




És increïble el que pot fer Miquel Gil amb la seua veu aspra i es diria que incendiada en 
aiguardent. 
Miquel Gil hi aporta una evolución vàlida. Hi ha alguna cosa en Gil d’artista rocker, tant en 
l’actitud escènica com en l’abrupta expressivitat de la seua veu. Potser per això, un amic 
em comentava que li recordava una mica Tom Waits. 
A aquesta inflexió pròxima al pop-rock, cal afegir- hi un bon coneixement del flamenc i de 
la música mediterrània en general —tant la del nord com la del sud—, que li ve ja des dels 
llunyans temps d’Al Tall. Són influències molt pertinents, perquè la música popular valen-
ciana forma part, com és obvi, d’aquest món, i és a partir d’ací que Miquel Gil pot crear un 
univers sonor molt seu sense trair gens el marc des d’on el genera.
Enric Soria. EL PAIS  27/01/2011

A la Terra hi ha massa puristes. De marcians, en canvi, no n’hi ha gaires. Però són impres-
cindibles. Són els que es fan grans, tomben parets i obren camins imprevisibles. A vega-
des s’equivoquen i a vegades l’encerten. Camarón i Paco de Lucía van inventar-se un pal 
nou, la canastera, que després no va ser gaire seguit. A Piazzolla el van amenaçar amb 
una pistola per pervertir les essències del tango, a Bob Dylan li van cridar judes per endo-
llar la guitarra i a Morente el va cremar la Santa Ortodòxia quan va gravar l’Omega (El 
Europeo, 1996). Al nostre país petit, Miquel Gil va passejar la maqueta d’Orgànic amunt i 
avall davant la indiferència general. Vist amb la perspectiva dels anys, l’àlbum Orgànic 
(Sonifolk, 2001) s’ha convertit en el sostre del nostre folk.
Ara el cantaor de Catarroja prepara disc nou. El nou repertori s’obre presentant en societat 
un nou estil, les marcianes.No sabem quina fortuna espera en el futur aquest nou estil. 
Però estem segurs que la nostra tradició musical té molta sort de tenir un artista com 
Miquel Gil. Ja ho sabeu, si pel carrer algú us diu que les marcianes no són tradicionals, el 
que heu de respondre és això: “la tradició autèntica és la que s’inventa cada dia”.         
A la Terra fan falta més marcians.

Jordi Martí. SONS DE LA MEDITERRÀNIA. 26/01/2011
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www.miquelgil.com
Contacte: gusmagil@hotmail.com

http://www.youtube.com/user/gilmiquel1/featured
https://www.facebook.com/pages/Miquel-Gil/225444970842120?ref=ts
http://www.flickr.com/photos/71518903@N05/

