
 
 

 
 

LA BOÎTE, NOU CD DE LOS GLOSTERS 
 
Fent números resulta que ja són 10 els anys que LOS GLOSTERS porten fent gaudir als seus seguidors amb el seu 
pop ye-yé amb reiminiscencias dels grups espanyols dels 60 com Los Huracanes, Los Brincos, Los Gritos o de fora 
com Small Faces, Georgie Fame o The Roulettes i alguna que una altra versió d'algun fosc èxit pop anglès o francès. 
 
En aquests deu anys han anat deixant alguna que una altra cançó perduda per diversos recopilatoris i dos 
imprescindibles CD-EP's editats amb Flor i Nata Records, “Escucha!” i “Octubre” amb autèntics hits com “Sha la 
la, fin de semana” amb un videoclip fet als carrers de Tarragona que s'ha pogut veure en infinitat de canals de TV i 
amb el que han assolit el seu màxim nivell de popularitat. 
 

PRIMER ALBUM COMPLET A FLOR Y NATA 
 
Fidels al seu estil, però cada dia millors, han reunit una col·lecció de 16 cançons en les quals han tornat a comptar 
amb col·laboracions de autentic luxe, Igu de The Allnighters a “LA BOITE” que és la que dóna títol al disc, la 
d'Alex Diaz “Cooper” en “Modesty Blaise” que a més és la primera en la que el teclista del grup Héctor Mir s'atreveix 
a fer la lletra i les ja conegudes de Ricky Gil a “Juego de tres”, Juan De Pablos (RNE Ràdio 3) a “No, no,no”, Gabi 
Alegret a “Sin ti” i Miqui Puig en “El Malo”. 
 

LA CANÇÓ DEL NÀSTIC NOMES A LA PRIMERA EDICIÓ 
 
La minifaldilla, les vespes, el 600, tots icones dels 60, però Qui no té a casa un d'aquells EP's de vinil del conyac 
Fundador? LOS GLOSTERS li han compost una cançó.... s'ha fet justícia ¡!! 
Però no és l'única sorpresa de “LA BOITE”, també inclou cançons buscades com “Mirame!” que nomes estava al 
recopilatori “Sonidos de la Costa Este” o “A Veces” nomes inclòsa al “Tentaciones Indies” o la molt reclamada 
“Nàstic de Tarragona” que van dedicar al seu equip de futbol favorit coincidint amb el seu ascens a 1a divisió, que 
s'ha convertit en tot un himne i en la que va col·laborar narrant un gol dels “granas” Enric Pujol, cap d'esports de RNE 
a Tarragona. Aquesta cançó, inèdita fins ara i s'inclou a manera de bonus track, però NOMES A LA PRIMERA 
EDICIÓ DEL CD, així com el videoclip de “Sha la la, fin de semana”. 
Un CD complet.... no hi cabia res més. 
 

EN GIRA 
 
L'edició de “LA BOITE” suposarà per a LOS GLOSTERS sortir de nou a la carretera per mostrar les seves noves 
cançons com ja ho van fer abans en l'1er Festival de Cultura Pop de Madrid, el Tarraco 60's Mod Festival, la Gira 
d'AIE Artistes en Ruta, el Technicolor Dream Project, Octubre en ruta i un llarguíssim etcètera. 
 
LOS GLOSTERS son: Ramón Cuenca (veu), Puri Pedrola (baix), Carlos García (guitarra i veus), Evan Dedes 
(batería) i Hector Mir (hammond y veus). 
 
Discos anteriors: CD EP “Escucha!” (Flor y Nata Records 2005) ¡ CD VVAA “Sonidos de la Costa Este” (PSM Music 
2005) ¡ CD EP “Octubre” (Flor y Nata Records 2006) ¡ CD VVAA “Tentaciones Indies” (PSM Music 2006) 
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