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NOVETAT DISCOGRÀFICA  
 

 

Llorenç Santamaría  
presenta Pell de Gallina (Blau/Discmedi) 

 

�  L’artista presenta un CD amb 10 cançons que inclou nous temes, un 
duet amb Tomeu Penya i una versió de Roy Orbison cantada en 
anglès 

 

� El treball es presenta el proper dimecres 2 de maig a la sala Luz de 
Gas (21.30h) 

 

Concert de presentació 
Dimecres 2 de maig, 21.30 hores 

Luz de Gas (C/ Muntaner 246. Barcelona) 
DISPONIBILITAT PER ENTREVISTES  

VIP MUSIC - Josep Sanz – 639 344 104 · jsanz@vipmusicsl.com 
 

 
Barcelona, abril 2012.- Llorenç Santamaría presenta Pell de Gallina (Blau/Discmedi), el seu nou treball discogràfic 

amb 10 cançons que inclou nous temes escrits pel cantant, a més d’una col·laboració (Dos bergants, amb Tomeu 

Penya) i una versió (A Love So Beautiful de Roy Orbison), cantada en anglès. 
 

A l’hora de crear l’àlbum, el mallorquí afirma que s’ha deixat endur pels seus instints més bàsics, comptant amb bons 

músics i amics per donar forma o versionar cançons que li posen la pell de gallina. Amb influències tant nombroses 

com variades (al llibret del disc hi cita, entre d’altres, artistes de la talla d’Elvis, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Ray Charles, 

Animals, Jim Morrison, Beatles, Pink Floyd, King Crimson, Peter Gabriel, Tom Waits, Otis Reading, Al Jarreu, Tomeu 

Penya, Maria del Mar Bonet, Serrat, Joan Bibiloni, Antònia Font...) no és estrany que el disc aplegui influències 

musicals ben diverses, amb varietat de ritmes, sons i històries. 
 

*Podeu escoltar un tast del nou disc de Llorenç Santamaría clicant aquí 

 

Repertori 

Escollir  
Dos bergants (amb Tomeu Penya) 
K.14 

Utopia 

Mestre Pere Joan 

A Love So Beautiful 

Tio Nicolau 

Plaça Gomila 

Tot va ser per es Rock&Roll 

Lleó 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA SOBRE EL CONCERT DE PRESENTACIÓ DEL DISC 
 

Data i hora: Dimecres 2 de maig de 2012, 21.30 hores 
Lloc: Sala Luz de Gas (C/ Muntaner 246. Barcelona) 
Preus: 10 € (taquilla)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

Llorenç Santamaría - biografia  

Llorenç neix un 21 de febrer a SANTAMARIA (Mallorca).  

El 1965 va formar la primera banda: Els xílings. Varen seguir altres formacions fins als Z-66, que 

amb la versió de "Noches de Blanco Satén ", arribar als primers llocs de les llistes de vendes a  

Espanya. Els Z-66 varen compartir escenari i sessions amb músics com JIMMY HENDRIX, ERIC BURDON, o WILSON 

PICKET . El 1971 comença, en solitari, amb èxits com “Canto al amor” “Rosy” “Para que no me olvides” o “Si tu fueras mi 

mujer” aconseguint 6 DISCOS D'OR. Ha fet cinema al costat d’artistes com Ángela Molina, Simón Andreu i Victoria Abril. 

Amb directors com Llorenç Villaronga o Francesc Bellmunt. Al 1987 edita el seu primer disc en Català “Entre Cella i 

Cella” (Blau). Al 1995 "Corazón de Rock &Roll” (Divucsa ) . Aquests últims anys la seva activitat s'ha basat en actuacions 

en directe per tot Espanya, gires per Amèrica i constants aparicions a TV i radio. Pel que fa la seva activitat teatral, 

darrerament ha participat a dos muntatges: “Illamor” a L´Auditori de Palma de Mallorca i al musical de Dagol Dagom 

“Cop de Rock”. Al 2012 decideix tornar a fer un disc en català. 
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