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APORTAR BELLESA AL MÓN. Segon avançament del nou disc d'ANNA ROIG, 
que sortirà el 17 de març de 2023 
 
Després de la sortida del primer senzill, “Una abraçada de mare”, el passat novembre, 
avui s’ha presentat una segona cançó del que serà el nou disc d’Anna Roig amb el seu 
nou projecte. “Aportar bellesa al món”, així és com es diu aquesta nova cançó i com es 
titularà el nou disc de l’artista penedesenca, com a clara declaració d’intencions, ja que 
aquest és l’objectiu que la cantautora s’ha proposat dur a terme a través de la música i 
la poesia de les seves cançons 
 
La cançó s’ha presentat acompanyada d’un videoclip, realitzat per l’artista visual Jordi 
Cabestany, que, com la cançó, pretén donar valor a la música en directe i ens mostra a 
Anna Roig i els músics amb qui treballa o ha treballat, en situacions de preparació dels 
seus concerts, remetent-se a diferents moments de la seva carrera a partir dels vídeos 
realitzats informalment amb telèfons mòbils o càmeres digitals en les diferents gires. 
 
El disc complert, que veurà la llum el 17 de març, constarà d’onze cançons escrites per 
l’artista i arranjades per Àlex Cassanyes. Aquest treball ha estat gravat a inicis de gener 
a Medusa Estudio de la mà de Ferran Conangla i mesclat a Estúdio U per Magí Batalla – 
productor dels discos d’Anna Roig i L’ombre de ton chien- , a la ciutat de Sao Paulo 
(Brasil), on resideix i treballa actualment. La formació que ha gravat el disc i que durà a 
terme els concerts de la gira corresponent està formada per Carles Sanz (Piano), Carla 
Gonzalez Ferrer (Contrabaix), Andreu Vilar (Vibràfon), Ricard Parera Ràfols (Bateria), 
Alba Careta (Trompeta), Jordi Santanach (Saxo i clarinet) i Àlex Cassanyes (Trombó). 
 
El tret de sortida de la gira serà el 26 de març a l’Auditori Municipal de Vilafranca del 
Penedès i continuarà amb els següents concerts confirmats: el 21 d’abril a l’Auditori de 
Girona (dins el Festival Strenes), el 22 d’abril a l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i 
la Geltrú i el 26 d’abril a l’Auditori de Barcelona (dins el Festival Barnasants). Les 
entrades per a tots aquests concerts ja estan a la venda. 
 
Més informació a: www.annaroig.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.annaroig.com/

