NOVETATS

08/06/09

REMS “Més que música”
Rems llença el seu nou disc "més que música" amb la qualitat i autenticitat que els caracteritza.
Un nou treball en el qual trobem alguns dels seus grans èxits que formen part dels clàssics d'aquest
gènere.
El grup rems va néixer a Palamós l'any 1974 de la mà de Ramon Carreres. Aquell mateix any es van
presentar al concurs d'havaneres del "Baix Empordà" amb una cançó que posteriorment ha estat una
de les més celebrades d'aquest popular estil musical "Un llop de mar" (inclosa en el disc).
Aquest va ser el naixement d'un dels grups més representatius d'havaneres que avui conta amb més
de trenta anys damunt dels escenaris i continua sorprenent-nos amb aquest nou treball.

Ref: 910820

Sèrie: 02

Segell: Picap

Havaneres, world music
Cod: 8425845908588

MÚSICA URBANA
El 1975, Carles Benavent, conegut músic de jazz al costat de Salvador Font, Joan Albert Amargós,
Mathew Simon, Jaume Cortadellas i Jordi Bonell, funda Música Urbana, considerat com el grup
fonamental per a entendre el jazz-fusió que es va fer a Barcelona en els anys 70 .
El grup Impulsat pel segell Zeleste vinculat al local d'igual nom a Barcelona va debutar en 1976 i va
realitzar una sèrie de concerts acompanyant al cantant Joan Manuel Serrat. Aquesta formació insòlita
va fer del risc, la intuïció, l'experimentació i la barreja de sonoritats d'avantguarda juntament amb
música d'arrels el seu segell indiscutible.

Ref: 910811

Sèrie: 01

Segell: Picap

Jazz
Cod: 8425845908496

Blay Tritono “Clot 20”
Blay Tritono és un grup que sorgeix a partir de la progresía catalana "laietana" i del Festival Canet
Rock (moltes vegades definit com el "Woodstock" espanyol d'aquells anys) que buscaven barrejar,
amb identitat pròpia, les arrels del seu patrimoni musical amb l'estètica que es respirava de la música
progressiva, l'avantguarda acadèmica i del jazz mes avançat. El so del grup es caracteritzava per
la seva potent secció de metalls i també per buscar de fer una música d'arrels que els pogués fargar
una identitat pròpia cada vegada més deslligada de corrents importats de fora. Un tret seu molt
característic va ser l'ús de la Tenora.

Ètnica, folk, jazz, world music
Ref: 910810

Sèrie: 01

Segell: Picap

Cod: 8425845908489

ZIPI Y ZAPE
Un disc infantil editat en 1981 que ens porta 10 temes protagonitzats pel duo de bessons Zipi i Zape.
Cançons alegres i divertides que fan referència a les historietas mítiques i aventures d'aquests
entremaliats germans que de segur que faran les delícies dels més petits de la casa i també d'aquells,
no tan petits, que van gaudir durant tant temps dels seus comics.

Ref: 910805

Sèrie: 05

Segell: Picap

Infantil
Cod: 8425845908434

Los Mejores años de nuestra vida “La Gramola”
Un disc imprescindible per a tots els que van gaudir d'aquells anys meravellosos.
Els grans èxits dels 50, 60, 70... que continuen de plena actualitat en diversos i destacats programes
de televisió i ràdio.
Cançons que et faran recordar grans moments, llocs, amistats, amors...
Una selecció de cançons que et portaran sensacions perdudes i que en definitiva et faran recordar
els millors anys de la teva vida.

Ref: TM20094 Sèrie: 02

Segell: Tumbet

Pop
Cod: 8437007001990

