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PRESENTACIÓ. 

 

A principis de 2017 Los Peces de Cristina presentaran nou treball amb una producció des 

de París, del  Marco Cinelli amb un gust internacional i sons molt actuals que fusionen el 

pop d’autor amb l’indie-soul més modern. El seu àlbum debut es va posicionar en el  

TOP#2 d’Àlbums Pop a iTunes Espanya amb un disc en català, castellà i anglès, produït 

per Marco Morgione (Antònia Font, Delorean, Za!) i que compta amb la col·laboració 

d'Oriol Saltor (La Porta dels Somnis) a la guitarra, i que van presentar en més de 80 

concerts en festivals d’Europa i EEUU. Va ser candidata al Premis Enderrock, escollida 

Millor Àlbum Debut a la Revista MundoPop. El seu últim video va estar 6 setmanes a la 

MTV Spain i va ser seleccionat en 5 festivals internacionals de cinema i audiovisuals. 

 

EL PRODUCTOR 

Marco Cinelli és un guitarrista i productor afincat a París 

que ha participat en grans gires per tota França i altres 

països, i que treballa en produccions per tot el món. 

Arrel de passar temporades treballant a Londres, Nova 

York, entre altres, li permet tenir una visió i un gust 

internacional exquisit. Va ser premiat a la 2a edició 

mundial Paco Rabanne Black Xs competition on el 

mateix Iggy Pop el va definir com un "proper rock star".



 

 

Quan no veiem més enllà de l’horitzó, només ens cal parar i escoltar. 

 Los Peces de Cristina és la veu d'una jove que, 

després d'haver solcat per diversos mars tocant en 

grup i en solitari, en elèctric i acústic per Barcelona, 

Madrid, Londres, Berlín, Philadelphia i Nova York, 

aquest any es va aventurar a descobrir nous sons 

amb la gravació i producció del seu primer disc en 

solitari que recull tot allò que mai va sortir a la llum: 

El tiempo que guardé. Un disc amb música i lletres 

originals en català, castellà i anglès -exceptuant una 

versió del tema Disimular de Los Piratas- que ha estat 

gravat, mesclat i masteritzat als estudis Micromaltese 

de Barcelona per Marco Morgione (Antònia Font, El 

Guincho, Delorean, Za!) i que ha comptat amb la 

col·laboració de músics de la talla del guitarrista Oriol 

Saltor (La Porta dels Somnis), Jesualdo Miravete 

(Ktulu) o el pianista Abel Garriga, entre d'altres. 

El resultat ha estat un so fresc i molt natural entre el pop i l'indie per perdre’s entre melodies 
suggerents, que suren sobre guitarres acústiques i elèctriques, un piano intimista i algun teclat 
entremaliat que aleteja dibuixant el seu rastre pel camí.  

Així doncs, entre tant de mar, entre la turbulència i la calma, Cristina 
surt decidida i intrèpida perquè sentim més enllà de les onades. 

En tan sols unes hores, l’àlbum debut de Los Peces de Cristina es va 

col·locar al TOP #2 d’ Àlbums Pop a iTunes Espanya i al #4 de la llista 

d’àlbums de tots els gèneres el mateix dia del seu llançament. A més, 

ha estat candidata al Premis Enderrock com a Millor Disc Pop-Rock, i 

escollida Millor Àlbum Debut a la Revista MundoPop. 



 
Música sense fronteres 

La Cristina sempre diu que el seu llenguatge universal és la 

música i que qualsevol llengua és vàlida per a trencar 

fronteres. I prova d'això  és que des de fa anys ha tocat per 

escenaris d'aquí i l'estranger on han apreciat la seva música 

cantant en català, castellà o anglès. A banda d'haver 

començat tocant en locals de Londres, Berlín i Barcelona, 

des que va formalitzar el seu nou projecte amb un primer 

single, va fer una gira d'acústics per la ciutat de Nova York 

fet que la va animar a gravar el seu primer LP per a seguir 

tocant per on anés i on tingués ocasió.  

Al 2014 va tenir un estiu intens de gira per Holanda i 

Anglaterra. A Holanda ha estat en ciutats com Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht i La Haya a través de ThissFest, el 

Festival Internacional de Cantautors a Holanda i al Festival 

Parkpop, un dels festivals a l'aire lliure més grans d'Europa 

on cada any reben a més de 200.000 persones durant tot el 

festival. 

