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The Tyets guanya el Premi Miquel 
Martí Pol per ‘El Ratolí’ 

 
El grup mataroní The Tyets, també nominat als Premis ARC, guanya el 
premi del Certamen Terra i Cultura impulsat per Lluís Llach 
Els Tyets estan en ratxa i no paren d’acumular èxits i reconeixements. El 
duet mataroní ha guanyat el premi Miquel Martí i Pol 2021 i també estan 
nominats als Premis ARC 2021 com a Artista Revelació. El grup entoma la bona 
nova quan encara la recta final de la seva extensa gira, setmanes després 
d’estrenar cançó amb Los Manolos, d’haver promocionat La Castanyada amb 
Damm i de debutar en un gran festival al Festivern valencià, el 29 de 
desembre. 

 

 
El premi Miquel Martí Pol arriba per la cançó ‘El Ratolí’ dins el disc 
‘Animalari Urbà’ un encàrrec pels The Tyets que venia de les escoles La 
Bressol en el que el duet de Mataró va haver de musicar uns poemes per a 
públic infantil del llibre "Animalari" d'Enric Larreula. L'encàrrec és una acció 
en pro de la llengua catalana impulsada per l'associació Amics de La Bressola 
que mitjançant aquestes accions, volen fomentar l'ús del català entre els 
més joves a la Catalunya Nord perquè la llengua no desaparegui. El disc, que 
es va convertir en el primer disc infantil d'urban, conté 12 cançons amb 
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diverses col·laboracions d'arreu dels països catalans i entre les cançons del 
disc, hi ha "El ratolí", que defensen els The Tyets tots sols. 

 

 
El videoclip de 'El Ratolí' de Tyets 

El tema va ser escollit pel jurat del Certamen Terra i Cultura, organitzat i 
impulsat per Lluís Llach i el celler Vall-Llach, com a un dels cinc finalistes a 
rebre el premi Miquel Martí i Pol 2021 a millor musicació d'un poema català 
de l'any. La cançó guanyadora d'entre 402 propostes inicials que ha sigut 
premiada pel jurat format per Lluís Llach i integrat pel músic i delegat de 
l'SGAE a Catalunya, Ramon Muntaner; l'actriu i rapsoda Sílvia Bel; el poeta, 
rapsoda i promotor Eduard Escoffet; el someller de Can Roca, Josep Roca, i el 
director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau. 
"El Ratolí" s'ha convertit en tot un hit pels Tyets i tots els seus seguidors. Un 
tema que han incorporat des de fa mesos al seu repertori de la gira i que els 
joves que omplen els seus concerts canten i celebren cada nit. 

 

 
Nominats als ARC, els premis de la música catalana 
A més, el grup mataroní ha sabut aquest matí que opten al grup revelació del 
2021 als premis de la música en directe, els ARC. La gala tindrà lloc el proper 
13 de desembre a la Sala Barts de Barcelona. 

 


