CD 0 ARG
Martha Argerich, Sergei Babayan – Prokofiev for two
El mateix Babayan és l’autor d’aquests arranjaments que dedica a la
pianista argentina com a prova del profund afecte i la grandíssima
amistat que els uneix durant dècades.

#CLASSICA #PIANO
CD 0 BAC
Hilary Hahn – Plays Bach
Aquest CD ha estat considerat com un dels millors de clàssica del 2018.
Un gran repertori per a una gran intèrpret del violí.

#CLASSICA #VIOLI

CD 0 BEE
Cuarteto Casals – Inventions
El Quartet Casals ha fet un pas de gegant en aquest projecte:
l’enregistrament de la integral dels quartets de Beethoven. Tota una fita
que simbolitza els anys d’esforç i dedicació a un projecte únic a Espanya
i que ha convertit al quartet en un model per a tota una generació.

#CLASSICA #CORDES

CD 0 DVO
Jaqueline Du Pré – Dvorak cello concerto in B Minor
La desapareguda i mítica Du Pré en un dels seus enregistraments més
emblemàtics, amb la Chicago Symphony Orchestra i dirigida pel seu
marit Daniel Barenboim.

#CLASSICA #VIOLI
CD 0 FIN
Jessica Horsley, David Hatcher – Furiosa
Repertori de Gottfried Finger per a viola de gamba, amb recarregades
harmonies, excel·lent contrapunt i danses elegants. Jessica Horsley i
David Hatcher
disposen d’una bona tècnica i musicalitat que
arrodoneixen aquest gran disc.

#CLASSICA #VIOLADEGAMBA

CD 0 MUT
Anne-Sophie Mutter - Lichtes spiel. Time machines
Aquest CD recull les obres que els compositors Witold Lutoslawski,
Penderecki, Rihm, Currier o Sofia Gubaidulina van escriure per la
violinista alemanya.

#CONTEMPORANIA #VIOLI

CD 1 BAR
Cecilia Bartoli, Sol Gabetta – Cecilia & Sol. Dolce Duello
La mezzosoprano Cecilia Bartoli i la violoncel·lista Sol Gabetta, dues de
les dones més fascinants de la música clàssica, celebren la seva amistat
amb aquest àlbum. Una col·lecció d'obres mestres barroques que
exhibeixen la impressionant combinació de veu i violoncel, en una sèrie
de duels musicals enlluernadors amb obres de Vivaldi, Handel, Gabrielli,
Albinoni, Boccherini, Porpora i Caldara.

#CLASSICA #VIOLONCEL #SOPRANO

CD 1 CAI
Patricia Caicedo, Nikos Stavlas – De Catalunya vinc
Enamorats de Catalunya i de la seva música, Patricia Caicedo (soprano)
i Nikos Stavlas (piano) han presentat aquest disc com a contribució a la
preservació i promoció del patrimoni musical català.

#CLASSICA #POPULAR #PIANO #SOPRANO

CD 1 DVO
Marta Infante, Jorge Robaina – Dvorak songs
Cançons bíbliques, gitanes o populars com el mateix Dvorak les etiqueta
interpretades per aquests dos pianistes que han viscut prou anys a
paisos centreeuropeus per significar-se musicalment parlant com
“pràcticament dos súbdits de l'Imperi Austrohúngar”.

#CLASSICA #PIANO

CD 2 DES
Natalie Dessay, Michel Legrand – Between yesterday and
tomorrow
La gran soprano francesa interpreta un àlbum que explica en cançons la
història d’una dona des del seu naixement fins a la seva mort, passant
per la infància, l’adolescència, el primer amor i la maternitat.

#JAZZ #SOPRANO #VOCAL

CD 2 ELI
Eliane Elias – Dance of time
Jazz i esperit de samba i el carnaval en el darrer disc de la cantant i
pianista brasilera que s’ha acompanyat de bons músics com Toquinho,
Joao Bosco, Randy Brecker y Mark Kibble.

