




ESCOLLIR 
(LL.SANTAMARIA)

Santi Picó: arranjaments i guitarra
Toni Ibañez: baix
Adrià Grandia: viola de roda

Hi ha un hivern, un llarg i fred hivern
Hi ha un blau, un clar i un immens blau 
Hi ha mil camins, drets i equivocats camins
I hem d’escollir, i hem d’escolllir

Hi ha una vida, una curta o llarga vida
Hi ha un estiu, un llarg i humit estiu 
I el mon gira i gira al nostre entorn
I hem de seguir i hem de seguir

També existeixen els gojos, els odis i les penes
Els temors, els rencors, les besades i les guerres
Ii existeixes tu i existeixo jo
Existeix l’amor

Hi ha la distancia, l’enyorança i l’oblidança
Hi ha el desig, lo formós i lo senzill
Hi ha l’engany, la farsa i la mentida
I hem d’escollir, i hem d’escollir.

Hi ha un hivern, un llarg i fred hivern
Hi ha un blau, un clar i un immens blau 
Hi ha mil camins, drets i equivocats camins
I hem d’escollir, i hem d’escolllir
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A dos bergants com noltros
No se’ls pot enganar
Tenim es cul pelat
d’anar pel món

A dos bergants com noltros
No se’ls pot enganar
Si mos feis sa traveta,  
ens tornarem a aixecar

podreu contar els contes al revés
canviar s’historia un cop més
dir-nos que es bons, ara son dolents 
I que no vals res si no tens doblers
pero vos heu cregut que mos xupam es dit
deixau de tractar-nos com a nins petits

A dos bergants com noltros
No se’ls pot enganar
Tenim es cul pelat
d’anar pel món

A dos bergants com noltros
No se’ls pot enganar
Si mos feis sa traveta,  
ens tornarem a aixecar

Jo que he sigut del Barça seguidor
M’agrada quan canten “Els Segadors”
Que si jo farè... Que si jo he fet...
Mentre es més gras engreixa més
pero baixar el cap, no és baixar el front
I jo d’aquest ramat no vull ser boc

A dos bergants com noltros...

Kilòmetre 14, autovia de castelldefels.
Si passes amb el cotxe allá les podràs veure bé.
de dilluns a diumenge. Si fa calor o si fa fred

La competencia es dura allá a la gran ciutat
Aixi que decideixen el Reina de lloc traslladar

Al límit de les forçes
Al límit de la llei
per sobreviure arrisqueu
El que no té remei

Tot s’hi val. Es tracta de conseguir el jornal
Accepteu una “dosi” si ho diu es bergant.

El màxim és “80” però doblen la velocitat
I de vegades un descuid els hi pot resultar fatal

Tomeu Penya: veu*
Joan Pau Chaves: arranjaments, piano i teclats 
Tolo Servera: guitarra*
Miki Santamaria: baix
Didac Fernández: bateria
David Muñoz “Gnaposs”: guitarra

* Veu i guitarra enregistrats a l’Estudi Motivity (Mallorca) per Tolo Servera

David Muñoz “Gnaposs”: Arranjaments i guitarra
Miki Santamaria: baix
Didac Fernández: bateria
Arecio Smith: Hammond

DOS BERGANTS
(LL.SANTAMARIA)

K. 14
(LL.SANTAMARIA)
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un vint i sis d’agost a qualsevol hora,
deixaré un escrit davall d’un pi,
i partiré nedant de sa vorera
i en acabar s’alè tancaré es ulls.
I mentre vaig baixant braços estesos,
sa fossa de la mar me farà un lloc.
Serà un somni realitzat,
que entre cella i cella duc.
Quedar a terra no puc
perque fan caixes de mort, 
parenostres i coverbos.
Fe’m un lloc, Mediterrani.

