
JJaa  eess  ““HHOORRAA  DDEE  VVOOLLVVEERR””  ppeerr  aa  SSOOLLOO  MMAACC
SOLO MAC és un d'aquests casos que són descoberts per especialistes musicals de tot el
món i que presenten els seus discos com el que troba una grànul d'or entre tones de sorra,
assaborint les seves cançons com si fos un d'aquests vins exclusius i caríssims.

SOLO MAC compte ja amb tres collites anteriors: “Solo Mac” (PSM 2005). “Con otro
Ritmo” (PSM 2006) i “Sal de Mi” (PSM 2007) plenes de petites joies del pop pendents de
ser descobertes pel gran públic.

Però Manuel Bernabeu “Solo Mac” és un compositor inesgotable i té preparat el seu nou
disc que porta per títol “HORA DE VOLVER”. Un títol realment adequat ja que ho estàvem
esperant amb veritable interès.

A “HORA DE VOLVER” Solo Mac s'ha encarregat, a més de compondre tots els temes, de
les veus, guitarres, baix, teclats, cors i harmònica i amb l'il·licità (d'Elx) han participat en
aquesta ocasió: Christian Lehane (bateria), Sergio Martín (guitarra), Juan Carlos Muñoz
(guitarra elèctrica) i Ricardo Seller (baix).

A més cal apuntar el debut en els cors de la seva pròpia filla Miriam de 8 anys a “Sombras
en la pared” i l'aportació d'unes castanyoles en “Algo de Suerte”.

UUnn  ddiisscc  ddiivveerrttiitt,,  eennggaannxxóóss,,  ddiirreeccttee,,  mmééss  gguuiittaarrrreerr,,
mmééss  ccaalleenntt......

En aquest nou disc destaquen: “Fuera Demonios” que és la cançó escollida com primer
senzill, “El Ritmo en la piel” és un homenatge a tots aquests músics que als carrers
oferint la seva música als qui tenen temps per parar-se i escoltar-los “Contra las
telarañas” o “Llueve sobre mojado” són també peces destacables.... però les altres
també.

A més inclou: “Algo de suerte” i “Cuando me robaste el corazón” que són les úniques
composicions no recents del nou disc, encara que Sol Mac les ha rejovenit i gravat de nou.
Un treball el de gravació iniciat el febrer de 2008, fet poc a poc, com el bon vi i en el que
com dada curiosa, calcula haver acabat amb unes 300 cerveses.

El mateix Solo Mac defineix “HORA DE VOLVER” com “un disc molt divertit, directe, que
enganxarà fàcilment. Més sòlid que els dos primers quant a qualitat tècnica. I potser més
guitarrer. Més calent... Em sento molt satisfet amb el disc”.
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