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ALBERT PLA

"Ho sento molt"/ALBERT PLA "Aquí s’acaba el que es donava"
1

E
RE

2

DIC

IÓ

L´ any 1989 l´ Albert Pla va irrompre a l´ escena musical amb el seu
compacte “Ho sento molt.” al qual seguiria "Aquí s´ acaba el que es
donava”, amb els que va revolucionar a propis i estranys. Provocador,
irònic, subtil i sempre polèmic. Amb cançons prou conegudes com La
Platja, “Papa, jo vull ser torero” presents al primer treball o “Història del
600” o “Sexy” incloses al segon. Picap en aquest 2007 reedita els
cèlebres discos per tal de revisar aquestes joies discogràfiques de la nostra
música contemporània i fer que noves generacions puguin gaudir de tan
sorprenents obres.

CANÇÓ D’AUTOR

Ref1: 910508-02 Ref2: 910509-02 Segell: PICAP Cod1: 8425845905082 Cod2: 8425845905099

JA T'HO DIRÉ "És blau es fester"
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Ref: 910510-02

L´ any 1991 arrenca la carrera discogràfica d´ aquesta banda menorquina. És amb aquest
disc anomenat “És blau es fester” amb el que els Ja t´ ho diré es consoliden com a un grup
capdavanter i innovador després d´ una girar amb prop de 70 concerts on van demostrar
la solidesa i frescor d´ aquestes cançons, com per exemple “Ei Joan!” o “Per on surt el sol”
èxits aclaparadors en el seu moment i que aquesta última va anar acompanyada d´ un gran
videoclip que també tornarem a presentar. Setze anys després Picap recorda que alguns
discos sempre necessiten tornar a veure la llum. I que de vegades el passat pot tornar a
ser present.

POP-ROCK
Segell: PICAP

Cod: 8425845905105

COBLA CONTEMPORÀNIA "L’audició 4"
L´Audició 4 és un disc de sardanes interpretades a 7 tirades i en el mateix format d´ una
actuació de carrer, combinant tant joves com històrics autors. Una actuació que ens farà
saltar i gaudir de debò Amb aquest disc estrenen director musical, el mestre Daniel Gasulla.
Arrel de la col-laboració amb Mans Unides els guanys d´ aquest disc aniràn destinats a tres
projectes humanitaris de Melong (Camerun), Sarín (Perú), i Desarmes (Haití).La cobla
contemporània es transforma en la cobla solidaria i us anima a tots a participar.

SARDANES
Ref: 910504-02

Segell: PICAP

Cod: 8425845905044

MICHEL HUYGEN "Sensorial"
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Nou projecte de Michel Huygen. Aquest cop doble compacte i encaminat a la pràctica
de la interiorització. L´ artista proposa una aventura musical i sensorial per el cosmos a traves
del seus sons com ell defineix tridimensionals.
Michel Huygen ens assegura amb aquest treball un vol amb els sentits i les percepcions
que ens farà tornar molt millor.

NEW AGE -ELECTRÒNICA / CHILL OUT
Ref: ANIMA009-22

Segell: ANIMAMUSIC

Cod: 689076905541

