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Albert Roig. Vaig néixer l’any que va caure el 
mur de Berlín, a Barcelona. Perdó: Barsalona. Sí, 
soc pixapí de naixement. També soc actor. Entre 
d’altres coses, he fet microteatre, curtmetratges, 
websèries... tot curtet per no gastar-me. El 2020 
va arribar la nostra amiga Covid i vaig començar 
a penjar vídeos a TikTok... per seguir amb les 
coses curtes. Literalment, soc un fill de pandèmia. 
Mentre tothom feia pastissos, esport i es rapava 
els cabells, jo, per fotre, em vaig deixar bigoti.  
I vaig començar a crear contingut en castellà. Sí. 
Ho heu llegit bé. Però aviat em vaig adonar que 
no era com m’expressava millor i vaig passar-me 
al català. Per fotre, evidentment. D’aquí va néixer 
Humor amb bigoti.cat. 

Si t’ha agradat aquest llibre,  
no et pots perdre:

10292509

@fanbooks_
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Aquest llibre és com un moble d’Ikea, te l’has de muntar tu. 
Hi trobaràs un piló de coses que et poden divertir: origen  

de frases fetes, jocs, insults, catalanades, cultureta,  
qüestionaris i moltes situacions grotesques. 

Tot el que ha de saber un bon català per anar per  
la vida moderna. Un llibre amb un sentit de l’humor  

delirant i ple de curiositats.
I amb bigoti.

@alroig
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Fes el que et surti 
del Bigoti...

Aquest llibre és com un moble d’Ikea, te l’has de 
muntar tu. Ja sé que Ikea no és el millor referent cata-
là per exemplificar-ho, podria haver dit que és com un 
referèndum, o una calçotada, però no: un moble d’Ikea. 
També podria ser com un bigoti. Sí. Un bigoti. D’aquells 
que punxen si et fan un petó, recargolats, ben pentinats, 
més gros, més petit, un bigoti tipus Dalí o potser tipus 
Cantinflas, un bigoti que t’arregles al teu gust, el talles, 
el pentines... El teu bigoti. Cada bigoti és únic i dife-
rent, per descomptat; de bigotis, n’hi ha molts, i el meu 
només n’és un més. Per això vull que aquest llibre sigui 
el teu bigoti, que el cuidis i el pentinis com vulguis, fent 
i desfent, però que sigui un bigoti divertit i que t’ho faci 
passar bé. 

Actualment (2022) estem vivint uns anys de pandè-
mia, de desil·lusió, de no saber quant durarà tot això, de 
frustració... I justament d’aquesta frustració va néixer 
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Bigotis

«Humor amb bigoti», bé, els vídeos que vaig començar a 
fer arran de la quarantena de març del 2020. 

Però comencem per l’arrel del bigoti. 

Qui coi soc, jo?

 En realitat soc algú com tu. Em dic Albert, però poca 
gent m’anomena així. Qui em coneix de petit de l’escola, 
o de l’institut, m’anomena Roig, pel meu cognom, i per 
a la major part de la gent que m’ha vist a les xarxes soc  
l’@alroig. És fàcil: 

ALbert ROIG = alroig 
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Soc actor de professió, o això diu el meu currículum, 
i dramàtic com a hobby. Tot humor ve del drama, diuen, 
i tot va començar així... Setmanes abans d’aquell 13 de 
març de 2020, jo estava amb rodatges, funcions teatrals, 
iniciant nous projectes, però aleshores va arribar una 
quarantena de quinze dies, que van acabar sent tres me-
sos. Us sona, oi? Tres mesos sense poder rodar, sense fer 
funcions, sense impartir classes de teatre... Tres mesos 
sense fer res perquè la feina que tenia fins aleshores era 
presencial o no era. En aquell moment, em va posseir la 
mateixa frustració que a tothom i vaig voler fer el mateix 
que tothom: rapar-me. Però, en comptes d’això, em vaig 
anar deixant bigoti, vaig fer esport i vaig obrir-me Tiktok, 
és clar... 

Per si no has viscut en aquest món els darrers anys, 
t’explico: Tiktok és una aplicació de vídeos curts, en què tu 
saps quan entres a l’app però mai quan en sortiràs. Segur 
que molta gent que està llegint aquestes línies té Tiktok 
(o n’ha tingut) i sap de què parlo. Obrir Tiktok amb llum 
de dia i sortir-ne quan és fosc; doncs jo igual. Vaig desco-
brir aquesta app per casualitat en un grup de whatsapp  
i encara segueixo allà. Sí, com tota la gent creadora de 
contingut, vaig començar per avorriment. A més, jo vaig 
començar a fer vídeos en castellà perquè els àudios que 
podia agafar eren en anglès o castellà, i potser també per 
allò d’arribar a més gent, o bé per la falsa creença que tot 
sona millor en castellà. Jo no sono millor en castellà, ja us 
ho dic. 

Humor amb bigoti.indd   9Humor amb bigoti.indd   9 21/4/22   10:2821/4/22   10:28



10

Bigotis

Va arribar un dia en què vaig adonar-me que em sen-
tia molt més còmode fent vídeos en català; no ho vaig pen-
sar gaire i a partir d’allà vaig descobrir un munt de crea- 
dors i creadores de contingut en català. Sembla, però, que 
cada dia som més la gent que creem en català, i no ho fem 
per fotre ningú, ni per res despectiu, ni res del que molts 
haters creuen, simplement perquè el nostre idioma és el 
català. I tenim la gran sort d’entendre també el castellà,  
i l’anglès. Som trilingües gairebé de naixement... Tant de 
bo sabés gallec, euskera, i tots els idiomes del món, per 
conèixer més cultures, la veritat.

Qui decideix que pot existir contingut en castellà, an-
glès, francès, però que no pot existir en altres llengües 
com és el català? 

Aquí, hi trobaràs humor, jocs, reivindicació, llibertat, 
tradicions, diccionari i històries que m’han passat a la 
vida, parlant català, i com les he intentat convertir en hu-
mor per poder fer riure la gent, o si més no fer-los passar 
una bona estona.

Ara, aquest llibre és teu. 

Fes el teu propi bigoti roig. 
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