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Pèl de Gall és un grup menorquí de rock. La seva música té un 
caràcter festiu, potent ianimat, i les seves lletres són fresques, 
divertides, picants, i amb una temàtica diversa que sol descriure 
situacions de la vida quotidiana, nits de festa, amor i desamor, i 
experiències i sentiments amb els quals fàcil- ment ens podem 
sentir identi cats d’una manera o altra.

El projecte Pèl de Gall és una història d’evolució constant amb 
dues etapes clarament diferenciades, durant les quals s’ha anat 
perfeccionant i professionalitzant el producte: La primera etapa 
(2009- 2016) té un nivell de producció més senzill, i els dos discs 
que es publiquen són autoproduïts i autoe- ditats en home studio. 
La segona etapa s’inicia l’any 2017 quan es decideix donar un canvi 
de rumb i es comença a apostar per un producte més treballat, 
més professional i més madur. Per això el tercer disc s’envia a 
mesclar als estudis de Can Pardaler (Txarango, Els Catarres, etc) i 
posteriorment es masteritza a l’estudi Catmastering (Gossos, Ebri 
Knight).

Components

FRAnCesC pons CARReRAs 
Veu /  guitARRA

eRnest mARti ViDAL
guitARRA

XAVieR mARti gomiLA
bAiX

gAbRieL JAneR pALLiCeR
teCLAt

eDuARD FLoRit misu
bAteRiA
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BIOGRAFIA

Nou disc ‘A sa vostra salut’
‘A sa vostra salut’ serà el títol del nou àlbum de Pèl de Gall, el qual serà un homenatge 
en reconeixement i agraïment als seus seguidors, que han donat suport al grup 
menorquí gairebé una dècada. Aquest nou disc de Pèl de Gall, i el quart en la seva 
discogra a, estarà format per 11 cançons inèdites que han estat mesclades a RPM 
Estudios (La Raíz, Valira, INC), i masteritza- des a l’estudi de Catmastering (Gossos, 
Ebri Knight).

Aquest nou llançament discogrà c es publicarà a principis de 2020 i ho farà sota el 
segell d’unade les discogrà ques més importants i emblemàtiques del rock català: 
RGB Suports (Els Pets, Lax’n’Busto, Sopa de Cabra, entre d’altres).

Aquest nou disc seguirà en una línea similar a l’anterior disc pel que fa a l’estil i 
a la qualitat de so, tot i que en aquest nou treball hi podrem trobar cançons més 
festives i més pensades per a un directe més dinàmic i animat.

Single ‘Paradís’

‘Paradís’ és el primer single del nou disc de Pèl de 
Gall, i un avançament del seu quart disc,
el qual es publicarà a principis de 2020. La cançó 
d’aquest primer single ens descriu un paradís 
terre- nal, que se’ns presenta de formes diverses, 
i el qual està a l’abast de tothom. És aquell lloc que 
ens estimem i a on ens volem quedar. És la bellesa 
de la naturalesa que ens envolta, però també 
aquell paradís que podem trobar en els éssers 
estimats, amics, família, en una relació amorosa, 
en un viatge, i en tots els indrets o situacions que 
ens puguin fer feliços i ens facin sentir afortunats. 
Aquest nou single està disponible en àudio a totes 
les plataformes digitals d’streaming i de descàrrega 
directa, així com en format de vídeo, disponible 
a Youtube. ‘Paradís’ també té videoclip, i és el 
setè video o cial del grup de rock Pèl de Gall. En 
aquesta ocasió, s’ha creat a partir dels cen- tenars 
de vídeos que s’han anat rebent durant l’estiu, 

després d’haver fet una crida a través de les xarxes 
socials dirigida a tot aquell que volgués compartir 
un moment especial en bona companyia.

El principal objectiu d’aquesta iniciativa era que els 
seguidors del grup fossin els autèntics protagonistes 
del videoclip, en un homenatge a tota la família Pèl 
de Gall, i a tota la gent que dona suport al grup, i 
sense la qual aquest projecte no existiria. D’altra 
banda, l’altre objectiu d’aquesta recol·lecció de 
vídeos era el de disposar d’unmaterial variat, amb 
multitud de prota- gonistes, paisatges, escenes i 
colors.

DISCOGRAFIA

•	 Ho saps que ho sé (2011)

•	 Rock’n’Cresta (2014)

•	 Totes ses deixades són perdudes (2017)

•	 A sa vostra salut (2020)

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

www.peLDegALL.net

https://youtu.be/Okbn85-6KyU
https://youtu.be/7wd7Xl8OIRk
https://youtu.be/revBp-Zb1cE
https://youtu.be/w9LE1gb84wA
https://youtu.be/Rm4cv4Yme3g
https://youtu.be/1tANZrcgpPk
https://peldegall.net/
https://www.facebook.com/peldegalloficial
https://www.instagram.com/peldegall/
https://open.spotify.com/artist/55fgmyROp14p0jbdzVEK8g
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PÈL DE GALL 

ÈXit menoRquí ALs 
pRemis enDeRRoCk
bep mARquÈs guAnyA eL 
guARDó AL miLLoR DisC 
De CAnçó D’AutoR Amb 
‘ReDó’ i pÈL De gALL eL 
pRemi AL miLLoR DiReCte 
en ConFinAment.

pÈL De gALL i bep 
mARquÈs hAn estAt 
eLs tRiomFADoRs 
menoRquins DeLs iii 
pRemis De LA músiCA 
bALeAR - pRemis 
enDeRRoCk 2020. Amb 
tRes nominACions 
CADA un, eL gRup 
menoRquí hA obtingut 
FinALment eL pRemi 
AL miLLoR DiReCte en 
ConFinAment, Amb 
«pARADís».

pALmARÈs DeLs iii 
pRemis enDeRRoCk De 
LA músiCA bALeAR 2020
miLLoR DiReCte 
ConFinAt: pÈL De gALL 
peR “pARADís (ACústiC 
Des DeL ConFinAment)”

pÈL De gALL: «De 
VegADes eL pARADís és 
moLt més A pRop DeL 
que pensem». DespRés 
De tRes Anys Des De 
L’úLtim DisC, eL quintet 
menoRquí pÈL De gALL 
tReu un quARt àLbum, 
A sA VostRA sALut 
(Rgb, 2020). Amb Les 
màXimes De positiVitAt 
i heDonisme, eL DisC 
ReCoRRe, AL LLARg 
D’onze CAnçons, 
temàtiques LLeugeRes 
i quotiDiAnes, que 
DeFugen LA gRAVetAt 
DeL DiA A DiA i 
oFeReiXen unA estonA 
De músiCA i DiVeRsió. 
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RiDeR tÈCniC

NECESSITATS

1 TARIMA BATERIA

1 TARIMA TECLAT

6 MONITORS (Mínim)

1 PANTALLA BLANCA

(adaptada a dimensions escenari)

1 PROJECTOR

ALTRES

Es demana a l’organització enviar 

contrarider amb informació

completa de material.

Temps de proves de so: 90 min (30 min per 

muntatge de backline

i 60 min per fer proves de sò)
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ubiCACió esCenARi

BIEL
KEYBOARD / IPAD

EDU
DRUM / SPD SX
CORO DRUM

XAVI 
BASS/CORO

GUITARRA GUITARRA

FRAN
VOX LEAD
GTR Acoustic C

ERNI
GTR Acoustic R 
GTR R Kemper
CORO GTR R

BAIX
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CONTRACTACIÓ

Frans mercadal Conde
mòbil 686537530
frans@manangelment.com 
Visita: www.manangelment.com

https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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