


la brigada
les paraules justes

Llistat de cançons:

1. Tan valent (03:52)
2. No pas de tots (02:44)
3. En el record (04:58)
4. Nit d'hivern (02:39)
5. Les paraules justes (00:38)
6. Demà (04:51)
7. El futur de l'art (03:02)
8. Motius (02:41)
9. Dos minuts (02:00)
10. Arribats a aquell punt (03:06)
11. En el record (represa) (01:36)
12. L'alegria de l'inèdit (05:52)

Us interessarà: Les paraules justes és el segon disc de la brigada, però no és un àlbum més: és el
treball que els consolida a la primera línia del fèrtil panorama actual del pop català. A

- L'esperat segon disc, després que el la vegada que els allunya de la majoria amb una proposta que pretén ser popular i
seu debut fos un dels treballs més ben arriscada a parts iguals.
valorats per la crítica l'any 2008.

La revelació que va suposar el seu debut, L’obligació de ser algú  (millor disc de 2008
- Àlbum coproduït per Joan Manuel al Mondosonoro (edició Catalunya), 5è lloc a l’Enderrock), va fer que la singladura posterior
Celorio (Tokyo Sex Destruction, Fred de la banda liderada per Pere Agramunt els dugués a presentar el seu directe a les
Galvan & Frida Calo). millors places del país, com ara el BAM (Barcelona Acció Musical), el MMVV (Mercat

de Música Viva de Vic) i els festivals Altaveu (Sant Boi de Llobregat), Acústica
- Enregistrat als estudis gdm de (Figueres) i In-Somni (Barcelona), entre d’altres.
Vilanova i la Geltrú per Pere Serrano.
Masteritzat per Alex Psaroudakis Aquesta embranzida inicial ha estat seguida de l’expectació per l’aparició de noves
a Hit Makers Mastering Studio cançons i la confiança en el talent dels de Vilanova i la Geltrú. Amb Les paraules justes
(Barcelona). han fet créixer el seu so a la recerca de la combinació perfecta entre tradició i contem-

poraneïtat. Resseguint el fil de clàssics com els Kinks, els Byrds, Ia-Batiste i Pau Riba;
deixant-se seduir per la confluència de gèneres entre el rock, el folk i l’experimentació

Singles recomanats: que practiquen bandes com Wilco, Clem Snide o Cass McCombs.

7.  El futur de l'art     Ja és marca de la casa l’especial cura en els arranjaments, delicats o abrasius segons
1. Tan valent ho demani el tema, i l’èmfasi en unes lletres que tant copsen el desencís com l’apassio-
3.  En el record nament de l’ofici de viure. Aquest disc ha tingut la sort de comptar amb la coproducció
4.  Nit d'hivern de Joan Manuel Celorio (Tokyo Sex Destruction) i la brillant aportació d’un parell de

cançons d’un altre membre del grup, en Magí Mestres.

Artista: la brigada Només el temps dirà si ens trobem al davant d’un clàssic. Diuen que alguns privilegiats
Títol: Les paraules justes ja han començat a testificar al seu favor.
Segell: Outstanding Records
Ref: OSTRA 017
Format: CD, vinil i digital Son ben bé els teus mots justos?
Estil: Pop Gabriel Ferrater
Codi de barres CD: 5060079900224

Data de sortida CD i digital: www.labrigada.cat  |  www.brigadisme.blogspot.com
23 febrer 2010 management@labrigada.cat  |  Genís Muntada  |  Tel. 650 276 990

Data de sortida vinil:
març 2010 Outstanding Records  |  www.outstandingrecords.com



GUILLEM ALBÀ JIMENEZ 
Actor, neix el 16 de Abril de 1985 a Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
guillem@guillemalba.com | www.guillemalba.com 

 

Nascut en una família dedicada al 
teatre de titelles, als 6 anys 
comença a estudiar música, cant i 
piano, més tard bateria i de 
manera autodidacta, també aprèn 
a tocar altres instruments com la 
guitarra i l'acordió... Decideix 
perfeccionar el cant amb Paul 
Farrington, obtenint el segon nivell 
de "voice craft", i continuant amb 
classes particulars. 

També des de petit, comença 
estudis de teatre a les escoles 
Nancy Tuñon, Eòlia... provant 
diferents estils com el teatre 
musical, de text, de gest… Als 17 
anys deixa l'institut decidit a ficar-
se de ple al món del teatre. Entra a 
l'escola "Estudis de Teatre" on 
practica el mètode Lecoq i prova 
altres estils teatrals estudiant 
cursos amb Eric de Bont, Joan 
Lluís Bozzo, Sergi Belbel, 
Cristophe Marchand... Al 2004 fa 
un curs amb Jango Edwards i es 

coneixen. 

Durant uns quants anys, ha fet ràdio, publicitat, alguns curtmetratges, col·laboracions a 
la televisió amb Andreu Buenafuente i Toni Clapès a TV3, col·laborador i reporter al 
programa "Betròpolis", presentat per Judit Mascó i Oscar López a BTV, actor al "52" de 
Locàlia Catalunya (Premi Ondas 2005). 

Al teatre va estar un any de gira com a músic-actor amb la companyia Titzina Teatre 
amb l'obra "Follie à Deux: Sueños de psiquiátrico"; al Teatre Condal de Barcelona, 
actor a "La màgia dels Ki-Kids", dirigida per àngel Llàcer i paral·lelament ha anat 
muntant petits projectes personals. 

Un cop coneix Jango Edwards, es posa de ple en la creació de l'espectacle 
"Sketchofrenia"  

 

 



 

http://www.itutu.es/ 

 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myspace.com%2Fitutuache
&h=4520dfcc7136e07bd5dc6edc4e639a48 

Itutu Ache és un projecte que neix amb la finlitat d'atraure totes i cada una de les bones 

vibracions fins al punt d'armonitzar‐les amb l'ànima. 

Ritme, moviment, sentiment i humiltat són la nostra raó de ser.  

us convidem a unir‐vos! 

 
 