 

A Anglaterra ha passat per Londres, Ipswich i el 

Looe Music Festival a Cornwall on ha compartit 

cartell amb Squeeze, Frank Turner i The Brand New 

Heavies entre alters. Al 2015 va passar per alguns 

dels escenaris més emblemàtics de Nashville –

l’anomenada ciutat de la música- com el Bluebird 

Café, famosa sala que apareix a la sèrie primetime 

de la ABC Nashville, al Springwater, icònic dive bar 

de la ciutat o al Tootsies Orchid Lounge, primer 

honky tonk del carrer broadway que encara manté 

una activitat frenètica musicalment.  

Al 2016, va sortir Mermaids and sharks, un disc especial de 

col·laboracions amb músics d'Anglaterra i EEUU. D'Anglaterra, tenim 

col·laboracions amb Boo Hewerdine, compositor i productor 

considerat "un dels cantautors britànics més complerts" (BBC), Daniel 

Storey i Rivah Jordan, afincat a Londres i d'origen jamaicà que dóna el 

sabor de l'illa a l'última cancó del EP. D'Estats Units, i amb 

aroma a Nashville, la ciutat de la música i del country, 

comptem amb Tim McGeary, cantautor amb composicions que han 

aparegut en sèries americanes tan conegudes com "Smallville", "One 

Tree Hill" o "Glory Days"; i Brad Hays, amb un acústic en directe a trio 

amb el seu germà Chadwick i que té la màgia de l'"aquí i ara" 

enregistrat a Nashville l'estiu passat. 
 



 

Concerts Realitzats 
2016  
(Producció i gravació del nou treball) 
� 8/7/2016 – Gotes de Cultura, Castellví. 
� 23/07/2016 – Cicle Música, Ponts, Lleida. 
2015 
� 18/12/2015 - FESTIVAL Xocolata Express, 

Sabadell, Barcelona. 
� 19/07/2015 - Bourbon Street Blues and Boogie 

Bar - Nashville, USA. 
� 14/07/2015 - Springwater - Nashville, USA. 
� 13/07/2015 - Bluebird Cafe - Nashville, USA. 
� 12/07/2015 - Rippy's - Nashville, USA. 

� 12/07/2015 - Tootsies Orchid Lounge - 
Nashville, USA. 

� 09/07/2015 - Foobar - Nashville, USA. 
�  25/04/2015 - Rincón del Arte Nuevo, Madrid 
� 18/04/2015 - Comanou Bar, Festa Aniversari 

Blog LMALF, Terrassa, Bcn. 
� 1/04/2015 - Luz de Gas, Barcelona 
� 14/3/2015 - Festival Música Acústica 

Canovelles, Teatre Can Palots Canovelles, Bcn. 
� 11/3/2015 - FNAC Triangle, Barcelona. 
� 16/1/2015 - UAB, Jornada "Comunicació, 

Música i Internet", Bellaterra. 
� 2-4/1/2015 - Concept Store Smash, Barcelona 

2014 
� 12/12/2014 – Teatre Municipal Cooperativa, 

Barberà del Vallès 
� 5/12/2014 – Teatre KURSAAL de Manresa 
� 9/10/2014 – Barcelona, La Bàscula 
� 20/09/2014 –LOOE MUSIC FESTIVAL, England. 
� 14/09/2014 – Londres, Inglaterra - Beatrice, 
�  7/08/2014 – Cicle concerts “Amb la gespa al cul ” –

 Balaguer 
� 31/07/2014 – PJ McGinty’s, Ipswich - Inglaterra 
� 23/07/2014 – Mulberry Tree – Ipswich, Inglaterra 
� 23-28/06/2014 –  GIRA per HOLANDA con 

ThissFest, The Holland International Songwriter 
Festival. 

� 23/06/2014 – Utrecht – Holanda 

� 24/06/2014 –  Stroom, Rotterdam – Holanda 
� 25/06/2014 – Apertura oficial ThissFest: Theater 

Pepijn, The Hague – Holanda 
� 26/06/2014 – RASA, Utrecht – Holanda 
� 27/06/2014 – The Koffee House, Amsterdam – 

Holanda 
� 28/06/2014 – Paardcafe, The Hague – Holanda 
� 29/06/2014 – PARKPOP FEST – La Haya, Holanda 
� 12/06/2014 – El Dorado – Barcelona 
�  22/02/2014 – Esmut, Terrassa, Barcelona 
�  21/02/2014 – Girona, Sant Feliu de Guíxols - La 

Goleta 
� 7/02/2014 – Barcelona, Rubí - Teatre La Sala 
� 9/02/2014 – El Públic, Mataró, Barcelona 

