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Nascut a Sant Just Desvern, un petit poble als
afores de Barcelona. Va créixer en una llar plena
de música, la seva mare i el seu avi solien cantar
en cada celebració familiar. Cantar va ser
quelcom natural per en Santos.
Essent un narrador nat, Santos es va submergir
en el blues, i va buscar un instrument per
acompanyar la seva veu. Va treballar de valent, i
a l'edat de 16 anys, va comprar la seva primera
guitarra i amplificador. En els propers gairebé
30 anys, s'ha consolidat i és respectat com a
músic amb l'instrument que li segueix
acompanyant al seu extraordinari estil vocal.

Fes click per escoltar Mandilyn

2000
•
•
•

Santos es va mudar a Austin, TX.
Juntament amb el seu germà Víctor Puertas, va fundar el
duo de Blues i música americana 'The Suitcase Brothers’.
Va gravar el seu primer disc: 'Living with the Blues’.

2013
•

Els dos germans van ser guanyadors del segon premi al IBC
– international Blues Challenge – el concurs de blues més
gran del món que té lloc a Memphis, TN entre gairebé 100
bandes internacionals.

2014
•

The Suitcase Brothers presenta el seu quart àlbum, ‘A Long
Way from Home’, gravat a Austin, Texas, en el que van
comptar amb la col·laboració del seu amic i llegenda del
blues: l'harmonicista Jerry Portnoy, entre altres músics.

2015
•

‘A Long Way From Home’ va ser un dels cinc discos
finalistes a la categoria de millor disc autoproduït l’IBC –
International Blues Challenge- a Memphis, TN.

Reo Casey, l’enginyer de so, va trobar la Collins 212A, una consola de
gravació a vàlvules utilitzada en els anys 40 i 50. Després d’arreglar-la i
posar-la a punt, va aconseguir gravar aquest so tan delicat, acústic i
meravellós que necessitaven els temes del disc.

10 composicions

3 en anglès

3 en castellà

4 poemes
musicats

5 temes
originals

3 en català

1 versió de
Roque Narvaja
1 tres idiomes

Instruments: guitarra, banjo,
harmònica, lap steel i veu, tots
gravats per Santos Puertas

Íntegrament gravat al Mill
Factory Studio de Dallas, TX

Així com Franz Kafka va dir que “la literatura era la destral
que trencava el mar glaçat que tots portem a dins”, el nou
disc de Santos Puertas ens arriba, com a destral, al cor i a
l’ànima, desfent les nostres temences i penes quotidianes,
gràcies a la tasca de compositor i cantautor que ell porta a
terme, tot musicant i cantant poemes d’autors en català
(Apel.les Mestres, Salvador Espriu) i en castellà (Pablo
Neruda), combinats amb cinc composicions amb lletra i
música pròpia, més una versió sobre un tema de l’argentí
Roque Narvaja. Tot un interessant compendi de peces que
ens ofereix amb una absoluta i radical honestedat i des d’un
profund entusiasme.
M. Isabel Pijoan Picas

“Santos is one of the best blues guitarists on the planet.
He has taken a bold step with his new material, as if moving from a river into
the ocean. Rest assured the river is still feeding the ocean!
Duke Ellington said there are only two kinds of music: good and bad.
Santos' new music is the good kind!
It can transport you to nirvana if you are up for the trip.’’
Mike Lindner

“La seva sensibilitat, personalitat, lliurament, passió, talent i tècnica, em van
atrapar des dels primers acords. En Santos ens va oferir un viatge a través de la
música d'arrels nord-americana. La seva poderosa interpretació va ser capaç
de transmetre'ns tot un llegat, un sentiment, una cultura.”
Bernat Feliu

“Muy de vez en cuando aparece un artista que logra combinar lo clásico de un
estilo como el blues con ideas originales. Este disco es un maravilloso
ejemplo.’’
Marcelo Berestovoy

Facebook
https://www.facebook.com/santostx/

Instagram
https://www.instagram.com/santospuertasmusic/

Web
http://www.santospuertas.com/

Contratació nacional:
santos@santospuertas.com

Contratació internacional:
mamamojomusic@gmail.com

