“No hay bar que por bien no venga”
01 - Hoy
02 - Me gustan
03 - Despierto
04 - Falsas esperanzas
05 - No soy voz sino palabra
06 - El arte de follarte
07 - Vagabundo
08 - Una musa encontré
09 - Tu aliento
10 - Desvaríos
11 - Persiana bajada
12 - Mi voluntad (tema d'er Pelut)
13 - Bonus trackatrá

TONIRITO LERÉ I LA BONA BAND
“No hay Bar que por bién no venga”
No em direu que no és un títol genial...
I és que TONIRITO LERÉ és així de genial i d'autèntic. Valencià de Torrent i personatge
imprescindible en l'escena musical valenciana. Fa un parell de temporades ens va sorprendre amb
el seu primer àlbum "Vamos p’allá payo", un disc ple de referències a tot allò que una vegada
barrejat i mesclat donen com a resultat a TONIRITO (una mica de Deep Purple, un altre poc de
Carmen Sevilla , una mica d'Estopa, Seguridad Social, Jorge Negrete, Jarabe de Palo i fins i tot de
Marisol).
"No hay bar que por bién no venga" és el seu segon disc, que segueix sent tan festiu o més que
l'anterior però on el percentatge de "mala llet" ha augmentat considerablement i és que els temps
estan com estan i això es reflecteix en les noves cançons.
El disc es enregistrat a XY de Xirivella (València) i produït per Tony Llanos i la Bona Band i
durant l’enregistrament han estat molts els amics de la banda que es van passar per l'estudi per
aportar la seva col · laboració, entre ells Manolo Kabezabolo, que apareix just al final del disc.

Més reivindicatiu, lluitador i compromès,
més rocker que mai
"Me Gustan", la escollida com a presentació de l'àlbum i primer videoclip, ens mostra un
TONIRITO més reivindicatiu, més lluitador, més rabiós, més compromès que mai amb les causes
socials, .... més rocker que mai!!
A TONIRITO l'acompanya LA BONA BAND que formen Diegaxu a la bateria, Su al baix, i Jou a
la guitarra.

toniritolere@msn.com
promo@psm-music.com
www.myspace.com/toniritolere
www.psm-music.com
Facebook (Tonirito Leré)
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