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01. La falsa moneda (3:29)
02. Culpa mia (4:08)
03. Mienteme bien (5:47)
04. La niña de fuego (3:35)
05. Arboles de agua (4:30)
06. La niebla (3:56)                    play
07. No habra nadie en el mundo (3:49)   play
08. Volver, volver (4:19)
09. Volveras (6:46)
10. Mentirosa (4:44)
11. Hay en la luz (3:40)

Concha Buika: 
Javier Limón (flamenco guitar); 
Dany Noel (banjo); 
Carlitos Sarduy (trumpet); 
Mandela (trombone); 
Ivan "Melon" Lewis (piano); 
Horacio "El Negro" Hernández (drum); 
Ramon Porrina, Pirana (percussion).
  

 

  

With a quivering, seductive, mournful, and remarkably flexible voice, Concha Buika earned a
healthy following in her homeland as the great ‘00s chanteuse of flamenco. The singer
enchanted crowds on a U.S. tour just prior to her 2008 stateside debut, NINA DE FUEGO, a
bewitching and diverse record featuring echoes of everything from Coltrane to Jobim to
Radiohead. The sound ranges from the dark offbeat artistry of the title track to the downright
breezy playfulness of “Arboles de Agua,” on an engrossing opening statement of an album.
---Jason Thurston, Rovi
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Trzeci studyjny album urodzonej na Majorce artystki. Poprzednie wydawnictwo, Mi Nina Lola
wyprodukowane przez Javiera Limona, zebrało bardzo pochlebne recenzje, czego
zwieńczeniem okazały się dwie hiszpańskie nagrody Grammy - za najlepszą produkcję i
najlepszy album. Nina de Fuego, którego produkcją ponownie zajął się Limon, to utwory
dwojakiego rodzaju: te w pełni autorskie oraz te inspirowane tradycyjnymi melodiami
hiszpańskimi i meksykańskimi (copla, ranchera). Buika wraz z nową płytą jeszcze pełniej
pokazuje siebie, swoją duszę, temperament i osobowość. (Warner)
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