Es pits podrien ser un bocí de roca.
Es peus podrien ser el fons de la mar.
Sa boca serviria per una cala.
Sa mà podria ser coa d’un peix
S’esquena podria ser un banc d’arena
Sa barba podria ser un bogamarí
Ses ungles podrien ser ses pegellides
Es cabells podrien ser ben bé un grumer 
Es ulls cavall de mar... Na na na naaaaa

Joan Pau Chaves: arranjaments i piano
Tito Capblanquet: baix
Salvador Font: bateria
Neus Jaume: flauta
Bernat Cabot: violí
Rosa Canyelles: cello
Manel Martorell: llaut

Enregistrat i mesclat a ona Estudis  
(Bunyola - Mallorca) per Miquel Brunet

uTOpIA
(ToNI MoRLà)
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Assegut a un banc de sa plaça, cercant una mica de sol,
li passen ses hores recordant ses coses que va disfrutar.
I mentres somnia es present oblida. Es queda tot sol:
repassa sa vida de cap a peus i torna a començar.
cada dia igual, mestre pere Joan

de l’infantesa, de quan era nin.    
Recorda el seu poble, l’escola, es cà i també els amics.
de sa juventud, d’aquell primer amor,
aquelles xerrades, aquelles besades i d’aquell temor
Mestre pere Joan.

Assegut a un banc de sa plaça, cercant una mica de sol,
li passen ses hores recordant ses coses que va disfrutar.
I mentres somnia es present oblida. Es queda tot sol:
repassa sa vida des cap a peus i torna a començar.
cada dia igual, mestre pere Joan

L’emigració, la desesperació.
com a mariner va recórrer mig món i s’ho va passar bé.
I va tornar, es va casar i es va assentar.
I ara els fills el mimen i els nets l’adoren. Es fa estimar
Mestre pere Joan.

Joan Pau Chaves: arranjaments, piano i teclats 
Miki Santamaria: baix
Didac Fernàndez: bateria
David Muñoz “Gnaposs”: guitarra

MESTRE pERE JOAN
(LL.SANTAMARIA)

The summer sun looked down 
on our love long ago
But in my heart i feel 
The same old after glow

A love so beautiful
In every way
A love so beautiful
don’t let it slip away

We were too yong to understant
To ever know
That lovers drift apart
And thats the way love goes

A love so beautiful
A love so sweet
A love so beautiful
A love for you and me.

And when I think of you
I fall in love again
A love so beautiful
In every way

A love so beautiful
We let it slip away
A love so beautiful
A love so free

A love so beautiful
We let it slip away

Joan Pau Chaves: arranjaments, piano i teclats 
Miki Santamaria: baix
Dídac Fernández: bateria
David Muñoz “Gnaposs”: guitarra

A LOvE SO BEAuTIfuL
(Roy oRBISoN - JEFF LyNNE)
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Sols tenia dèu anys 
pero me’n record molt bé
A mumare li vaig dir 
Que volia ser barber
Me va costar clotellades
I unes bones matinades
Mig dormit amb mumare
A missa primera havia d’anar

Me’n record molt bé
Quan jo feia de barber
dos anys fent saboneres
Abans de començar a afaitar
Sis hores dret cada dia
perqué mirant n’aprenia
I aquells rebentats de canya
de can Menut Anava a cercar

El tio Nicolau me contava històries
d’aventures amb dones
Que allà a cuba va enamorar
El tio Nicolau exagerava ses coses
deia paraulotes però jo
mai el podré oblidar

Me’n record molt bé
quan jo feia de barber
I quina il.lusió
Quan mumare em regalà
Aquella primera navalla
I aquella pata tan blanca
I per fi al mestre Andreu 
Farineta vaig afaitar

Me’n record molt bé
quan jo feia de barber
per matar sa por,
d’una harmònica em vaig armar
I toca que toca anava
A mitja nit de cap a casa
dels hostals cap a la vil·la
i de la vil·la cap als hostals

Joan Pau Chaves: arranjaments, piano i teclats 
Miki Santamaria: baix
Dídac Fernández: bateria
David Muñoz “Gnaposs”: guitarra

TIO NICOLAu
(LL.SANTAMARIA)



Recordes tots aquells anys a sa plaça gomila?
Allà passàrem es temps millors de sa vida
Ses nits eren diferents a sa plaça gomila

