SUMRRÁ

Composicions pròpies, so compacte, sòlid i
sense fissures, jazz europeu i avantguardista...

WWW. S U M R R A . C O M
Després de 21 anys junts, i centenars de concerts per mig món, el trio de jazz gallec més internacional presenta el seu setè àlbum: “SUMRRÁ 7 Visions”. Un resultat tan sorprenent com revelador, 7 visions lúcides, contundents, genials ...
El pianista Manuel Gutierrez, el contrabaixista Xacobe Martínez Antelo i el bateria L.A.R. Legido, ens il·luminen amb un nou treball discogràfic que suposa la consolidació d’una forma
única d’entendre la música en directe. Una maduresa i una frescor gairebé inconcebibles avui
dia, que fan d’el trio de jazz gallec un grup de culte que ha anat sumant adeptes al llarg de
tots aquests anys, a través dels seus àlbums, dels seus concerts i de les seves gires. Seül,
el Marroc, París, Beijing, Shanghai, Mèxic, Portugal, Nicaragua, Bolívia, Sud-àfrica, Guatemala, El Salvador, etc ...etc...

S U M R R Á . 7 VI S I ÓN S

SUMRRÁ AT WOMEX

SU M R RA. 7 V I S IÓN S
[CLERMONT 2021]

“Una de les propostes més interessants de l’escena jazzística, un projecte sorprenent ...”
SANTIAGO TADEO

“Una de les propostes més estimulants del jazz contemporani espanyol”
EMILIO L. CASTELLANOS

“Sumrrá, jazz gallec amb vocació experimental, amb un so i show imparable.”
REDCLASH

“En l’àmbit del jazz espanyol no són virtuosos el que falta si no gent amb idees. Però si a les idees
sumem virtuosisme, ens trobem amb Sumrrá. “
N. IBARROLA

“Una actuació de soca-rel emocional realment impactant i de pòsit indeleble.”
EMILIO L. CASTELLANOS

“Sense dubte el concert que més em va impactar (...) pel seu nivell altíssim de qualitat, de creativitat, de profunditat, de complicitat i entrega, d’innovació i avantguardisme. És un dels trios més
sòlids del panorama jazzístic a la península. M’estic referint a Sumrrá. “
ESTHER CIDONCHA

“Sumrrá és un trio de profundes conviccions de so empastat ple de força i dramatisme on no hi
falta ni la dosi justa de tècnica ni lirisme, ni swing. Pocs a Espanya poden equiparar-se en qualitat
creativa. “
ENRIQUE FARELO

“Composicions pròpies, so compacte, sòlid i sense fissures, jazz europeu i avantguardista ...”
TOMAJAZZ

“Una visita a el millor Jazz: el dels gallecs Sumrrá”.
CHEMA GARCÍA | EL PAÍS
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