
Deldrac
"One Day More, One Day Less"

01-Hatred and Hate Painted Blood Red
02-The Only Life You Know

03-Then Some Bells May Chime
04-Thought Police

05-The Real Dark Power
06-Race For Life

07-All Alone Again
08-Blame Satan

09-True Stories Last Forever ('till they're over)
10-Exit/It's Over

Quimi Montañés tota una llegenda al thrash metall patri, que va ser guitarrista de la ja mítica
banda Legion; torna a la palestra amb una nova banda, després de vint anys allunyat de
l'escena del ‘metal’.

Legion va ser una de les bandes pioneres en l'estil al estat en la dècada dels vuitanta, quan el
thrash metall començava a emergir, fins a meitat dels noranta; deixant un llegat de tres discos,
un d'ells va ser gravat en els estudis Morrisound en Tampa (Florida).

Els seus discos "Lethal Liberty", "Mind Training" i "Labyrinth of Problems" van ser obres
destacades, fent-los girar per tot el territori estatal, arribant a telonejar a grans com Metallica,
AC/DC, i King Diamond entre d’altres, i encapçalant cartells de festivals i concerts
multitudinaris.

A mitjans dels noranta Legion va posar punt i final a la seva etapa, deixant orfes a molts
seguidors del bon thrash metall.

Avui podem anunciar-vos, no només el seu retorn, sinó presentar-vos també la nova formació
que liderarà el guitarrista amb el nom de DELDRAC, Quimi s'inicia una etapa amb la que segur
donarà molt que parlar entre el sector del thrash metall, i estarà acompanyat d’Eric Moya a la
veu, provinent del grup Ekate; David Saavedra al baix, conegut per participar en grups com
Doomsday i actualment militant de Lux Divina; i rere els bombos i els timbals el bateria de Cyan
Bloodbane, Toni Quesada.

La banda presenta el seu àlbum de debut "One more day, One day less" enregistrat a
Moontower Studios de Terrassa (Barcelona) sota la producció de Javi Félez, qui també s'ha
encarregat de la mescla juntament amb la pròpia banda, i masteritzat per Dan Swanö a Suecia.

El disc, que viatja entre el heavy i el thrash de so dels 90 consta de 9 temes, a més d'un
instrumental a manera de tancament, en el qual grans noms i veus del metall estatal han
col·laborat com Elisa C. Martín, Sergio Bermúdez (Cyan Bloodbane), Chuky (Alyanza), Joe
Pérez (Fuck Off), Carmén García, Sergi Moya, Nando (Lapsus), Robert Alen y Marc Pagès.
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