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Les gotes de pluja revitalitzants de
Lluís Coloma
Estrenem en primícia «French Raindrop» | El tema està inclòs en el seu nou treball,
'Trip To Everywhere', que celebra els 20 anys de carrera de l'artista

Lluís Coloma | Joan Martínez Serres

El barceloní Lluís Coloma és un dels grans referents del blues i el boogie-woogie a Catalunya. La
seva dilatada trajectòria, que enguany arriba als vint anys, l'han convertit en un músic tot terreny
capaç d'adaptar-se i de beure d'estils i entorns musicals ben diferents. Per celebrar aquestes dues
dècades de carrera, el músic prepara per a finals de mes el llançament del seu tretzè treball, Trip
To Everywhere (Blue Moon Inner Jazz, 2022), acompanyat d'una extensa tropa de músics. Avui,
us oferim en primícia un avançament d'aquest nou disc: "French Raindrop".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=_2GM-1dHgPo
"French Raindrop" és una peça eclèctica, polièdrica i que traspassa estils a través de la seva fusió
sonora moderna i innovadora. Amb una base i una estructura força arrelades al blues, Coloma no
renuncia a res. Incorpora sonoritats i textures d'àmbits propers a la música clàssica com un quartet
de corda, beu del boogie-woogie sense oblidar la secció de vent metalls i no s'està d'incloure
petites dosis d'altres estils de música nord-americana.
El tema, així com tot el disc, ha estat produït per Jamie Stinus, que ha jugat un paper fonamental
per ajuntar empacar i les diferents sonoritats amb què Lluís Coloma & His Musical
Troupe juguen. Aquesta formació està formada per: Manolo Germán (Contrabaix), Arnau Julià
(Bateria), Balta Bordoy (Guitarra), Leo Torres (Trompeta), Jordi Prats (Saxo Alt), Marc Sort (Saxo
Tenor i Flauta), Jaume Badrenas (Saxo Baríton), Albert Ekaminanko (Percussió), Elena Rey (Violí),
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Carlos Montfort (Violí), Uixí Amargós (Viola) i Marçal Ayats (Violoncel).
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