
 
 
Triple CD  que per commemorar el 20 anys de l’edició del primer seu primer disc  
al 1990 "Cansiones d'amor con los calsones baixos" reuneix les millors 50 cançons 
d’aquesta banda que va revolucionar el panorama musical de Mallorca els anys 90. 
Aquest triple CD inclou un llibret amb fotos i documentació inèdita del grup que 
d’aquesta manera dona a conèixer als seus seguidors situacions “més intimes” i 
divertides. 
50 Cansiones  es el recull més intens del repertori d’Ossifar que avui en dia encara 
sorprèn pel seu contingut i originalitat mai superada. 
 
OSSIFAR 20 ANYS 
Alguns titulars de premsa: Las gracias de Ossifar, Concierto con sabor mallorquín, 
Estamos seguros de que nos dedicarán una plaza, Una grupo que osa cantar en 
mallorcano, El más claro exponente del castellorquin, De qui i de què s’en riuen? 
Indiana Pons la última cruzada de Ossifar, La madre de todos lo consiertos, Ossifar 
presenta el seu disc davant 7000 persones, Ossifar por encima de Michael Jackson… I 
Així centenars de titulars, reportatges, entrevistes i articles d’opinió que son el el 
testimoni fidel d’una de les experiències més sorprenents de la música més recent a 
Mallorca.  No es necessari parlar de qui son i que han fet perquè fins i tot desprès 
d’anys de la seva desaparició la gent els recorda i els que fa uns anys eren infants, o més 
joves, els hi mostren  i canten als seus fills les seves cançons.  
 
Amb aquests 3 cd,s es recull, gairebé, quasi tota la seva discografia i així es pot 
comprovar, amb la seva música i cançons, el vertader valor i aportació d’aquesta banda 
formada pel enyorat i desaparegut gran músic  Biel Mesquida, el madrileny reciclat i 
integrat Luís Arboledas i l’empresari Lázaro Méndez, Llatzer. 
 
Web especial d’Ossifar 
Més informació i curiositats d’Ossifar a la web de www.produccionsblau.com on es 
podran baixar les lletres i veure el vìdeo-clips, programés de televisió, extractes de 
concerts i més fotos de la banda. Operativa a partir del dia 1 de gener del 2011. 
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