
 
 

NNOO--FFRROOSSTTHH,,  2211  bboonneess  ccaannççoonnss  nnoo  ppooddeenn  sseerr  uunnaa  ccaassuuaalliittaatt  ((**))  
 
(*) 10 en el seu anterior CD "Déjame entrar" i 11 en l'actual "Las Diez Mil Horas". 
 
Ningú dubta ja que a hores d'ara NO-FROSTH són un dels grups representatius del pop que es fa a 
València. Després de diversos premis i haver estat considerats com "Grup revelació" pel Club de 
Amigos del Crimen de Ràdio Klara i del seu imprescindible CD anterior "Déjame entrar", també a Flor y 
Nata Records, ara ens presenten ... 
 

LLAASS  DDIIEEZZ  MMIILL  HHOORRAASS  
 
Una nova col lecció d'onze cançons de les quals és difícil destacar cap cançó .... és que totes són 
bones !!!!. El disc s'obre amb "CASI SIN VOZ", una d'aquestes cançons que a la primera escolta et 
deixen amb un somriure a la boca, però és que segueix amb "ELLOS QUE SABRÁN" que no es 
queda enrere, "CORAZÓN DIME SI" s'obre amb una enèrgica guitarra i compta amb una tornada 
100% 60’s, "MI ESTRELLA" incideix en una tornada potent, i unes veus cuidades que descansen 
sobre una impecable base rítmica, "MIEDO DE TI, MIEDO DE MI" o "TRANQUILO PELIGRO" també 
són petites joies que no pots perdre't, .... és gairebé un "el millor de ...". 
NO-FROSTH han repetit la fórmula que tan bons resultats els ha donat amb el CD anterior "Déjame 
entrar", gravant a El Sótano amb el productor Dani Cardona, i masteritzat a Crossfademastering amb 
Enrique Soriano. 
En aquesta ocasió han comptat amb les col·laboracions de Sergio Gimeno (sintetitzadors), Dani 
Cardona (percussions) i Roberto Fort (bouzouki). 
El CD es presenta en luxós format digipack dissenyat per Rafa Borràs amb fotos de M.Hurtado. 
 

““CCaassii  ssiinn  vvoozz””,,  ssiinnggllee  ii  vviiddeeoocclliipp  
 
La cançó escollida com a primer single és "CASI SIN VOZ" (tall 1) que compta amb un videoclip 
realitzat per Sergio Gimeno, en el qual el món està a punt de ser destruït per uns extraterrestres 
mentre NO-FROSTH donen un concert privat en una terrassa. 
 
NO-FROSTH son VICENT ROS (veu i guitarra), ROBERTO FORT (guitarra), MANEL HURTADO 
(baix) y KIKO BLASCO (batería). 
 

 
 
 

www.florynatarecords.com 
 

promo@florynatarecords.com 
 

 
 
 

www.myspace.com/nofrosth 
 

no.frosth@gmail.com 
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