
LOS TUERCAS
A València ja coneixen LOS TUERCAS i el seu habitual desvergonyiment en els seus concerts. Porten
rockanrollejant a les principals sales i festivals (Circuit de Rock, Rockejat ...) des de 2005, compartint
escenaris amb Sidonie, Lori Meyers o La Excepción i les cançons dels seus dos discos anteriors (el
seu primer EP "Piruletas" i el seu CD "Glamour ") han sonat en els programes de ràdio de referència.
Així que el seu següent pas havia de ser ... fitxar per Flor y Nata Records. On sinó?

Rock and roll simpàtic i entremeliat amb ritmes encomanadissos. Això de LOS TUERCAS és un estil
rock and roll desvergonyit amb una concepció molt particular que barreja ritmes enganxosos, lletres
que narren històries de la vida real i una posada en escena que traspassa la barrera del simple concert
per situar-se en la frontera del xou.
Arribats a 2011, LOS TUERCAS passen de quartet a trio i preparen un nou disc que es diu com ells,
sense més, i en el qual continuen fidels a un so i a una actitud de contínua entremaliadura,
desvergonyiment, de provocació juvenil ...

Per a començar... un “FORD ROBADO”
Les cançons no poden ser més actuals, tracten temes que són al carrer: "Ford robado", títol
políticament incorrecte com pocs, ho té tot per ser un himne generacional: : “Esta vida es un fracaso,
sin casa y sin dinero, sin coche y sin trabajo, volveremos a empezar”,  en la qual beuen dels millors
grups de rock argentí barrejant amb un Mick Jagger en la seva joventut ..., "Nada es como tu" és
inconformisme pur i accelerat, amb "El veneno de Yoli" les noies entren en joc, les noies "dolentes",
s'entén, perquè les "bones" mai anirien del braç d'un “gamberret” com un TUERCA. En "Barbie" torna
a aflorar el seu costat més canalla, la noia pot ser la més guapa de la festa, però ... “Tu no me gustas,
monada de Barbie”. Ja tenim noies dolentes, alcohol com a "Rock'n'Ron", i ens faltava una partida en
les escurabutxaques, a "La Perla del Caribe".

El disc ha estat produït, repetint formula, per Uve Martínez i masteritzat per José María Rosillo.
Comptant amb el disseny i la fotografia d'Assad Kassab, (del grup Sokolov).

LOS TUERCAS són: Fernando Silla: veu i guitarra, Carlos G. Chaparro: veu, baix, harmònica, i
Ángel Carrión: bateria. I no desitjaràs veure a cap d'ells sortint amb la teva germana, però t'ho passar
d'allò més bé amb les seves cançons i concerts.

promo@florynatarecords.com

www.florynatarecords.com

los_tuercas@hotmail.com

bandalostuercas.blogspot.com
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