
Los Tuercas
“Guigneooza”

01-En el infierno estoy
02-Deprimido
03-Lobo feroz
04-Bares y mataderos (primer senzill)

05-Mexicana
06-El rock no acabará
07-La buena cara
08-El blues de Robert Johnson
09-Lo que te gusta a ti
10-Chica rock'n'roll

“Guigneooza” el quart disc de Los Tuercas

Des de Torrent en ple cinturó de València va neixer aquesta banda de rock, al
2005. Van debutar amb l’EP “Piruletas” (2007) i després va venir el seu LP
“Glamour” (2008); amb més maduresa es van convertir en trio, traient “Los
Tuercas” (2011), i ara aquest altre llarga durada “Guigneooza” (2015) que s’ha
tornat més mestís, amb bones traces de rock and roll i rock del sud (rock
sureño), sempre cantant en castellà.
“Guigneooza” s’ha enregistrat en directe, com a ells els hi agrada, primer les
bases i guitarres a l’estudi La Nau (Alcacer), i després a Pandemonium
Sudios van afegir les veus i alguna instrumentació més, allà també es varen fer
les mescles. Tot a càrrec del productor Uve Martínez (Sokolov, Peepshow,
Skimoes, Groovettes...), amb el que musicalment sintonitzen molt bé, és el
tercer disc amb Uve Martínez. L’art final del disc l’ha realitzat David Lanza (The
Monkey Creative Arts, és una marca valenciana dedicada al disseny, l’a
il·lustració sobretot en creació fantàstica i de ‘rol’).

“Guigneooza” és l'estrany títol del seu 4rt disc
(pronúncia-ho com guiñeuza)

Al disc hi trobaràs cançons com ara “Bares y Mataderos” (és el primer senzill
del disc), “Mexicana”, “Lobo feroz”, “Chica rock’n’roll”, “En el infierno
estoy”, “El blues de Robert Johnson” (King of the Delta Blues), fins a les 10
cançons pròpies i noves.

LOS TUERCAS són:
Carlos Gus. Chaparro: veu, baix, harmònica;
Nando Silla: guitarra i veus
i Ángel Carrión: bateria.
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“Guigneooza” és el FyN-75 – 8435015517120 – Flor y Nata Records

Distribucions: en Analògic www.discmedi.com i en Digital www.Altafonte.com