 
2013 
� 14/12/2013 – Barcelona - Gran Hotel Central 
� 15/11/2013 – Noise Off Festival 
� 13/07/2013- Caves Rimaires, Lavern. 
� 3/08/2013- El Celler, Bellver de la Cerdanya 
� 10 /08/2013 - El Celler, Bellver de la Cerdanya 
� 11/08/2013 – El Central, Puigcerdà 
� 12/08/2013 - Casino d'Alp 
� 13/08/2013- Ermitatge de Quadres, Cerdanya 
� 17/08/2013 - El Celler, Bellver de la Cerdanya 
� 18/08/2013 - El Central, Puigcerdà 
� 20/08/2013 - Casino d'Alp 
� 23/08/2013 - Ermitatge de Quadres 
� 24/08/2013 - El Celler, Bellver de la Cerdanya 
� 30/08/2013 - Ermitatge de Quadres 
� 5/07/2013 – Barcelona – FNAC Diagonal Mar, 

“Más de 100 conciertos FNAC” de Sgae 
� 17/05/2013 – Barcelona - FNAC Las Arenas 
� 3/05/2013 – Barcelona – FIZZ 
� 23/04/2013 – Barcelona, Sabadell – Pça del 

Mercat, Especial Sant Jordi a Ràdio Sabadell 
 

Anteriores 
� 30/11/2012 – Barcelona, Sabadell – L’Estruch Bar 
� 24/11/2012 – Barcelona, Sabadell – Paladium The 

Club, What Image Event 
� 16/06/2012 – Girona, Roses – Día de la Música, 

escenario abierto 
� 1/06/2012 – Barcelona, Sabadell – Wild Geese 
� 23/12/2011 – Barcelona, Sabadell – La Sala 
� 24/08/2011 – New York – Nuyorican Poets Café 
� 23/08/2011 – New York – Piano’s 
� 20/08/2011 – New York – Sidewalk Café 
� 18/08/2011 – New York – Parkside Lounge 
� 15/082011 – New York, Brooklyn - Goodbye Blue 

Mondays 
� 7/06/2011 – Barcelona – Cara B 
� 19/12/2010 – Barcelona – La Cova de les Cultures 
� 25/11/2010 – Sant Cugat del Vallès – La Bohèmia 
� 29/10/2010 – Barcelona – Fest de L’Arpa, Art Cafè 

Sol de Nit 
� 10/10/2010  - Barcelona – Macondo Bar 
� 15/08/2010 – Barcelona – La Cova de les Cultures 
� 2/1/2010 – Barcelona – Macondo Bar 



 

En directe



 
  

El Videoclip 

Per la meva pell, primer 
videoclip i un homenatge a la 
costa catalana 
 
El tema escollit per al primer videoclip 
ha estat Per la meva pell del que ara 
ens porta una història mística i onírica 
que emergeix del mar mediterrani per 
portar-nos a un lloc idíl·lic i caminar per 
les entranyes de la nostra costa. 
 

 
El videoclip ha estat dirigit per en Mark E. Murray (que ha treballat en clips de grans artistes com 
U2, Rihanna, The Cranberries… i en produccions tan prestigioses com Juego de Tronos, 
Vikingos...), muntat per Gerard G. de Pando, a més de comptar amb l'actor i model Daniel 
Horvath (La Riera de TV3, Buscando el Norte d’Antena 3, etc) que comparteix plànol amb Cristina 
González, veu i compositora de Los Peces de Cristina.  
 

 
 
El lloc de grabació és l’origen de tot: el lloc d’inspiració del projecte, del seu nom i de la majoria de 
les cançons. Per aquest motiu ha estat escollit com a localització del primer videoclip. És un 
homenatge a la nostra costa i al nostre patrimoni natural.  
Per la meva pell és una de les cançons que defineix millor aquest so fresc i natural entre el pop i 
l’indie que es va desgranant al llarg de tot l’àlbum.  
 
 
 
VIDEOCLIP 
 
 
Per la meva pell 
www.youtube.com/watch?v=Xo4PeLWxbng  
 



 
  

El NOU Videoclip 

 

 
Los Peces de Cristina tornen de tocar per altres terres, passant per Europa fins EEUU i ens 
presenten el seu nou videoclip per al single que dóna nom també al seu álbum debut, “El tiempo 
que guardé”. Si el primer videoclip estava ambientat en un paisatge oníric i idíl·lic, ara ens porta a 
l’altre costat amb un paisatge apocalíptic on la història dóna un gir inesperat amb una guerra de 
color que deixa volar la imaginació i convida a pensar més enllà. És tot un crit de reflexió amb un 
missatge reivindicatiu, una estètica viva i amb impacte i un final inesperat. 
 
