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GATO PÉREZ “Romesco”
Amb “Romesco” es va afiançar l´ èxit d´ un dels grans entre els grans, d´ altra banda el
millor disc d´ aquest geni.Gato Pérez va ser el renovador sense cap mena de dubte del
gènere. Des de Picap editem aquesta joia que va sortir al mercat l´any 1979 i on trobem
peces com “ El ventilador” prou populars a l´època, i per què no dir-ho també' actualment
o “Rumba dels 60s” tot un himne dedicat la ciutat que el acollir, Barcelona. Aquest disc
del gran Gato va rebre el premi a millor disc a l´ any 1979.
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RUMBA
Segell: PICAP

Cod: 8425845905372

JOSÉ ANTONIO LABORDETA "Paisajes"
Després de vuit anys sense editar cançons noves l´any 1997 el gran cantautor aragonès
va tornar amb “Paisajes” on descriu amb la seva habitual sonoritat aragonesa com
diria aquell, la seva terra descrivint els paisatges que des de sempre van enriquir la
seva ànima i el seu esperit. José Antonio Labordeta és un gran, sense cap mena de
dubte.
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CANÇÓ D´AUTOR
Segell: PICAP

Cod: 8425845905389

CARLES ENGUIX "A tres quarts de cinc"
Amb aquest darrer treball Carles Enguix culmina una recerca per diferents estils musicals
com la cançó d´autor, el pop o el blues. Aquest artista valencià no enganya a ningú i amb
les seves cançons intenta transmetre tota la seva sensibilitat amb unes composicions que
destil·len estil i un saber fer d´un músic inspirador de bandes com Obrint Pas.

CANCÓ D´AUTOR/POP
Ref: CBR5407-01

Segell: Cambra Records

Cod: 8425845085906

LLUÏSA "Cançons de cotofluix"
“Cançons de cotofluix” és un material lúdic i alhora pedagògic per a nens i nenes de 0 a
6 anys. Les cançons han estat elaborades per autors d´àmplia trajectòria en temes per a
infants conjuntament amb un equip de professionals llicenciats en psicopedagogia infantil.
L´ objectiu és mantenir vives les cançons populars així com desenvolupar la creativitat dels
més petits. Una gran eina per als pares i per als infants.

INFANTIL
Ref: TM20062-02

Segell: Tumbet Music

Cod: 8437007001044

