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Coblism 2 és el segon treball discogràfic i projecte conjunt del productor musical del Rosselló,
Raph Dumas, i la polifacètica Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.
Aquest projecte va més enllà i aprèn de l'experiència, aquest cop, sobradament coneguts, DJ i
Cobla és fusionen en tots els sentits, la cobla passa per les mans de l'electrònica i el DJ amalgama
colors i sentits en una lectura molt actualitzada del caminar de la Tradició.
Coblism és un projecte que s'infla amb la tradició i l'orgull de la cobla, però també funciona a la
pista de ball modern. És la lectura personal d’en Raph del so cobla, des de la perspectiva d'un DJ
Productor.
Aquesta música tradicional es combina amb ritmes i grooves que s'esperaria trobar en un àlbum
de música electrònica. Per tant, Coblism és un animal únic, que ajunta dos segles de música
catalana i la moderna cultura de la música electrònica.
A primera vista, això pot semblar una estranya trobada de cultures i idees. No obstant això, no ho
és, ja que el paper fonamental tant de la cobla i el DJ o productor de música electrònica és la
mateixa: Desitgen fer ballar.
Raph creu que hi ha un paral·lelisme entre la sardana i el breakdance, ja que tots dos són balls de
carrer.

Coblism is a project that swells with the tradition and pride of the cobla bt also works on the
modern dancefloor. It is Raph’s personal reading of the cobla sound, from the perspective of a
modern DJ Producer.
This traditional music is combined whith the type of beats and grooves you would expect to find on
an album of electronic music. Coblism is therefore a unique beast, celebrating both two centuries
of traditional Catalan music and modern electronic music culture.
On the face of it, this may seem like a strange meeting of cultures and ideas. However, it is not,
because the basic role of both the cobla and the modern DJ or electronic music producer is the
same: They wish to make you dance.
Raph believes there are parallels between the sardana and breakdancing, as both are street
dances.

www.coblasantjordi.cat

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Raph Dumas i la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Flabiol i tamborí: Xavier Torrent
Tibles: Ivan Alcazo i Oriol Gibert
Tenores: Enric Ortí i Josep Antoni Sánchez
Trompetes: Sergi Marquillas i Timi Rodríguez
Trombó: Isi López
Fiscorns: Pep Moliner i Miquel Àngel López
Contrabaix: Joan Druguet
Música: Raph Dumas.
Arranjaments i instrumentació per cobla: Xevi Capdevila
Contractació: Pep Moliner - 606 915 837 - promocio@coblasantjordi.cat

www.coblasantjordi.cat

RAPH DUMAS

Des de 1995 , RAPHAEL DUMAS va deixant les seves petjades als escenaris electrònics d’arreu de
l’estat francès. És encara molt jovenet quan topa per primera vegada amb uns vells senzills groove
de Northen Soul i altres estàndards de Black Music; més endavant va deixar que el funk i el jazz
l’absorbissin, abans de lliscar tranquil·lament cap als turments de la música electrònica. Una
barreja d’influències explosiva que, a mitjans dels anys 90, portaran DJ Raph a ser partícip de bona
part de les festes del sud de l’estat francès.
A la mateixa època i amb la intenció de federar discjòqueis, compositors, grafistes i organitzadors
de festes, va inaugurar a Perpinyà, la botiga de discos Enjoy Record. L’any 97, va crear el segell
discogràfic Enjoy Records, el segell Lace Recordings i Marendadisc, amb la col·laboració de Manuel
Perez. A hores d’ara, aquests segells sumen més de 50 referències: www.marendadisc.com
L’any 97, RAPH DU MAS també va treure el seu primer disc: Da Smoothy Loop. Aquest treball no té
res a veure amb els estàndards binaris i hipnòtics. Les melodies hi són embriagadores i els riffs
electrònics s’abracen. Respecte d’aquest primer treball, alguns van dir que DJ Raph ja tenia “so
propi”.
Orgullós de ser el primer punxadiscos que dóna classes en un conservatori de música francès, el
que apareix com el “ català quàntic” a Vibrations Magasine
Gràcies a les seves competències Raph ja suma 20 Maxi senzills, 20 cd’s Album Compilations,
remescles i també moltes col·laboracions amb altres artistes i discogràfiques , tal com Pascal
Comelade, La Cobla Sant Jordi ciutat de Barcelona, Manuel Perez, Renaud Papillon Paravel, Nilco ,
The Marenda Jazz Kings, Jazzamix, Hakan Lidbo, Alton Miller, Aqua Bassino, The Liminanas, The
Primaveras, la Cobla Mil-Lenaria , Guillamino , Fraida, etc...
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COBLA SANT JORDI – CIUTAT DE BARCELONA

Fundada a Barcelona el 1983, té el títol de “Cobla Ciutat de Barcelona”, atorgat per l’Ajuntament
d’aquesta ciutat, des del 1997, a més del Premi “Ciutat de Barcelona 2011”.
Actua habitualment en les manifestacions sardanistes més rellevants del País. Fou la formació
titular del cicle de concerts “Cobla, Cor i Dansa” del Palau de la Música Catalana i de la “Temporada
de Música per a Cobla” de l’Auditori de Barcelona. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu i als principals
auditoris de Catalunya, així com a Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia, França i els Estats Units.
Participa en els programes del Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana amb l’espectacle
Cobla 2.0. Des de la temporada 2013, Marcel Sabaté és el director titular. Ha actuat sota la batuta
de noms tan prestigiosos com Josep Pons, Antoni Ros-Marbà, Salvador Mas, Edmon Colomer,
Salvador Brotons i Joan Albert Amargós entre d’altres. Ha col·laborat amb el guitarrista flamenc
Niño Josele, el músic Pascal Comelade, el ballarí Cesc Gelabert, el DJ Raph Dumas, cantants com
Roger Mas, Carme Canela o Névoa i solistes com Daniel Ligorio, Albert Guinovart, , Jordi Vilaprinyó,
Lluís Vidal, Nabí Cabestany, Juan de la Rubia, Manel Camp i agrupacions com l’Orfeó Català, el Cor
del Gran Teatre del Liceu, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, la Coral Sant Jordi, el
Cor Vivaldi, la Banda Municipal de Barcelona, o l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya, entre d'altres. Més recentment co-protagonitza amb la Kulbik Dance Company i el DJ
Mario, l’espectacle de dansa urbana “In Somni” amb qui ha inaugurat amb gran èxit la temporada
de dansa 2015-2016 del Mercat de les Flors de Barcelona i la Fira Mediterrània de Manresa 2015.
La seva discografia comprèn una setantena d’enregistraments. És artista en exclusiva del segell
Discmedi.
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