
El sorprenent retorn de HONDONERO
ZODÍACO és el segon lliurament per a Flor y Nata Records d’HONDONERO, després de l'aclamat
“SEÑALES” de 2006. En actiu des del temps suficient per haver-se convertit en una banda sòlida i
experimentada, els malaguenys ens ofereixen de nou un treball que sorprendrà gratament a l'afició
amb detalls innovadors ja que sense apartar-se de les seves arrels com a grup de rock i power pop fet
des d'Andalusia (no confondre amb el rock andalús) ens presenten un àlbum que sorprèn a cada nova
escolta i que atrapa a l'oient per la seva amplitud de registres. A la seva habitual pulsió guitarrera han
afegit sintetitzadors analògics, guitarres acústiques, samplers, sítars, harmòniques i increïbles tornades
completant un treball ple de bona música i estupendes cançons.

El bon moment creatiu d’HONDONERO es reflecteix en aquest ZODÍACO, en el que lluny de caure en
la rutina, exploren nous registres i matisos procedents de l'escolta de Fountains of Wayne, Tom Petty,
Gigoló Aunts, Jeevas, The Cars o Cheap Trick.

Cada cançó: una sorpresa

Ningú que escolti “90 Grados” –l'1er senzill- no podrà evitar taral·lejar la seva apassionada, energètica
i contagiósa tonada; deixar-se embolicar per la càrrega sintetitzada del rock implacable de “Zodíaco”;
aspirar els aromes còsmics de “Guru” o “Ritual”; ballar al ritme del power pop tens de “Angel” o
“Hacer siempre lo mismo”; deixar-se portar per l'instrumental arrasador “Blues Explosion”; o
sorprendre's amb el clima “clubber” de “Crybaby”; fins a aquesta una nova faceta acústica que
desenvolupen en les magistrals “Mar de dudas” o la sentida “Casi Todo” semblen un vestit a mida
per al quartet.

Enregistrat als estudis Audiogest d'Antequera (Màlaga) per José Quintana, bateria d’HONDONERO i
per tant, perfecte coneixedor del seu so i masteritzat a Audiomatic (Madrid) per Jose Mª, (Amaral, Los
Ronaldos, Deluxe, Sunday Drivers, etc...) que ja va participar en el disc anterior “SEÑALES”.
Ressenyable a l'apartat de les col·laboracions, la de Manolo Bertrán que ha aportat la seva veu en el
tema “Mar de dudas“ (per a HONDONERO ha estat tot un plaer poder comptar amb el vocalista de
DR. DIVAGO, amb els qui han compartit nombrosos escenaris per tot el país), així com la de Charly
Rompeharmónicas (Hairy Nipples) que col·labora en directe amb la banda i que ha brodat la imparable
“Blues Explosion”.
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1- Ángel
2- Zodiaco
3- Gurú
4- Mar de Dudas
5- 90 Grados
6- Blues Explosion
7- Nada será igual
8- Casi todo
9- Ritual
10- Hacer siempre lo mismo
11- El tiempo se para
12- Crybaby
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