
Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

DECRET 146/2021, de 6 d’octubre, del Consell, de con-
cessió de la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural 
al grup musical Al Tall. [2021/10194]

DECRETO 146/2021, de 6 de octubre, del Consell, de 
concesión de la Distinción de la Generalitat al Mérito 
Cultural al grupo musical Al Tall. [2021/10194]

El Consell, mediante el Decreto 35/1986, de 10 de marzo, creó la 
Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural para distinguir a las per-
sonas físicas, entidades y colectivos que por sus méritos hayan contri-
buido a destacar la aportación de la Comunitat Valenciana en cualquier 
ámbito de la cultura.

Al Tall fue un grupo musical fundado por Manolo Lledó, Manolo 
Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent, todos ellos músicos autodidactas 
de otras formaciones ya extintas. En 1975 grabaron y editaron el primer 
vinilo, Cançó popular del País Valencià. El segundo disco, Deixeu que 
rode la roda, apareció en 1976, e incluye la pieza original más emble-
mática, la del Tio Canya, además de otras canciones destacables como 
Darrer diumenge d’octubre. En el año 1982 grabaron un disco con la 
mallorquina Maria de Mar Bonet: Cançons de la nostra Mediterrània.

La historia del grupo se extiende a lo largo de prácticamente trein-
ta y ocho años, con más de catorce discos editados, hasta su último 
concierto que tuvo lugar el 18 de octubre de 2013, en el Palacio de 
Congresos de València.

Por ello, como reconocimiento a su talento artístico para poner voz 
y música a la conciencia política, la tradición y el componente festivo 
valenciano, previa deliberación del Consell, en la reunión de 6 de octu-
bre de 2021,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural al grupo 
musical Al Tall.

València, 6 de octubre de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El Consell, mitjançant el Decret 35/1986, de 10 de març, va crear la 
Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural per a distingir les persones 
físiques, entitats i col·lectius que pels seus mèrits hagen contribuït a 
destacar l’aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de 
la cultura.

Al Tall va ser un grup musical fundat per Manolo Lledó, Manolo 
Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent, tots ells músics autodidactes d’al-
tres formacions ja extintes. En 1975 gravaren i editaren el primer vinil, 
Cançó popular del País Valencià. El segon disc, Deixeu que rode la 
roda, va aparéixer l’any 1976, i inclou la peça original més emblemà-
tica, la del Tio Canya, a més d’altres cançons destacables com Darrer 
diumenge d’octubre. L’any 1982 gravaren un disc amb la mallorquina 
Maria del Mar Bonet: Cançons de la nostra Mediterrània.

La història del grup s’estén al llarg de pràcticament trenta-huit anys, 
amb més de catorze discos editats, fins al seu últim concert que es va 
realitzar el 18 d’octubre de 2013, al Palau de Congressos de València.

Per això, com a reconeixement al seu talent artístic per a posar veu i 
música a la consciència política, la tradició i el component festiu valen-
cià, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 6 d’octubre de 2021,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural al grup 
musical Al Tall.

València, 6 d’octubre de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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