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Cronologia 
 

2006 
Durant aquest any, en Miquel Gil col·labora en directe, amb diversos artistes i grups musicals: 

• Beniterrània. A l'Auditori TAMA Aldaia (l'Horta). La veu de Miquel Gil barrejada amb les veus del 

mestre del cant valencià d'estil: Josep Aparisi "Apa" i Teresa Segarra.  

• Spring Heel Jack + Spyros Kaniaris. Centre de cultura contemporània de Barcelona (CCCB). 

Un exercici de música contemporànea improvisada.  

• Al Tall. Algemesi (La Ribera). Espectacle "Envit a vares", convidats de diferents disciplines 

musicals improvisen a partir de gèneres de la música de transmissió oral valenciana.  

• Homenatge a Ovidi Montllor. Mercat de les flors, Barcelona . Amb Pascal 

Comelade, interpreten en directe la versió d'"Homenatge a Teresa" que tenen registrada 

conjuntament.  

• Homenatge a Ovidi Montllor. Palau de la música catalana, Barcelona. Miquel Gil interpreta una 

versió a capella de la "cançó de llaurador" i junt amb Gusmà Gil, Cristobal Rentero i Lídia 

Pujol l'"Homenatge a Teresa".  

• Festivals Senglar Rock i FolkaSerra. Amb el grup "Sva-ters" i la banda de Miquel al complet, 

versionen cançons de Miquel Gil i del repertori del grup d'Alcàsser.  

• Atenes i Torroella de Montgri. Savina Yannatou i Miquel Gil tornen a cantar junts. 

Al llarg de l'any realitza més de 50 concerts, sent els més destacats els següents: 

• Messina (Itàlia). Església de Santa M. Alemanya.  

• Bergolo (Itàlia). Festival "Cante maggio".  

• Barcelona. Les nits de la Pedrera.  

• Barcelona. Festival Grec'06 , Plaça del Rei, ambl'Orquestra Àrab de Barcelona.  

• València. Teatre músical.  

• Madrid. Sala Galileo-Galilei.  

• Atenes (Grècia). Vrachon Theatre "Anna Synodinou"  

• Rodez (França). Festival Estivada.  

• Torroella de Montgrí. Festival Internacional de Música.  

• Argelès (França). Festival mediterranéennes.  

• Locri (Itàlia) Festival "Ai confini del sud"  

• Sicília (Itàlia). Villa Paraviccini  

• Praga (República Txeca). Teatre Divadlo U hasicu. 

Rep durant l'any, els següents reconeixements: 

• Premis Ovidi Montllor al millor disc i millors arranjaments pel disc "Katà"  

• Premi Muixeranga, al millor intèrpret dels PPCC.  

També es realitza diverses conferències sobre la música tradicional valenciana, als següents llocs: 

• Universitat Jaume I, Castelló.  

• Centre de cultura contemporànea Octubre, València.  

• Ca les senyoretes, Otos (Vall d'Albaida).  

• Associació cultural "Jardins d'Aiora", València.  

• Almenara, Plana baixa.  

• Escoles Jaume I, Catarroja (l'Horta). 

• Maulets, Silla (l'Horta). 

• CAL, Sabadell (Vallès occidental). 

2005 

Col·labora en la gravació del nou disc del cantaor Miguel Poveda, grava la cançó “Boca seca” 

amb Dimitri Psonis i el mateix Poveda.  

Grava amb Pascal Comelade “Homenatge a Teresa” d’Ovidi Montllor per al DVD d’homenatge a 

Ovidi Montllor que edita la revista “Folc”.  

Col·labora amb Sol Picó, que ballarà amb la veu i la música de Miquel Gil una coreografia creada 

per Sol Picó per al desé aniversari del programa de TV3 “Nydia”.  

 



Participa a l'enregistrament en directe del DVD "Un país en moviment. Obrint pas" amb Borja 

Penalva a la guitarra. Interpreta la sintonia d'estiu de la cadena de televisió TV3/televisió de 

Catalunya, un fragment de la cançó de J.M. Cassany "Sóc mediterrani. Seguridad social".  

Composa la sintonia i tota la música original del programa"Passatgers. TV3", en el mateix 

programa interpreta a duo amb Soledad Jiménez la cançó "Paraules d'amor. J.M.Serrat".  

