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Blues Etílicos - Cor Do Universo (2003)

  

    01 - Quero Você  02 - A Cor Do Universo  03 - Beco Escuro  04 - Barata Voa  05 - Batida  06
- Tiro De Largada  07 - Não Fica Nervosa  08 - São João Ninguém  09 - A Gosma  10 - Just a
Little Bit  11 - Saudações  12 – Forrócito    Greg Wilson – vocals, guitar  Flávio Guimarães –
harmonica, vocals  Otávio Rocha – guitar (slide)  Cláudio Bedran – bass  Pedro Strasser –
drums  Vasco Faé  - vocals, harmonica    

 

  

Formada em 1985 no Rio de Janeiro, a banda Blues Etílicos é referência do blues ‘made in
Brazil’. Em pouco mais de 25 anos de carreira, participou de inúmeros festivais do estilo, no
Brasil e no exterior, e abriu shows para B. B. King, Buddy Guy, Robert Cray, Sugar Blue, Ike
Turner, Magic Slim e muitas outras atrações internacionais. A empatia do grupo com o público
deve-se, entre outros fatores, à originalidade de compor tanto em inglês quanto em português.

  

No álbum “Cor do Universo” (2003), a banda tornou-se um sexteto e adicionou novas cores aos
seus tons azuis. Elementos rítmicos verde-amarelos, como o baião e a capoeira, receberam
tratamento sólido da cozinha de Cláudio Bedran (baixo) e Pedro Strasser (bateria). A base
sólida deu suporte para  riffs, deslizantes e suingados, das guitarras de Otávio e Greg,
somadas à gaita de Flávio Guimarães. Com repertório autoral e menos fiel à cartilha
blues-rock, a banda optou por levadas dançantes e letras, ora descontraídas (“Barata Voa”,
“Saudações”), ora politizadas, como em “A Gosma”. Nas canções, “etilicamente” filosóficas,
“Batida”, do poeta Bráulio Tavares e “Tiro de Largada”, de Flávio Guimarães, há certa
sabedoria e paz de espírito, que só os boêmios ou ouvintes de samba e blues conhecem. ---
m.facebook.com
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