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Després de tenir un peu a Barcelona i l’altre a Menorca durant 
gairebé 7 anys, Pèl de Gall es va establir definitivament a 
Menorca, on Francesc Pons i Ernest Martí van composar noves 
cançons que acabarien formant el nou disc ‘Totes ses deixades 
són perdudes’, que seria publicat el juny de 2017. Després del 
retorn del baterista Sergio Bernhardt i el teclista Biel Janer, 
membres de Pèl de Gall durant els primers anys de vida del 
grup, i a la recent incorporació del baixista Xavi Martí (Sarau, 
Melilotus, Sonadors de Son Camaró), Pèl de Gall torna a estar
a punt per seguir donant canya en directe!

El passat 21 de Juliol el grup va fer presentació de disc davant 
del seu públic a Ciutadella a la sala Jazzbah, i seguidament ho va fer el 14 d’Agost a Ferreries, 
Menorca. I una vegada passat l’estiu, el grup té projectat sortir de Menorca per extendre la seva 
música i ampliar horitzons mitjançant actuacions a Catalunya i la resta d’illes.

HISTÒRIA DEL GRUP
Pèl de Gall es va formar la tardor de 2008 quan dos joves 
menorquins (Francesc i Ernest) que compartien pis a Barcelona 
van començar a composar cançons. En un principi sense cap 
tipus d’objectiu ni motiu més que per passar el temps i riure 
una estona. Però després de penjar ‘Indewein’, ‘Relacions dins 
s’estable’ i ‘Què cony!’ a les xarxes socials i veure que estaven 
agradant, van decidir formar una banda al complet i començar
a donar canya en directe.

Des del primer concert l’agost de 2009,
no han parat de crear noves cançons i de lluir les crestes 
en directe, arribant a actuar als reconeguts festivals 
Telecogresca i Acampallengua l’any 2010. I a dia d’avui, 
el grup ja acumula 32 cançons enregistrades en 
tres discs, cinc videoclips, i una llarga llista 
d’actuacions en directe en sales tant a les Illes 
Balears com a Catalunya i Andorra.



NOU DISC
Tres anys després de la publicació del seu últim disc, 
Pèl de Gall va tornar a agitar l’escena musical de rock 
en català amb un nou treball que va veure la llum el 
Juny de 2017. El tercer disc del grup menorquí, que 
s’anomena ‘Totes ses deixades són perdudes’,
és un recull de cançons composades per Francesc 
Pons i Ernest Martí.  Aquest nou treball suposa
un punt d’inflexió en quant a maduresa musical, 
tant en l’aspecte de la producció com en el de
la composició.

A més, s’ha buscat donar un pas endavant
pel que fa a qualitat del material. I per aconseguir-ho, 
en aquesta ocasió el material enregistrat per Pèl de
Gall ha estat mesclat pels professionals David Rossell,
i masteritzat per Juanjo Muñoz. Des del passat 12
de juny el disc es pot descarregar de manera gratuïta
a través de la web www.peldegall.net.

             També està disponible en format digital a les principals plataformes digitals (Spotify, 
iTunes i Youtube), amb l’objectiu de que la música no trobi cap barrera i d’aquesta manera pugui 
arribar al màxim de gent possible sense cap tipus de limitació. De totes maners, el grup també ha 
editat el disc en format CD, i també està disponible físicament en els punts de venda habituals.

DISCOGRAFIA
TOTES SES DEIXADES
SÓN PERDUDES (2017)

ROCK’N’CRESTA (2014)

HO SAPS QUE HO SÉ (2011)



NOU VIDEOCLIP
De manera simultània al llançament del nou disc,
la formació va publicar un nou clip musical pel tema 
‘Sa cançó de s’estiu’, el qual forma part del nou 
àlbum. El videoclip s’ha rodat en diversos punts del 
terme municipal de Ciutadella, entre els quals s’hi 
troba Macarelleta, Son Saura i el bar La Margarete, 
i ens narra la història de dues parelles que arriben a Menorca per passar, 
cadascuna a la seva manera, uns dies de vacances a l’illa. A pesar de les evidents diferències,
el destí farà que es tornin a trobar de manera imprevista en el lloc més inesperat.