Participa al festival "Rudolstadt'05" que té lloc a la localitat alemanya del mateix nom; 

al Festival Grec a Barcelona amb l'espectacle Notícies del regne de Mallorques; 

alBayerischer off a Munich (Alemanya); al Itinerari Folk a Trento i al Festival de musica 

popolare a Rovigo (Itàlia); a Le Mounede i al Festival Occitania de Toulouse, alCentre des 

Musiques et Danses traditionnelles des Pyrénées Orientales a Perpignan i en el Festival 

Querencias a Ceret (França).  

En el marc del Festival Altaveu, de Sant Boi de Llobregat, actua amb Martirio d'artista convidada, 

conjuntament ambSon de la frontera, grup al que pertany el guitarrista Raúl Rodríguez.  

Participa en el festival "BAM de Barcelona" amb Mohamed Soulimane i el cantant Ayoub 

Bout de l'Orquestra àrab de Barcelona com a convidats.  

Amb els cantants Javier Muguruza i Narf du a terme una gira sota el títol "Cafès del món".  

Participa com artista convidat en la edició de la firaWomex'05 que té lloc a The Sage Gateshead 

de Newcastle (Anglaterra).  

S'estrena l'espectacle "Parea", dissenyat per a l'acte inaugural de la Fira Mediterrània a 

Manresa amb la presència, entre d'altres, com a artista convidada, de la cantant Savina 

Yannatou i el seu grup "Primavera en Salonico"; l'acte s'enregistra per a editar-lo en DVD.  

Al mes de desembre viatgen a Chefchauen (Marroc) per a treballar amb Rahom 

Bakkali, Mohamed Afgalo i el grup de música Hadra de Chefchauen, i s'hi realitzen els primers 

enregistraments per al nou CD que està preparant amb el títol provisional de "Parea", agafat del 

text original amb el mateix títol, regal de Manoulis Rasoulis. 

Al llarg de l'any 2005 obté els següents premis: 

• Millor directe de folc 2004. Premis Enderrock. 

• Millor disc de folc 2004. Premi Enderrock/Folc. 

• Premis a la nostra marxa, millor cantautor. 

• XV premis de la crítica dels escriptors valencians a la promoció de la llengua catalana. 

• Premis Josep Lluis Chulvi, associació Joan Baptista Basset, al foment del valencià.  

• Premis "Cartelera Levante EMV. / Neo música" 

2004 

Gravació del CD Katà, a l’estudi d’Òscar Roig, produït pel mateix Òscar Roig i per Miquel Gil i 

editat per Galileo Music Communication. Amb la participació de Raúl Rodríguez,Xavi Lozano 

(Tactequeté), Eduard Iniesta i Eduard Navarro. 

Es fa la presentació del CD a L’Espai de Barcelona, s’enregistra el concert per RNE-R3 i TV3.  

A la ciutat de València es presenta a la sala “Loco Mateo”  

Es fa la Gira Ressons Catalunya. 

Katà entra en la “World music charts Europe” on se situa en posicions capdavanteres durant 

els mesos d’abril i maig,així com en el resum anual. 

Es realitzen més de 40 concerts a diferents indrets com Madrid, Osca, Alacant, Ciutat de Palma, La 

Seu d’Urgell, Terrassa, Gandia, Plaça de Bous de València, 

Universitat d’Estiu de Prada del Conflent. 

L’activitat a l’estranger va consolidant-se amb actuacions aAnglaterra, Mèxic Alemanya, 

Itàlia i França. 

Es produeix el concert “Som de Mar”, per al Festival Internacional de Torroella de Montgrí, 

produït perJoventuts Musicals de Catalunya amb la participació de“Coral Sant Esteve de 

Castellar del Valles”, Lídia Pujol, “Psàlite”, “Esbart Ciutat comtal” i “Gog i magog”.  

Forma part de l’ambaixada cultural a la Fira internacional del llibre de Guadalajara (Mèxic). 

Actua a la gala de lliuraments dels “Premis Santa Llúcia“ que organitza l’Òmnium Cultural. 

2003 

Es realitzen prop de 30 concerts d’Orgànic per molts indrets dels Països Catalans: Eivissa, 

Andorra, Tarragona, Benicàssim, Catarroja… 

Primeres gires a Itàlia i França.  