#JAZZ #SAMBA #BOSSANOVA #PIANO #VOCAL

CD 2 MCL
Cécile McLorin Salvant - The Window
Estàndards de jazz, chanson francesa, soul i folk són presents en aquest
àlbum de la fantàstica i versàtil vocalista.

#JAZZ #SOUL #VOCAL

CD 2 MCL
Cécile McLorin Salvant - Dreams and daggers
Un acurat repertori d’estàndards i originals del jazz vocal interpretats per
aquesta gran veu que evoca les més grans de tots els temps.

#JAZZ #VOCAL
CD 2 ROS
Helena Rosich – Invitation
Primer disc de la cantant gironina amb una selecció de coneguts
estàndards de jazz i un parell de temes més de Toti Soler i The Beatles.
Rosich sempre canta acompanyada dels empordanesos Àlex Carbonell
i Francesc Ubanell.

#JAZZ #POP #VOCAL

CD 2 WHI
Ragan Whiteside – Treblemaker
Aquesta destacada flautista de smooth jazz ha enregistrat un disc rodó,
ben acompanyada de Marion Meadows, Tom Browne, Bob Baldwin, Kim
Waters i Frank McComb

#JAZZ #FLAUTA

CD 3 MAT
Judith Mateo – Radiestesia
La rockstar del violí versiona als grans del rock com Iron Maiden o
Satriani i també s’atreveix amb versions de Daft Punk, Paul Simon o
Antonio Vivaldi.

#ROCK #FOLK # VIOLI #COVERS

CD 4 LIP
Dua Lipa – Dua Lipa
Disc entretingut i amb regust de dance dels 90 de la cantant britànica,
ple de hits, com el Blow Your Mind (Mwah).

#POP #R&B
CD 4 SAI
Saidax – No tears
Saidax és una jove cantautora de Piera que de Ia mà del productor Toni
Xuclà ha presentat el seu primer treball. El disc conté nou cançons
pròpies en anglès, una versió d'un tema de John Denver i un bonus track
en català. Saidax sorprèn per Ia seva veu especial: potent, delicada i
molt personal.

#POP #CANTAUTORA
CD 4.1 MIN
Nicki Minaj – Queen
La rapera ofereix un disc equilibrat entre temes de R&B i pop i una lírica
madura i completa.

#HIPHOP #TRAP #R&B #POPDANCE

CD 4.2 IRU
Irún – Kamins
Irun presenta 10 temes en un disc bilingüe que permet que la cantant i
compositora empordanesa explori estils que van de blues-rock a la
rumba.

#POP #CANTAUTORA

CD 4.2 MAR
Maravint – El color de l’aigua
Maravint són Joana Campo i Xavi Sánchez, dos músics de formació
clàssica que, ben acompanyats de l’empordanès Joan Berenguer,
presenten un recull de deu cançons que parlen de vivències pròpies i
prestades; paisatges urbans, marins o imaginats, i que tenen l'aigua com
a fil conductor.

#POP #INDIE

CD 4.2 QUI
Victòria Quingles – Nuredduna
Música mediterrània i poesia són les dues propostes que s’alien en el
disc de la cantant i compositora mallorquina.

#POPILLENC #CANTAUTORA

CD 4.2 SOM
Sommeliers – 8 AM
Sommeliers barreja estils musicals com el pop, el folk o la música
tradicional sense perdre la intimitat i la subtilesa que el caracteritza el
seu so, però travessant les barreres entre clàssic i modern. Un treball on
el personatge principal és l'optimisme i les ganes d'encarar nous reptes.

#POP #FOLK

CD 5 MAR
Marinah – Afrolailo
Un disc amb ànima flamenca i cor afrocubà de l’excantant d’Ojos
de Brujo que signa un disc enèrgic i amb col·laboradores de luxe
com Ariadnna Puello o Mari Chambao.
#POP #FLAMENCFUSIO

CD 8 ANX
Les Anxovetes – (D)ones
10 havaneres escrites pel grup gironí de veus femenines format per
Montse Ferrermoner, Marta Pérez i Tona Gafarot.
#HAVANERES #TRADICIONAL
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