Allà hi podies trobar bona companya

Hi havia night clubs, bars i hotdogs,
discos i cannabis  

Temps inoblidables a plaça gomila

No importava es pais d’allà on venies,
ni es color de sa pell, ni com te movies

Tothom cercava el mateix a sa plaça gomila:
disbauxa fins que nasqués, nasqués el dia

Allà hi havia Tito’s, El Barco i el Rodeo.
Sargent peppers i Toltec…

Temps inoblidables a plaça gomila…
Temps inoblidables a plaça gomila

 
Recordo en paco Muñoz i el Senyor Manera,

José Maria Forteza, na diana i na Tracy, 
en Mike “I got sunshine” i el “Big Boss” Mike Jefries.

I allà al Sargent peppers hi tocava Jimi Hendrix.
Recordo es Mauris Set i es guantes Negros, 
també es Beta Quartet i es nostro amic Leo,

es Fourwinds & dito, n’Ignaci i en Lucio, 
i quan Mister Mayer em presentà a Eric Burdon.

Recordo quan els z tocàvem al Hayma, 
i quan en Noel Reding tocava sa guitarra,
recordo en carl douglas i el soul dels Explosions
i quan a Barbarela hi cantava en Wilson piquet.
Recordo aquells “viatges” i també aquells “grisos”,
aquells “picadors” i aquelles extrangeres.
I mentre jo cantava dels doors “Light my fire“
al Vietnam queien bombes que innocents mataven.

Recordo el paleto i l’estació marítima,
l’Sloopis, el Whisky A go go, en pep oliver
i el “cubano”, en Benhur i Los del Sol,
els Talayots, els pops, i es Bohemios
i quant venien de fora els canarios, els poptops, 
els Sirex, els Mustang, els Salvajes, 
Henri & the Seven, Toni Ronald, en Micki… 

Recordo també aquell primer porro i a tants d’amics…
 i tantes i tantes coses...
  ... que no acabariem mai...

David Muñoz “Gnaposs”: Arranjaments i guitarra
Miki Santamaria: baix
Dídac Fernández: bateria
Arecio Smith: hammond

pLAÇA GOMILA
(LL. SANTAMARIA)



Recordo aquells díes de nervis i dones al costat
Recordo com cercava un poc de felicitat

Els horabaixes assajant i es vespres Rock&Roll
pàlid en s’estiu. Quasi mai vaig veure es Sol

però jo sé, sé molt bé…
Que tot va ser per es Rock&Roll

Nits d’olor a blues, de cervesa i animació
Sa música ho era tot si no, no hi havia exitació

cent pessetes cada vespre eren una solució
per seguir somniant que seria es millor. 

però jo sé, sé molt bé…
Que tot va ser per es Rock&Roll

Viatjava i descubria coses, noves sensacions 
cercava experiencies, fantasies i cançons,

Vaig mamar ritmes i versos de sa font des Rock&Roll
mai pensava en es futur i així m’ha anat fins avui

però jo sé, sé molt bé…
Que tot va ser per es Rock&Roll

Som reis ferotges coronats
Sols cremant d’un roig intens
Quant tot gira al nostre entorn
És el dia del lleó.
però si els astres es rebelen
Qualsevol fotesa ens fa estremir
I cal la força necessària, per seguir
Essent lleons de foc.
de sobte un amic, un rostre oblidat
Restes del costat salvatge
però la sort es té o no es té
Ajudar-lo és enfonsar-lo.

Fill que em vols destronar
El Rock es una arma perillosa
cal matar el pare per ser lliure
El geni ni es compra ni s’hereda.
 
Tenir-la a frec de pell i sentir-la
Tan lluny i interesada
pero s’ha de fer la llarga carretera
I res millor que fer-la amb tu.

La vida passa mentre fas plans,
Ho deia en Lennon te’n recordes?,
Les traicions tard o d’hora es paguen
Tu també avui ets passat, sigues feliç
Aprenem a lluitar, sempre per guanyar
peró no tots ho fem sovint
I la noria gira i gira, sense enfilar mai 
El camí recte.

