NOU DISC EL 22 D'ABRIL
− El videoclip del single en castellà, 'Sale el sol', està protagonitzat
per Flora Saura i compta amb la participació d'Antonio Baños
− 'A cero' es posa a la venda el 22 d'abril i es presentarà en directe
el 20 de maig a La [2] d'Apolo
− La publicació del disc coincidirà amb el llançament del single en
català, 'Com si ja no hi fos'
El cantautor barceloní Ivan Rosquellas presenta el seu nou treball discogràfic, 'A cero',
acompanyat de la seva banda habitual: Malas Lenguas. Es tracta d'un disc trilingüe amb
13 cançons on el rock n'és l'ingredient principal però on no hi falten tocs de soul, jazz o
havanera. Aquest nou àlbum d'Ivan Rosquellas & Malas Lenguas estarà disponible a les
botigues físiques i digitals a partir del 22 d'abril.
Després d'editar l'any 2013 un disc sota el nom de 'Malas Lenguas' on recollia més de 20
anys de cançons, Ivan Rosquellas enceta una nova etapa amb 'A cero'. Aquest disc,
produït per Jose Nortes (Ariel Rot, Quique González, Coque Malla), conté 12 noves
composicions i una sorprenent versió dels germans Gershwin, autoritzada pels hereus dels
compositors i cantada a duo amb l'argentina Gisela Novais.
“Aquesta nova aventura amb Malas Lenguas ens confirma el que es feia palès a Tarde pero
llego. Un gust per un rock pur i depurat. Respectuós i reposat. Amb energia quan és necessari.
A cero és un disc amb cançons ben fabricades i uns arranjaments absolutament curosos
executats a la perfecció per un grup de músics que podrien ser considerats una espècie
d’artesans aristòcrates del rock.” (ORIOL DE BALANZÓ)
Els que vam descobrir el talent musical d'Ivan Rosquellas amb Tarde pero llego fa temps que en
reclamàvem més. I com hi ha món que el nou disc amb Malas Lenguas torpedina qualsevol
comparació. La capacitat d'Ivan Rosquellas per trobar matisos de veu en cada registre (i en cada
llengua) és abracadabrant, fregolisme musical per treure's el barret. És la veu cavernosa de "Yoyo", és el seductor enjogassat de "Take", és el trobador de "Naufragant" i és l'esperança que
dissipa la tempesta i fa que surti el sol. Que ningú es deixi enganyar pel títol: les cançons d' A
cero neixen d'un entusiasme d'acer. L'únic que en el fons demostra el guarisme és que
Rosquellas s'hi ha buidat, certament, però ho ha fet per tornar a omplir-nos: de lletres ben
construïdes, d'una arquitectura instrumental de Champions i d'una manera hipervitaminada i
singularíssima d'entendre i sentir la (bona) música. (DAVID GUZMAN)

SALE EL SOL (SINGLE EN CASTELLÀ + VIDEOCLIP) http://bit.ly/videoclipsaleelsol
És un crit d'optimisme, una cançó enèrgica que no et podràs treure del cap des del
moment en què l'escoltis. Acompanyat d'una poderosa secció de vents, la veu de l'Ivan
explica com la tempesta (interior o exterior) serveix també per fer net i tornar a posar el
comptador 'A CERO'. El clip simula un programa de televisió (format que l'Ivan coneix a la
perfecció) en què el seu presentador està obsessionat amb una dona i compta amb la
participació especial de Flora Saura i Antonio Baños.
COM SI JA NO HI FOS (SINGLE EN CATALÀ + VIDEOCLIP) http://bit.ly/comsijanohifos
La cançó explica la història real de la Núria, una dona que pateix una situació limit en no
poder pagar la pensió on viu. El clip, senzill però directe, és un reflex de la soledat que
molts senten i de com tots, alguna vegada o una altra, hem mirat a una altra banda. Una
cançó de denúncia social, gens complaent, que apunta a la inacció dels governs però
també de les persones.
MALAS LENGUAS
A banda de Jose Nortes, en aquest disc, Malas Lenguas han estat Candy Caramelo
(Andrés Calamaro), Daniel Griffin (Fito & Fitipaldis) i David 'Chuches' Schulthess (Quique
González). També hi han participat Raúl Marques (trompeta) i M.A. Egido (saxos).

PRIMERES DATES DE LA GIRA 'A CERO' (amb banda completa)
BARCELONA – 20 de maig a les 21 h (La [2] d'Apolo)
VILANOVA I LA GELTRÚ – Data a confirmar (La Daurada)
MADRID – 01 de juliol a les 21.30 h (Honky Tonk)
MANRESA – 30 de setembre (Voilà!)
VILAFRANCA DEL PENEDÈS – Data a confirmar (Casino 1876)

Per a més informació i entrevistes:
JOAN GIL – 618.070.434
gilteam@telefonica.net
www.malaslenguas.cat
www.facebook.com/MalasLenguas
www.twitter.com/MalasLenguas

