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GARDI "Gardi"
Després del seu pas per el grup Otra Visión i la orquestra Clave Cubana, el cubà Gardi
va formar al 2000 la seva pròpia orquestra per realitzar el seu repertori personal, així com
el d’altres compositors. En el seu primer disc, “Gardi”, ofereix el cor al públic amb el que
ell mateix anomena “una salsa diferent”, defensant amb tant d’amor el seu propi projecte i
el de la seva orquestra.

SALSA-POP
Ref: 910499-11

Segell: PICAP

Cod: 8425845904993

LLUÍS CARTES "Camina descalç"
El palmarès professional del músic andorrà Lluís Cartes va despuntar el 2005 amb la
concessió gairebé consecutiva de dos dels premis més reconeguts del panorama musical
en llengua catalana: el premi Carles Sabater amb el tema Camina descalç, i el Sona 9
de maquetes en la categoria de cançó d’autor. “Camina descalç” és el primer àlbum del
cantant en solitari, del qual admet que no va seguir una línia molt definida, perquè volia
sobretot explicar la seva història i que soni creïble.

CANÇÓ D’AUTOR
Ref: 910494-11

Segell: PICAP

Cod: 8425845904948

ERM "ERM"
ERM es forma a Figueres a finals de l’any 2003 com a conseqüència de la dissolució dels
grups Thenatos i Hipnos, grups fonamentals del panorama metal de les comarques de Girona,
entre els anys 1997 i 2001. Després de fer-se un nom en l’escena del metal català al
guanyar el 3er concurs de pop-rock “Terres de Lleida” presenten el seu primer disc, anomenat
“Erm”.

ROCK
Ref: 910496-02

Segell: PICAP

Cod: 8425845904962

NEURONIUM "Hydro"
Michael Huygen (Neuronium) ha realitzat un àlbum de música electrònica soberbi, caracteritzat,
entre altres coses, per una inusual i profunda manipulació del so. L’aigua en les seves múltiples
manifestacions (oceans, rius, llacs, manantials) i el que suposa pel nostre planeta, és la
temàtica que l’ha inspirat i sobre la qual ha plasmat les seves impressions artístiques.

ELECTRÒNICA
Ref: ANIMA003-02

Segell: ANIMAMUSIC

Cod: 689076904742