La “Factoria Mascaró” balla el tema “L’amor és déu en barca” al festival que organitza la 

fundació “CIÈNCIA I ART”que dirigeix el Dr. Jaume Rosset. 

Actua a festivals multitudinaris d’estiu, com el “Senglar Rock” a Montblanc, el “Rebrot” de 

Berga i la Plaça Major del “MMV” de Vic. 

Es realitza la gira Acústic organitzada per l’ACIC. 

Amb “Pomada” i “Música nostra” comparteix espectacle amb temes de tots tres. 

Amb Lídia Pujol i el grup “Psàlite” produeixen el concert i el disc Terregada. Participa en la 



producció del Taller de músics de Barcelona: Cante al plaer de viure. 

2002 

S’enregistra el CD Orgànic, amb producció d’Efrén Lopez,Toni Xuclà i el mateix Miquel Gil, 

mesclat per Òscar Roig i Miquel Gil, editat per Sonifolk. 

El treball es presenta a l’Espai de Barcelona al mes de febrer, el concert s’enregistra i s’emet 

per TV3 i RNE-R3. 

A la ciutat de València el treball es presenta al teatre “El Micalet” 

La gira “Artistas en Ruta”, de l’AIE els porta per ciutats com Lugo, Madrid, Balboa, Donosti, 

Saragossa. 

S’enregistra el concert a TVE per als “Conciertos de Radio3” i per a la mateixa Radio3. 

La gira amb Joventuts Musicals de Catalunya els du per localitats com Torrelles de Llobregat o 

Torroella de Montgrí, també fan concerts a Mallorca, Múrcia, Dènia, Cardedeu… 

2001 

Amb Lluís Puig (Vesc), es posa en marxa la producció del concert Orgànic. 

El concert es presenta al FIMPT, Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de 

Vilanova i la Geltrú, alMercat de Música Viva de Vic, a Puçol, i a la Fira d’espectacles 

d’arrel tradicional a Manresa. 

Els resultats d’aquestes primeres actuacions superen les expectatives més optimistes pel que fa a 

resposta de públic i crÍtica. 

2000 

Amb el grup Al tall i dintre dels concerts amb motiu del 25è aniversari del grup actua a la Plaça 

de la catedral de Barcelona, a l’Auditori de Torrent, a Gandia, a l’Auditori de Vila-real i a Llíria. 

Amb aquest mateix motiu té l’ocasió de cantar amb la banda simfònica “Primitiva de Llíria”, “La 

Unió músical de Torrent” i la banda del “Conservatori superior de música de Castelló”, 

entre d’altres. 

1999 

Amb la cançó “Desesperao”, inclosa al recopilatori “A Mediterranean Odissey” que 

edita Putumayo Records 

arriba al núm. 1 del chart “The Weekly Nationally Syndicated Radio Program”, que 

confeccionen més de setanta emissores d’arreu dels Estats Units.  

Col·labora amb M. del Mar Bonet i Al tall en la gravació del tema “La ploma de perdiu” per al 

disc “Cavall de foc”. 

Participa al Festival Tradicionàrius de Barcelonaconjuntament amb el grup Nova Euterpe que 

dirigeix el musicòleg Jaume Ayats.  

Participa al Festival flamenc de València al Palau de la música de València i al Festival de 

música ètnica i mestissa d’Elx. 

1998 

Coordina l’apartat folk per al concert del col·lectiu “Salvem el Botànic” que es celebra al Teatre 

principal de València. 

Actua al programa Hora 25, cadena SER, en directe, des de l’Aula de cultura de la CAM d’ 

Alacant, amb motiu del 75è aniversari de la cadena.  

Actua a l’Fnac de València i al Black note de València. 

Actua, en directe, en diferents edicions dels Super-1 de Cadena Dial. 

1997 

Composa la banda sonora del vídeo “Salvem el Botànic”. 

Composa i interpreta música al voltant del València CF per al departament de programes esportius 

de TVV-Canal-9, amb el col·lectiu “Xampinyo’s league”.  

Actua a la “Sala Roxy” de València, a “La plaza” d’Altea, al “Black note”, a Sonora i a “Ràdio 

City” de València. 

1996 

Grava el CD Buscando tu olor. 