Des de la creació del grup musical l’any 2008 
es tracta del cinquè clip musical de la formació 
menorquina. En aquesta ocasió, Sergio Bernhardt 
s’ha encarregat de la direcció i guió original, 
Benjamín Riquelme ha estat l’encarregat de 
la gravació i edició del vídeo, el qual ha estat 
protagonitzat per Berto Mayans, Clara Aït-Ali,  
Francesc Pons, i Sílvia Torres.  Aquest vídeo està 
disponible a Youtube i a la pàgina web del grup.

Un mes després de la seva publicació, ja compta amb més de 15 mil reproduccions i es comença 
a acostar a les 32 mil reproduccions de ‘José Ramón’, l’anterior clip, que va ser publicat juntament 
amb Rock’n’Cresta, segon disc de Pèl de Gall, i que va comptar amb la col·laboració de Els Catarres 
i Titot.

ENLLAÇOS
www.peldegall.net
www.facebook.com/peldegall
www.youtube.com/peldegall

Frans 686 537 530 frans@manangelment.com
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Pel de Gall, rock dur i 
. , 

provocac10 per a un so 
am b tints de granja 
El grup guanyador del concurs Engresca't traura el 

seu primer cd, de producció propia, a finals d'any 

RAQUELMAAQU�S Ciutadcllo 

i el nom ja és· extrava· 
gant la seva estetica 
tall'lpOc queda eruere. 
Pe! de Gall combina 
provocació í rock dur 

per aconseguirunexceHent í un
prevlst cóctel de so contundent. 
El secret? Aprofitar al maxím el 
filó de fer-se arnb el concurs En· 
gresca·t, l'energia sense limits i 
la bona música. J.:atrezzo ínfal· 
lible? Cinc gaHs damunt l'esce
nari disposats a revolucionar el 
galliner. 

Francesc Pons (veu), Ernest 
Martí (guitarra), Sergio Bern· 
hardt (batería), JaviBisbal (baix) 
¡ Albert Viñés (teclat) són al cap
davant d'una banda menorqui" 
na-catalana que s'ha proposat 
treure el seu primer disc a fínals 
d'any. Les ganes de composar de 
dos amlcs a Barcelona, Emest i 
Francesc, fou el punt de partida 
d'una formació que, ja amb cinc 
membres, debuta el passat es
tiu al Concert Jove de Ferreries. 

energict s nse 
mits I la ona 
ustca e la 
au de l'ex,t 
'é!quests cinc 
alls damunt 
scenari 

isposats a 
�voluc1onar 
1 galliner 

·varem assajar durant wt mes 
a saco� explique.n. Aquell dia, al 
camp de futbol, la gent no sois 
queda impactada per la seva
música sinó també per la seva 
vestimenta arnb tints de granja. 
Ritmes rapids i riffs potents, abá 
com una vessant més melódica 

í lenta són la banda sonora d'un 
repertori de temes propis en ca· 
talá que empren per parlar de 
la vida d'un jove (o no tan jove) 
i les sevcs nits de festa. Llctres 
plenes d'humor que no deíxen 
índiferent níngú. 

"El nosbe és un rock dur, gui· 
tarrero que tira cap al heavy me
tal, encara que nosaltres cercam 
un segell pro pi", senyala Francesc 
Pe! deGall beu de música tan dis· 
par com Metallica, Rammsteín o 
Ja iho Diré. Han ofert concerts a 
Menorca o a les sales Salamandra 
i Be Good de Barcelona. Prest. el 7 
de maig seran els amfitrions de 
la Telecogresca que es celebrara 
al Sot del Migdia, a Montjwc. 

Si bé, el myspace els ha servit 
per donar a coneixer els seus 
temes, Pél-de Gall espera estre · 
nar-se amb treball discografic 
el proper Nadal. "Volem que el 
nostre projecte arribi a quanta 
més gent millor i produlr no· 
saltres mateixos un bon disc·, 
diuen. Un repertori oficial amb 
can�ons com "lndewein" (una 

http://www.myspace.com/peldegall 

especie de crit de guerra), "Sa nit 
que no vas viure" o "Mandíbula 
va, mandíbula ve·: entre d'altres. 
Flns alesi\ores la banda penJa els 
temes a Internet de manera do· 
sificada i a mida que surten de la 
seva inspiració. 

AvaluaPéldeGalllesmancan· 

ces de !'lila pera assajar, els ele· 
vats preus deis locals a Barcelona 
o l'esfor� económic que suposa 
edita.r.un cd. Entrebancs apart 
!'energía d'aquests galls esdata 
en bona música, ailcí que aquest 
estiu seguirem la pista deis seus 
concerts a Menorca 




