gravació del disc. El concert també comptarà amb la 

presència de Francesc Ribera “Titot”. 



 
 

 

 Aquest és el segon àlbum –el primer fou La farola la farola (1993)–d’aquest cantautor que s’ha fet popular 

gràcies al boca-orella i que reflecteix el seu esperit inquiet i la seva preocupació per la societat actual i l’herència 

que deixarem a les futures generacions amb melodies i lletres naturals i espontànies, de manera planera, tal com 

és ell. I és que Miquel Vendrell i Llambrich –Miquel del Roig– no és un cantautor intel·lectual de paraules 

rebuscades i missatges profunds. És un home senzill que ha dedicat la seva vida a la feina de mestre d’escola i a 

la seva afecció al futbol i al mar, on hi ha passat hores pescant.  

 

De les actuacions per a estrangers als concerts populars  

Als 17 anys va aprendre a tocar la guitarra i va entrar a formar part de Grup Nou, una formació que tenia The 

Beatles com a gran referent. Més tard va formar el grup Cráneos, en el qual era cantant i guitarra, fins que va 

viatjar a Sant Antoni de Portmany (Eivissa), on va tocar durant dues temporades amb el grup Babalú. Ja de 

tornada a casa, comença com a cantant a l’Orquestra Líders, que tocava durant les temporades d’estiu a Salou. 

Després de dotze temporades, es llança a tocar en solitari, alternant música de ball i concerts. És en aquest 

moment que inicia la seva llista de concerts destacats, començant per Reus i Lleida, i es fa popular a partir de 

l’any 2000 arran d’una memorable actuació a Palamós, a la qual van seguir-ne d’altres arreu de l’Empordà i el 

Gironès, la Garrotxa i la Selva, entre d’altres.  

 

Amb el temps ha passat de ser un músic que cantava per a estrangers en càmpings per acabar consolidant-se 

com una de les figures imprescindibles de les revetlles populars (algunes de les seves actuacions més destacades 

han tingut lloc al Festival Acústica de Figueres, l’Stroika de Manresa, La Mirona de Salt, les universitats de Lleida, 

Girona i Barcelona, la Paloma, el Camp Nou, les Festes del Tura d’Olot, les Festes de Gràcia, Sants, Poble Sec i 

Horta de Barcelona, les Fires de Girona, Palamós i Vilanova i la Geltrú). Actualment, en uns tres quarts d’hora 

d’actuació pot arribar a interpretar gairebé un centenar de temes en format popurri, de vegades canviant les 

lletres originals per a incorporar-hi missatges d’actualitat de la seva collita. Al llarg de la seva trajectòria ha 

cantat al costat de veus imprescindibles com Pep Sala (amb qui va gravar el senzill M’agrada la cala) o Francesc 

Ribera “Titot”. 

*Podeu escoltar un tast del nou disc de Miquel del Roig clicant aquí 

 

FITXA ARTÍSTICA: LES MILLORS CANÇONS DE MIQUEL DEL ROIG 
 

Miquel del Roig – veu i guitarra 

Sergi Molina – bateria i percussions 

Quique Pellicer – baix elèctric i contrabaix 

Josep Lanau – piano, teclats, acordió i programacions 

Jordi Fusté i Pablo Díaz – guitarres 

Arturo Gaya, Quique Pedret, Josep Lanau, Jordi Fusté i Anna Chiva – cors 

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries – veus a Xascarrillos del PHN 

Paco Albiol – trompeta 

 Pau Puig – dolçaina 

 



 
 

Repertori 

Xascarrillos del PHN 

La farola la farola  

Com passa el temps 

La cantina de Juanita  

Res millor que tu 

La rumba del si no n’hi ha 

La mosca saballonera  

Poseu Vi  

Sempre ens quedarà l’Empordà 

Anem a Palamós  

 

Properes actuacions de Miquel de Roig 

Figueres (Barraques) - 4 de maig 

Sant Cugat del Vallès (Diables de Sant Cugat - 5 de maig  

Concert de presentació del disc amb Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries al CAT (Gràcia) – 10 de maig 

Ripoll (Festa Major + The Kluba i Orquestra Mitjanit) – 11 de maig 

Badalona (Festes de Maig) - 12 de maig 

Igualada (Penya Blaugrana d'Igualada)- 13 de maig 

Navarcles – 18 maig 

Vilablareix (Festa Major) – 19 de maig 

Pujalt (Festa del Pastor) + Kayo Malayo i The Kluba – 26 de maig 

Molins de Rei (30è aniversari Esplai l'Agrupa) – 2 de juny 

Vilanova de la Muga – 9 de juny 

El Vendrell (Trobada de diables) – 16 de juny 

Reus (Barraques) – 23 de juny 

Figueres – 28 de juny 

Tordera (Barri de Sant Pere) – 30 de juny 

Sant Joan de les Abadesses (Festa Major) – 7 de juliol 

Arenys de Mar (Festa Major) – 8 de juliol 

Sant Julià de Vilatorta – 14 de juliol 

Poble Sec (Barcelona) – 21 de juliol 

Fornells – 24 de juliol  

Vilallonga de Ter – 27 de juliol 

Viladamat (Festa Major) – 28 de juliol 

Vilanova i la Geltrú (el Tingladu) – 29 de juliol 

Sant Joan de Palamós – 4 d’agost 

Seva (Festa Major) – 10 d’agost 

Platja d'Aro – 11 d’agost 

Les Lloses de Matamala – 12 d’agost 

Tordera (Festa Major) – 14 d’agost 

Ribes de Freser (Festa Major) – 16 d’agost 

Barcelona (Festa Major de Sants) – 22 d’agost 

Peralada (Festa Major)- 25 d’agost 

Santa Eulàlia de Riuprimer – 31 d’agost 

Riudarenes – 15 de setembre 

Hostalric – 29 de setembre 

Palamós (Tu Tries) – 13 d’octubre  

 



 
 

INFORMACIÓ PRÀCTICA SOBRE EL CONCERT DE PRESENTACIÓ DEL DISC 

Data i hora: Dijous 10 de maig de 2012, 20 hores 

Lloc: CAT (Centre Artesà Tradicionàrius). Travessia de Sant Antoni, 6-8. Barcelona) 

Preus: 5 € (anticipada) / 10 € (anticipada+CD) / 8 € (taquilla)  

Entrades a la venda a través dels següents enllaços: 

http://www.codetickets.com/propaganda-pel-fet/es/codetickets.com/50 (sense CD) 

http://www.codetickets.com/propaganda-pel-fet/es/codetickets.com/51 (amb CD) 

 

Facebook - http://www.facebook.com/events/292734074140382/ 

Venda d’entrades a través de. 
 

 

Més informació i material gràfic i àudio (MP3) clicant aquí   

 

Marc Gall – Néstor Lozano · COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 
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