Col·labora al CD Bob Dylan, revisitado  

Fa diferents actuacions a Sílex, Campillo de Arenas i Alacant, com a teloner del grup “Seguridad 

social”. 

Producció, direcció de doblatge i primeres intervencions com a actor doblador. 

1995 



Comença a compondre i fer lletres per a tornar a actuar en directe.  

Amb Xevi López, Paco Bernal i Ricardo Esteve dóna forma a les noves cançons. Vicente 

Sabater els ajuda puntualment. S’inicia el projecte Orgànic.  

Actua al Teatre Principal de València, 20 aniversari d’Al tall, compartint escenari amb Eliseo 

Parra, Mª del Mar Bonet i “Muluk el hwa”. 

Producció i direcció de doblatge. 

 

1994 

Continua amb el treball d’estudi de gravació. 

Producció i direcció de doblatge. 

1993 

Composa la caràtula de presentació de “Tono Herrando sociedad productora” amb Vicent 

Sabater.  

Composa “jingles” publicitaris i música per a audiovisuals. 

Producció i direcció de doblatge. 

1992 

Realitza per a la empresa “Guayquemola” la música per a la passarel·la Cibeles. 

Composa i interpreta la banda sonora de l’obra de Carles Alberola “O tu o res” amb Vicente 

Sabater i Perico Sanbeat.  

Composa “jingles” publicitaris i música per a audiovisuals. 

Producció i direcció de doblatge. 

1991  

Mai no es grava el segon disc de “Terminal Sur”, però una de les cançons que formaven part 

d’aquest treball, “Aceituna”, la inclou “Seguridad social” al seu disc Fúria latina. Miquel Gil 

continua amb la música per encàrrec i amb l’activitat al camp de l’àudio-visual 

1990 

Miquel Gil es dedica a la música per encàrrec i a la producció i direcció de doblatge. “Terminal Sur” 

no desapareix però tampoc fa res. Gil col·labora amb José Manuel Casañ en la gravació del 

disc Que no se extinga la llama del seu grup “Seguridad Social”, del qual Vicente Sabater n’és 

el productor. 

1989 

Actuen a Marsella. Representen Espanya a la “Biennal de joves creadors de l’Europa 

mediterrània”. Actuen al’Albereda de València davant de prop de 300.000 espectadors. 

Participen en el disc col·lectiu Un poc de Rockamb Remigi Palmero, Víctor Baxter i 

“Seguridad social” entre altres. 

1988 

Graven una altra vegada part de les cançons que incloïa el disc anterior juntament amb altres de 

noves i editen, amb el segell discogràfic PDI, ja com a “Terminal Sur”. Actuen a la sala 

“Elíjeme” de Madrid. Actuen a la festa de benvinguda de la Universitat de València, a les Festes 

majors d’Elx i a la Plaza Mayor de Madrid. 

1987  

Graven amb “Terminal sur” el disc Viajero. 

Graven a RTVE (Estudio música-2) durant tres mesos el disc que incloïa el premi. Actuen a la 

Plaza Mayor de Madrid dins els actes de les Fiestas de San Isidro.  

A Barcelona presenten el grup a la sala KGB.  

Actuen a diferents televisions i acaben fent-se presents a les radiofòrmules. 

1986 

Nou disc amb “Al tall” i “Muluk el wha”: Xarq al-andalus.Comença a parlar-se de la música 

ètnica, de la fusió, del mestissatge musical, de la informàtica musical, dels seqüenciadors, dels 

samplers… 

Miquel Gil abandona “Al tall”, té ganes d’investigar i de transgredir. El Mediterrani és un punt 

per a l’aportació, no és una frontera ni un límit. 

En el projecte multidisciplinar “Mare Internum” coneixVicente Sabater amb qui més endavant 

formarà“Terminal Sur”.  



Com a “cantaor” de cants lliures del Mediterraniparticipa en diferents festivals compartint 

escenari ambManuel Luna o Jan Maria Carlotti.  

Com a “cantaor” de flamenc col·labora amb Ricardo Esteve i el grup “Salpicao”. 

Es presenta als “Encuentros de canción para jovenes intérpretes” a Jaén (Ministerio de 

Cultura) i guanya elprimer premi.  

