
THE LAZY LIES

 

""""The Lazy LiesThe Lazy LiesThe Lazy LiesThe Lazy Lies""""        
1. (Things Will Eventually) Backfire 

2. Who's That Sally? 

3. Number One 

4. Beautiful Morning 

5. Stop Pretending 

6. The Dancefloor 

7. The Great Desire 

8. Feel The City Alive 

9. Dangerous Game 

10. Into My Bed 

 

Montse Bernad: Veu, percussions  

Roger Gascon: Veu, guitarres, piano  

Xavi Mir: Guitarres  

Dedé Camprubí: Baix  

Josep Mateo: Bateria 

Produït per Roger Gascon  

Enregistrat, mesclat i masteritzat per Roger 

Gascon a Bird With Vertigo studio  

Lletres i músiques de Roger Gascon,  excepte 

"Number One":  lletra de Roger Gascon i música de 

Xavi Mir, Montse Bernad i Dedé Camprubí.  

 (Right Here Right Now, 2016) 

 

The Lazy Lies és el nou projecte conjunt dels 

músics Roger Gascon, Xavi Mir, Dedé Camprubí 

i Josep Mateo (Dunno, Luthea Salom, Julieta 

Jones, Lorena C) i l'actriu Montse Bernad 

(Coworking, Et vindré a tapar, La Riera).
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The Lazy Lies és el nou projecte conjunt dels 

úsics Roger Gascon, Xavi Mir, Dedé Camprubí 

i Josep Mateo (Dunno, Luthea Salom, Julieta 

Jones, Lorena C) i l'actriu Montse Bernad 

(Coworking, Et vindré a tapar, La Riera). 

 

The Lazy Lies debuten amb el disc que sempre 
havien volgut fer. Titulat senzillament amb el nom 

del grup, The Lazy Lies és tota una declaració 

d'intencions composta per deu temes amb veus 

masculina i femenina i influències de la que per ells 

és la millor època de la música pop.

 

Amb l'acurada producció de Roger Gascon (

que ha treballat amb gent com 

Luthea Salom, Xarim Aresté, Gemma Humet
Riba, Trau o Cesk Freixas), The Lazy Lies doten 
cada cançó d'un univers propi, jugant amb precioses 

harmonies de veus, guitarres elèctriques de dotze 

cordes o una secció rítmica amb molt de 

 

A través de melodies que entren a la primera i no 

volen marxar, The Lazy Lies són capaços d'evocar per 

moments la sensualitat d'artistes com 

els ritmes de The Kinks, el positivisme de 
Zombies o la psicodèlia de The Byrds
sempre una essència pròpia que els fa especials i 

diferents de la resta. 

 

Al gener es van presentar en una

(Gràcia, Barcelona) plena a vessar

han presentat el disc en diverses sales catalanes, 

com Apolo [2], BeGood, Hard Rock Café,
a la botiga de discos Surco (Gràcia, Barcelona), dins 
el Record Store Day. 
 

El seu disc de debut ha rebut molt bones crítiques de 

la premsa especialitzada i ha fi

llistes de millors discos de 2016
com a Estats Units, on ha tingut una bona acollida 

entre els fans del pop inspirat en els anys 60.
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és tota una declaració 

d'intencions composta per deu temes amb veus 

masculina i femenina i influències de la que per ells 

pop. 

producció de Roger Gascon (productor 

amb gent com Love of Lesbian, 
Gemma Humet, Caïm 

), The Lazy Lies doten 

cada cançó d'un univers propi, jugant amb precioses 

harmonies de veus, guitarres elèctriques de dotze 

molt de groove. 