El clip va aconseguir més de 10.000 reproduccions en el primer mes i es va emetre diàriament 
durant més de 5 setmanes a la MTV, i en més de 15 televisions locals i autonòmiques de tot 
l’estat espanyol. 
 
VIDEOCLIP “El tiempo que guardé” 
https://www.youtube.com/watch?v=KJkJjaBptcY  
 
 
Créditos: 
Cast (por orden de aparición) 
Coronel: Xavier Gorina i Parera (Xajo) 
Soldado Kali: Jose Antonio Caliz García 
Soldado Campillo: David Campillo Cabrerizo 
Soldado Maga: José Antonio Magariño 
Soldado Márquez: Borja Laita 
La chica: Cristina González 
Guión: Nice Video Studio y Cristina González 
Dirección: Gerard G. de Pando Carreras 
Dir. Arte: Alba Bravo 
Dir. Foto: Jordi Papasey 
Operador de cámara: Jordi Papasey 
Ayudante de cámara: Mark Murray 
Montaje: Nice Video Studio 
Diseño Sonido: Víctor Riera 
Producción: Nice Video Studio 
Maquillaje: Improntoons 

EL TIEMPO QUE 



GURDÉ 

 

Premsa 
 

RÀDIO 

RNE 4 – Entre hores 
RNE4 – Catalunya Exprés 
RNE4 - Wonderland 
SCANNER FM 
RADIO SABADELL – Tarda de Ràdio 
RADIO TERRASSA – El Submarí 
RADIO STAR TERRASSA 
RADIO BADALONA 
RADIO SANTA PERPETUA 
MATARÓ RADIO 
RADIO SANT BOI 
RADIO GAVÀ 
RADIO SANTS-MONTJUIC 
RADIO RUBÍ 
RADIO BARBERÀ 
RADIO ABRERA 
RADIO VILASSAR DE MAR 
RADIO ARGENTONA 
 
TELEVISIÓ 
MTV 
BTV BARCELONA TELEVISIÓ – Connexió 
Barcelona 
101TV 
TELETAXI TELEVISIÓN – El Jaroteo 
CANAL 25 – Tony Rovira y Tú 
CANAL 25 – A tu bola 
BADALONA TELEVISIÓ 
LLEIDA TV 
CANAL TERRASSA VALLÈS 
ESPLUGUES TELEVISIÓ 
POPULAR TV MURCIA 
 
PREMSA 
LA VANGUARDIA.COM – L’ACUSTIK 

EL PERIÓDICO  
LOS 40.COM 
DIARICATALA.COM 
LA VOZ TELÚRICA 
EL MUNDO DE TULSA 
INDIE LOCURA 
MUNDO POP 
CODEC MAGAZINE 
FARANDULARTE 
EMERGENTES.ES 
LAGARTOON 
iSABADELL.CAT 
LA MUSICA AMANSEIX LES FERES 
ASTROLABIUM 
MI ROLLO ES EL INDIE 
DIARI SABADELL,  
Etc. 



 

Rider 
Format  Duo / Trio 
 
- 1 Micro Shure SM58 o similar 
- 1 peu de micro 
- 1 guitarra acústica Yamaha amb sortida jack 
- 1 taburet alt 
- Sintetitzador Microkorg XL. Més info aquí 

- Sortides: [L / MONO, R] tomas. Conectors: jack 1/4 (no balanceada) 
- Dimensions: 556 x 231 x 73 mm 
- Alimentació: 9 V DC (adaptador AC) 

- 1 Baix Fender amb sortida jack (Format trio) 

Stage Plan (Format duo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format Banda 
 
Instrumentació del format duo més els següents instruments: 
 
- Guitarra elèctrica Telecaster American Deluxe 

- Efectes: Delay, Distorsió. 
- Amplificador de guitarra 
- Teclat Yamaha o similar 5 octaves. 
- Baix acústic o elèctrico Fender, segons ocasió, amb sortida jack. (línia o ampli) 
- Ordinador  mac amb seqüències, sortida mini-jack. 
 
 
*El format es pot escollir i adaptar segons l’event i les condicions de la sala. 

 
 
 
 

AUDIENCE 

MONITOR MONITOR 



 

 

Contacte 
 

Booking i Premsa internacional: 
 

(+34) 610 316 273 
cristina@lospecesdecristina.com 

www.lospecesdecristina.com 
 
 

Premsa i Promoció: 
 

Alicia Música 
653 778 998 Alicia Rodríguez 

alicia@aliciaweb.es 
 
 

 
DISC DISPONIBLE A: 

 

                

                                      
 

 
 
 

CONECTATS A: 
 

         

         
 