Aquest festival és el punt d’arrancada del seu segon projecte“Terminal Sur”. Amb la complicitat 

de Salva Ortiz, Maribel Crespo, Pepe Cantó, José Godofredo i Alfonso Sabater creen un 

grup on es barreja el so mediterrani amb un format i una textura sonora pròxima a “l’etno-pop”. 

Barregen llaüts i bouzukis amb seqüències d’ordinador, i bateries amb percussions llatines. 

 

 

1985 

Nou disc: Al tall 10 anys.  

Actuacions a l’Sgae de Madrid, Teatre Cirviànum de Torelló, Vic, Reus, Granollers, Vilafranca, 

Teatre Principal de Castelló, Saló del Tinell a Barcelona.  

Gira francesa (40 dies , 19 actuacions.) 

1984 

Actuacions al “Théâtre de la Ville” (París), Còrsega, Marsella, Toulon (Aix-en-provence), Aosta 

(Itàlia). “Encuentros de música popular Las Palmas de Gran Canària” i al Teatre Principal d’Alacant. 

1983 

Nou disc amb “Al tall”: Tocs i vares. 

Actuacions a la Plaça de Bous de València, Plaça del Rei de Barcelona, Festival du Grasse. Gira 

per França. Mallorca. Formentera. Aste nagusiac, Bilbao. Colegio Mayor San Juan 

Evangelista, Madrid. El grup impulsa la formació del grup paral·lel “Ball a banda”, ball amb 

ritmes tradicionals interpretats per banda de música. 

1982 

Nou disc amb “Al tall” i Mª del Mar Bonet: Cançons de la nostra mediterrània. 

Actuacions a Rescontres de la Mar (Occitània), Marsella, Grasse. “Festival de música 

mediterrània” a Roma, “Voix et musiques du bassin mediterranéen” a París.Gires per 

Barcelona, Bilbao, Madrid i Saragossa. 

1981 

Actuacions a la Plaça de Bous de València, al Festival “Som una nació” Nou camp Barcelona 

CF, Festival Sant Jean de Maurienne (França). Rescontres de la Mar (Occitània). 

“Al tall” organitza a València, per primera vegada, les“Trobades de música del Mediterrani”  

Des d’“Al tall” s’organitzen “Les berbenes de l’Escalante”, primera experiència a València de 

balls amb ritmes tradicionals (cada dimarts al llarg de tot l’any). 

 

1980 

Nou disc amb “Al tall” Som de la pelitrumpeli(monogràfic infantil). 

Actuacions al Festival de Badalona, al Teatre Bartrina de Reus, a la Plaça de Bous d’Alacant, 

Plaça de Bous de València, Plaça de Bous Castelló, Camp de futbol “la Romareda”, 

Rescontres de la Mar (Occitània) i Arles (Provença). 

1979 

Nou disc amb “Al tall”: Quan el mal ve d’Almansa, amb cançons com “Lladres que entreu 

per Almansa” o“Processó” que són les primeres cançons on comença a fer-se present la veu de 

Miquel Gil. 

Actuacions a la “Primera setmana del País Valencià a París”, “Sis hores de cançó a Perpinyà”, 

Festival de Vilanova d’Olt (Occitània) i Teatre Grec de Barcelona. 

1978 

“Al tall” grava el seu tercer disc: Posa vi, posa vi, posa vi.  

Teatre Principal, València, Palau de la música, Barcelona. “Festival internacional 

homenatge a Víctor Jara” ,Tübinger (Alemanya). Fira d’Agost de Xàtiva. 

1977 

Miquel Gil és segrestat legalment. Servei militar obligatori. 



1976 

Segon disc d’Al tall “Deixeu que rode la roda” 

Actuacions a la mitica Zeleste del carrer Argenteria de Barcelona, Aliança del Poble Nou, Mostra 

de cançó (Granada), “Sis hores de cançó de Perpinyà”, Mallorca, Menorca, Festival de los 

pueblos Ibéricos, Camp de futbol de Sabadell, “Sis hores de cançó Canet de Mar”, Nou estadi 

del Levante UD-València. 

1975 

Estiu. Primeres actuacions d’Al tall. 

Hivern. Primer disc d’Al tall: Al tall, música popular. 

1974 

Estiu, Prada del Conflent.  

Coneix Vicent Torrent i Manolo Miralles. Neix “Al tall” 

 