Violència, guerres i drames,
Ningú creu en deus que no siguin els seus
Sovint les teves paraules 
Es converteixen en armes de pau
obre la finestra de la vida
comença un nou dia, no ho dubtis
I l’has de viure intensament 
Que cada dia sigui el del lleó.

(Bon dia, sóc el pallasso trist. 
Bon dia, sóc el pallasso rialler, 
que vol que el facin riure o plorar) 

David Muñoz “Gnaposs”: Arranjaments i guitarra
Miki Santamaria: baix

Dídac Fernández: bateria
Joan Pau Chaves: piano i teclats

David Muñoz “Gnaposs”: Arranjaments i guitarra
Miki Santamaria: baix
Dídac Fernández: bateria
Joan Pau Chaves: piano i teclats

TOT vA SER pER ES ROCK&ROLL
(LL.SANTAMARIA)

LLEÓ
(LL.SANTAMARIA -VERdAguER)
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des de que vaig començar amb la música, ja m’agradaven diferents ritmes, estils i sons: des 
de les melodies italianes i franceses, passant per les ranxeres, els cantautors, i després el des-
cubriment d’aquella música del “diable”, el rock’n’roll vaja... Tot això, juntament amb aquelles 
actuacions que feiem cada nit pels turistes, on havies de fer un repertori variat. Supòs que és 
per això que tenc unes influencies musicals ben diverses, seguidor, admirador i fan com som 
d’artistes com: Elvis presley, chuk Berry, Jimi Hendrix, Ray charles, Animals, Jim morrison, 
Beatles, pink Floyd, King crimson, peter gabriel, Tom Waits, otis Reading, Al Jarreau, Tomeu 
penya, Toni Morlà, Maria del Mar Bonet, Joan Manel Serrat, Joan Bibiloni, Antònia Font, Edward 
grieg... etc. Així, no crec que ningú se sorprengui amb aquesta varietat de ritmes, sons i his-
tòries que he volgut posar en aquest disc, on m’he deixat endur pels meus instints més bàsics, 
sense cercar “virgueries”, només bons músics, amics i cançons que me posin la pell de gallina.

Moltes gràcies a tots els que han col·laborat, bé tocant o només donant la seva opinió: crec 
que tot ajuda!. Molt agraït a Joan pau chaves, david Muñoz “gnaposs”, dídac Fernández, Miki 
Santamaria, Santi picó, Miquel pino, Joan Surribes, Nico Flors, Jordi Vericat, Miquel Brunet, To-
meu penya, Tolo Servera, Fredi Solves, Marc grases, Toni Ibañez, Salvador Font, pere Fovet... 
i tots els amics i companys per la vostra ajuda.

Moltes gràcies també a tota la gent que ha participat a “cop de Rock”. Han estat 9 mesos 
de “patir”, gaudir, de riure i plorar d’emoció, de nervis i de Rock&Roll, però sobre tot, de bon 
“rollo”. us estimo a tots.

un agraïment a Xavier Bassiana per tot

Moltes gràcies a Josep Sanz (Vip Music) per creure en mi i donar-me tanta canya, i  a Miquel 
àngel Sancho (produccions Blau), lluitador com n’hi ha pocs.



Enregistrat a Koryland Estudis (Barcelona) 
per Nico Flors. Mesclat a La Catacumba per 
Miquel Pino. 

Excepte: 
Utopia, enregistrada i mesclada a Ona Estudi 
(Mallorca) per Miquel Brunet; 
Escollir, enregistrada i mesclada per Santi 
Picó al seu estudi; 
Veu de T. penya i guitarra de T. Servera a Dos 
BErgants, enregistrades a l’Estudi Motivity 
per Tolo Servera.

Masteritzat a Joan Albert & Kako Music
per Jordi Vericat

producció musical: Joan Pau Chaves 
i David Muñoz “Gnaposs”

produït per: Llorenç Santamaria 

Fotografies: David Ruano i Paco Amate
disseny gràfic: Carles Llull Verd

Mànager personal: Josep Sanz
+34 937 986 466
www.lorenzosantamaria.com

DEDICAT A SES MEVES “DONETES”:
NúRIA, PAuLA I CATERINA.