A través de melodies que entren a la primera i no 

volen marxar, The Lazy Lies són capaços d'evocar per 

moments la sensualitat d'artistes com Nancy Sinatra, 
, el positivisme de The 

The Byrds, conservant 
sempre una essència pròpia que els fa especials i 

una sala Continental 
plena a vessar. Posteriorment, 

ntat el disc en diverses sales catalanes, 

Hard Rock Café, i fins i tot 
(Gràcia, Barcelona), dins 

El seu disc de debut ha rebut molt bones crítiques de 

la premsa especialitzada i ha figurat en diverses 

millors discos de 2016, tant a Espanya 
com a Estats Units, on ha tingut una bona acollida 

del pop inspirat en els anys 60. 



THE LAZY LIES 
 

 

QUÈ HA DIT LA PREMSA 
 

"Una capacitat increïble de crear melodies, de descobrir 

paisatges, de dibuixar cançons dolces però a la vegada 

especialment intenses. [...] Una petita joia." 

Lluís Gendrau, iCat.cat 
 

"Han parit un dels debuts més frescos i refrescants que 

s’han escoltat a casa nostra en molt de temps." "Sona 

com el millor disc que mai van arribar a gravar els 

Beatles." Oriol Serra, B-Magazine / Brubaker Cultura 
 

“Melodies enganxoses, un ritme innegable i una cohesió 

rítmica que rarament sento a la música comercial 

actual. Si pugués trobar The Lazy Lies a una jukebox, 

em passaria tota la nit posant-hi monedes.” 

Ted Gioia, The Daily Beast, EUA 
 

"Un verdadero hallazgo. [...] Suenan a gloria bendita 

¿Cómo es que las televisiones y las radios de este país 

no nos achicharran con estos chicos, con The Lazy Lies?" 

Pacopepe Gil, loff.it / ABC.es 
 

"Los nostálgicos de los sesenta están de suerte con este 

disco lleno de armonías vocales juguetonas resultado de 

la combinación de las voces extremadamente bien 

colocadas de Montse Bernad y Roger Gascon que se 

acompañan de líneas de bajo llenas de groove, riffs de 

guitarras eléctricas de doce cuerdas y un beat de 

Liverpool que apela a tus caderas sin piedad." 

Maria Fuster, Mondo Sonoro 
 

"Montse Bernad y Roger Gascon son capaces de 

evocarnos a ese dúo impecable que eran Isobel 

Campbell y Stuart Murdoch en los inicios de Belle & 

Sebastian." Sergi Altadill, La Voz Telúrica 
 

"The Lazy Lies debutan con un álbum pop-rock sesentero 

fresco, ligero y pegadizo aunque para nada repetitivo, 

anodino o insustancial." (4.3/5) 

Maria del Mar Suárez, Indiescretos 
 

"Un homenatge al pop dels seixanta." 

Jordi Beltran, El món a Rac1 
 
"Si els Kinks de 1965 incloguessin una noia i visquessin a 

la Barcelona de 2016. El model d'aquest any de petites 

cançons de pop perfectes." 

George Wallace, blogger de música d'Estats Units 
 

"Un còctel de pop, psicodèlia, garatge i power pop, 

servit amb mesura i presentat amb classe i distinció". 

Xavi Mercadé, Enderrock  
 

 

LLISTES DEL MILLOR DE 2016 
 

Disc "The Lazy Lies" 
 

#37 

Millors 100 àlbums de 2016 

(arreu del món, qualsevol estil) 

Ted Gioia, crític musical d'Estats Units 
 

#7 

Millors discos nacionals de 2016 

Sergi Altadill, La Voz Telúrica 
 

#22 

Millors discos catalans de 2016 

Mondo Sonoro 
 

#7 

Millors discos nacionals de 2016 

Plástico Elástico 
 

#12 

Millors àlbums de 2016 

George Wallace, blogger musical d'EUA 
 

#30 

Millors discos nacionals de 2016 

Muzikalia 
 

 

Cançó "(Things Will Eventually) Backfire" 
 

100 millors cançons de 2016 

(sense ordre) 

Ted Gioia, crític musical d'Estats Units 
 

100 millors cançons de 2016 

(sense ordre) 

Muzikalia 
 

 

 


