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LA SRA. TOMASA ESTRENA NOU SINGLE “NADA MÁS” 

 
 

 

LA SRA. TOMASA “NADA MÁS”  
(Guspira Records 2020) 

 
Veu i lletra: Pau Lobo i Queralt Lahoz 
Producció: Alberto Manuel Limiñana i  
Joaquim Saigi  
Mescla:  Genis Trani Nadal 
Màster:  Xavi Lek Farré 

 

 

La Sra. Tomasa és un dels grups de Barcelona amb més projecció internacional, amb els més 
de vuit anys de carrera han aconseguit conquistar gran part d'Europa tocant a festivals de 
referència com Low Lands d'Holanda, el Pole Pole de Bèlgica o el Sziget Festival d'Hongria, un 
dels festivals més grans del món. 
 
A gairebé un any de la sortida seu últim àlbum “Alegre però peligroso” (Guspira Records 
2020), ara és moment per començar a reinterpretar algunes d’aquestes cançons.  
 
La Sra. Tomasa és una caixa de sorpreses i sota la marca “Live sessions” sempre ens porten 
peces musicals de gran qualitat interpretades en directe amb diferents col·laboracions 
musicals. 
 
Per aquesta setena entrega, s’uneixen amb la cantant Queralt Lahoz i el compositor Aarón 
Barreiro (Barreiro Project, un grup de jazz, soul, R&B, Hip Hop) per presentar “Nada Más”.  
Queralt Lahoz és una jove catalana i d’arrels granadines que té unes grans influències del 
flamenc, coples i boleros; i Aarón Barreiro aportant la seva màgia el vibràfon. Junts creen 
aquest “Nada Más” que reflexiona sobre la importància de saber apreciar les coses que tenim 
davant i que ens fan feliç ara; i deixar de preocupar-nos en el futur perquè no sabem que està 
per venir.  
 
La Sra. Tomasa és capaç de transmetre emocions  en aquesta bomba que fusiona ritmes 
d’inspiració llatina i la sensibilitat del flamenc capaç de transmetre la força i delicadesa del 
gènere. 
 
Aquesta nova entrega ha vist la llum el divendres 18 de desembre. La marca Live Sessions no 
es pot entendre sense un bon suport visual, així doncs recomanem escoltar aquesta cançó 
acompanyada del treball visual de Cristobal Quesada (Terral Studio) qui firma aquesta nova 
entrega gravada a Berga. 
  
La Sra. Tomasa no deixa de sorprendre a l’oient amb aquesta nova entrega creant algo 
diferent, explosiu i ple de passió.  


