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BOLEROS DE ORO

AMAURY PÉREZ, OMARA PORTUONDO, BENNY MORÉ, PABLO MILANÉS,
ORQUESTA ARAGÓN,MIRIAM RAMOS,PANCHO ALONSO, MARTA VALDÉS...

Aquests enregistraments, perduts i recobrats demostren que el bolero és un gènere immortal,
arrelat en l'ésser i el sentiment, en la sensibilitat i la memòria de diverses generacions. Això
és justament el que presentem, un repàs a la història d'aquest gènere que segueix perdurant
al pas dels anys. Des dels iniciadors, amb boleros de Miguel Matamoros, amb la interpretació
del bolero “Reclam místic” per Pablo Milanès o Miriam Ramos passant per l'Orquestra
Aragó i ja en la dècada dels 50 amb Tito Gómez interpretant la joia “Ànima amb Ànima”.
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’s Aquestes lletres, aquestes melodies, aquestes harmonies, seguiran sonant en veus de sempre,
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com un concert que no acaba. Si a tot això afegim la presentació de luxe en digipack a
un preu excepcional es converteix en el regal idoni.
BOLEROS
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ORIGINAL DE MANZANILLO "canta: Cándido Fabré"
Fa més de quatre dècades va debutar en l'orient cubà aquesta orquestra que amb els anys,
va esdevenir nom ineludible en el recompte de la millor música cubana ballable. Sense cap
dubte el pas de diversos cantants va deixar petjades indelebles en diversos moments però
el període que va tenir a Fabré com a capdavanter vocal, va quedar en la història de
l'Original com anys de luxe. Va aportar a la charanga, amb el seu peculiar timbre, no
solament el seu estil sinó qualitat en les composicions. Un veritable regal en forma d'aquests
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dos volums d'èxits de la millor música ballable cubana.
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SON CUBÀ
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MARC "A pleno sol"
Debut en solitari d'aquest “rocker” de sempre emparat per l'exquisida producció de Maurizio
Tonelli i els seus estudis Aurha. Dotze talls en els quals s'aprecia el recorregut d'aquest músic
i compositor inquiet, àvid de compartir les seves experiències a través de les seves composicions.
Rock de sempre en el qual s'aprecien les seves influències com la genial versió del clàssic
“Something ´bout you baby I like” dels Status Quo o “Tengo tu amor” de Formula V .
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ARACELI BANYULS "Música ecologica i colors"
Aquesta educadora va llançar al mercat en l'any 1992 una sèrie de cançons infantils amb
un clar objectiu inculcar valors als més petits amb la condició de preparar-los per al futur.
Compartint el seu respecte per la naturalesa i el seu amor per la música canta amb el seu
cor obert i des de la seva humilitat aportar el seu “granet” de sorra a la difícil tasca d'educar
als més petits. Encomiable treball.
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