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    01 Adiós  02 Disparo al Corazón  03 Isla Bella  04 Perdóname  05 Náufrago  06 La Mordidita
(feat. Yotuel)  07 Cuanto Me Acuerdo de Ti  08 Mátame Otra Vez  09 Nada  10 A Quien Quiera
Escuchar  11 Náufrago (Acoustic Version)  12 Mátame Otra Vez (Acoustic Version)  13 Nada
(Dharmik Version)    

 

  

Ricky Martin’s tenth album is pure class, filled with smoldering ballads, intimate production, and
openhearted sincerity. Martin can still deliver the kind of beat-driven smash that made him an
international superstar, like the hard-grooving opener “Adiós” or Yotuel-assisted "La Mordidita”. 
But A Quien Quiera Escuchar is all about graceful, organic arrangements and Martin’s arresting
sincerity. Acoustic guitars, swaying percussion, and jazz trumpet add glowing atmosphere to
ballads like "Disparo al Corazón,” “Nada,” and "Mátame Otra Vez.” Thanks to Martin's poised
confidence, the pop star comes across more captivating than ever. ---Editors’ Notes,
itunes.apple.com

  

 

  

„A Quien Quiera Escucha (Ktokolwiek chce posłuchać)” to już 10-ta studyjna płyta gwiazdy
muzyki latino-pop, Ricky'ego Martina. Najbardziej osobisty album w karierze, pokazujący jego
dojrzałość zarówno jako artysty, jak i mężczyzny, po raz kolejny udowadnia pozycję Martina
jako jednego z najważniejszych postaci współczesnej muzyki latynoskiej. Na 10 utworach (w
wersji deluxe 13) zawiera się swoisty list miłosny do fanów, któzy niezmiennie wspierają go od
początku kariery. „To jedna z moich ulubionych płyt” - mówi Ricky. „Proces jej nagrywania różni
się od wszystkiego, co robiłem do tej pory. Tym razem pozwoliłem uwieść się profesjonalistom,
którzy wiele mnie nauczyli i pomogli poszerzyć moje muzyczne horyzonty, Dzięki nim inaczej
zacząłem interpretować niektóre utwory. W ten sposób powstał bardzo rytmiczny album
mieszający wiele gatunków, ale nie zabrakło na nim także wzruszających ballad z mocnymi
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teksami. Jestem nim ogromnie podekscytowany - i mam nadzieje udzieli się to także moim
fanom”. ---empik.com
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