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ALEXANDER Y MANOS DE ORO “Machuca bien la pimienta”
Una vegada més el grup Alexander i “Manos de oro” ens sorprèn amb un nou
projecte, diferent, però no exempt de musicalitat i el bon fer del seu director Leonardo
Alexander. Amb els deu temes d'aquest disc, el grup pretén oferir la seva particular
manera d'interpretar el so cubà. “Machuca bien la pimienta” és una composició del
director d'aquesta formació el qual aprofita per a incloure en aquest CD versions
de conegudes cançons del reper tor i cubà. Prepar in-se a gaudir.

Salsa/Son
Ref: 910533 Sèrie: 02

Segell: Picap

Cod: 8425845905334

TONI COTOLÍ “Entre amigos”
'Entre amigos' és, en paraules del guitarrista Toni Cotolí, una col·lecció de peces
de música clàssica espanyola, de tall popular, amb tocs flamencs. Es tracta d'un
treball molt fluid, fàcil d'escoltar, i que tant poden gaudir els entesos en qualsevol
d'aquests gèneres com els mers afeccionats. en el qual inclou temes gravats amb
el Cuarteto Cuerdas Morunas, i amb Guitarras del Mediterranio, grup que forma
amb Javier Zamora, així doncs trobem peces tan conegudes com "El café de
chinitas", "Danza española n.1" o "Verano porteño". Un disc deliciós que respira
honestedat i saber fer pels quatre costats.

Guitarra Clàssica
Ref: LER00017 Sèrie: 01

Segell: L'Espairecords

MARINA ROSSELL,GUILLERMINA MOTTA,
MIQUEL CORS,CORAL SANT JORDI
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Cod: 8425845086002

“Llegendes de Catalunya”

Com molt bé indica el seu títol aquest disc reuneix algunes de les llegendes més
conegudes de Catalunya interpretades per artistes tan reconeguts com Guillermina
Motta, Marina Rossell, la Coral Sant Jordi i Miquel Cors, sense oblidar per descomptat
les adaptacions d'aquestes llegendes a càrrec de Jaume Piques i música d´Antoni
Ros Marbà. Molt interessant proposta que ens acosta una mica més a la història
d'un país a través de les seves llegendes.

Infantil/històric
Ref: 910543

Sèrie: 02

Segell: Picap

Cod: 8425845905433

FRANCESC PI DE LA SERRA “Francesc Pi de la Serra”
IÓ
IC
ED SC
RE r DI
1e

Un dels històrics representants de la Nova Cançó va editar aquest disc en l'any 1967
i en paraules de Raimon “tenim una clau molt interessant per a entendre aquell
temps”,amb cançons com El burgès, L' home del carrer o els Fariseos, fent referència
naturalment a aquesta joia que seguint amb el camí emprès fa uns mesos per Picap
reeditem per no oblidar aquestes produccions discogràfiques que tan importants
van ser en aquella època i que naturalment tenen vigència avui dia. A tot això no
hem d'oblidar l'excel·lent labor de Pi de la Serra com compositor i guitarrista.
.

Cançó d’autor
Ref: 910544

Sèrie: 02

Segell: Picap

Cod: 8425845905440

