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Anna Roig i l'Ombre de Ton Chien: “Com el mar” 
 

“Com el mar” és una cançó de la cantant i 

catalana Anna Roig, acompanyada pel grup 

L’Ombre de Ton Chien.  

La cançó va ser sortir el 2014 en el disc Un 

pas i neu i un pas. La lletra de «Com el Mar» 

fa un paral·lelisme entre els moviments del 

mar i els vaivens emocionals que cadascú pot 

tenir. Així, d’una forma poètica, proposa 

acceptar que els estats anímics són 

constantment canviants. També parla que 

després d’emocions intenses hi ha la possibilitat de retornar a la calma:  

«Com el mar, vull pensar que si avui estic plena de ràbia,  

demà puc tornar a la calma, com el mar.  

Com el mar, hauré d'acceptar que sóc feta d'onades.  

Com el mar, hauré d'abraçar el moviment constant.» 

L’expressió de les emocions i del plor no haurien de ser vistes com un declivi 

dramàtic amb dramatisme: 

«Com el mar, puc treure pels ulls gotes d'aigua salada. 

Com el mar, i no per això haver-me d'enfonsar.» 

Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien s’emmarquen en una mescla de referències 

estilístiques: des de la cançó d’autor, amb reminiscències franceses (de fet Roig 

canta diversos temes en francès), arranjaments instrumentals procedents del jazz, 

influències del pop o també de l’Indie. Més enllà del tema estrictament musical 

però també definitori de la seva estètica, en les presentacions i els vídeos hi solen 

fer present un toc de teatre. En la temàtica de les cançons, Anna Roig explica 

«petites històries quotidianes i d'altres amb un punt de surrealistes, però totes molt 

properes i quotidianes».1   

																																																								
1 Veure: https://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Roig_i_L%27ombre_de_ton_chien  (web 04.03.2019) 

Imatge	1:	el	Disc	«Un	pas	i	neu	i	un	pas»	
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Per conèixer més el components podem dir que l’Anna Roig és una cantant i 

compositora del Penedès que es va endinsar en la cançó francesa fent estudis 

musicals a Lió (França).2 L’Ombre de Ton Chien és el nom d’un quartet (el seu 

nom prové d’una cançó de Jacques Brel, que significa «l’ombra del teu gos») 

integrat pels següents músics: 

• Carles Sanz: piano, teclats, melòdica i carilló 

• Magí Batalla:  guitarra elèctrica i acústica 

• Carles Munts: baix elèctric i contrabaix  

• Ricard Parera:  bateria i percussió 

      Imatge 2: Anna Roig i els músics de L’Ombre de Ton Chien. 

L’Anna Roig i L’Ombre de Ton Chien, formats el 2005, han tret tres discs. El 

primer, del mateix nom que el grup, va ser publicat el 2009. El va seguir Bigoti 

Vermell (2011) i Un pas i neu  i un pas (2014).  

Els treballs del grup han valgut el reconeixement del públic i la crítica i han portat a 

rebre quatre premis Enderrock, i els premis Carles Sabater, ARC i Cerverí.3 

																																																																																																																																																																									
Imatge 1: el Disc «Un pas i neu i un pas». https://www.viasona.cat/grup/anna-roig-i-l-ombre-de-ton-chien/un-
pas-i-neu-i-un-pas/com-el-mar (web 04.03.2019) 
Imatge 2: Anna Roig i els músics de L’Ombre de Ton Chien. https://www.nuvol.com/noticies/pas-pont-a-les-
arts/attachment/anna-roig-i-lombra-de-ton-chien/ (web 03.03.2019) 
2 Veure: https://www.grup62.cat/autor/anna-roig-castellvi/000032445 (web 04.03.2019)  
3 Veure: https://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Roig_i_L%27ombre_de_ton_chien  (web 04.03.2019) 
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Imatge 3: imatge del videoclip de «Com el mar» 

Com el mar 
Lletra4 

 
Com el mar, hauré d’acceptar que soc feta d’onades. 
Com el mar, hauré d’acceptar que em puc balancejar. 

Com el mar, haig de confiar en que tornarà la calma. 
Com el mar, els dies de més difícil navegar. 

 

 
Com el mar, puc treure pels ulls gotes d’aigua salada. 

Com el mar, i no per això haver-me d’enfonsar. 
Com el mar, puc ser serenor o estar ben desbocada. 

Com el mar, puc anar variant i no tenir un rumb clar. 
 

Com el mar, crec que haig d’anar assumint que si som 
inestables 

deu ser perquè som fets d’aigua, com el mar. 
Com el mar, vull pensar que si avui estic plena de ràbia, 

demà puc tornar a la calma, com el mar. 

 
Com el mar, hauré d’acceptar que soc feta d’onades. 

Com el mar, hauré d’abraçar el moviment constant. 
Com el mar, haig de confiar en que tornarà la calma. 

Com el mar, quan tot el que visc m’estigui marejant. 

Com el mar, crec que haig d’anar assumint que si som inestables 
deu ser perquè som fets d’aigua, com el mar. 

Com el mar, vull pensar que si avui estic plena de ràbia, 
demà puc tornar a la calma, com el mar. 

 

																																																																																																																																																																									
Imatge 3: https://surtdecasa.cat/penedes/blogs/cacadors-de-videos/com-el-mar-anna-roig-en-acustic-dalt-d-un-
veler (web 03.03.2019) 
4 Veure: https://www.annaroigilombredetonchien.com/lletres/com-el-mar   (web. 04.03.2019). 


