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David Murray, Ernie Watts i Bernard Allison, plats forts de la darrera setmana de Festival

Director, Wednesday 20 March 2019 - 21:30:17

La Nova Jazz Cava es vesteix de gala l última setmana de Festival per rebre tres noms destacats de l'escena
internacional del jazz i del blues. Tots ells, músics d'una dilatada trajectòria que es troben en moments artístics diferents.

Murray i Watts, músics essencials dels últims cinquanta anys

Convertit en un dels principals jazzmen de l escena de Nova York dels últims quaranta-cinc anys, David Murray s erigeix
com un músic enginyós i revolucionari. Les propostes del músic californià, resident a França, són sempre trencadores tant des
del punt de vista rítmic com harmònic. Combina el seu hard swing amb un so excepcional a partir d'unes idees melòdiques
originals. La seva actitud inconvencional és el que ha forjat la seva reputació de músic creatiu, sorprenent i arriscat.

Murray acumula una discografia que sobrepassa els 150 títols publicats com a líder i un centenar d enregistraments com a
convidat. El seu retorn al Festival de Jazz Terrassa l'ha visitat en 5 ocasions es perfila imponent.

Conegut pel seu inconfusible so, Ernie Watts acumula 60 anys de trajectòria amb el seu saxo tenor. Home disciplinat i de talent
natural, posseeix un estil sorprenentment melòdic i un llenguatge de to original amb el qual ja ha enriquit diverses generacions de
músics. En la seva tercera visita a la ciutat presentarà el seu nou treball Home Light (Flying Dolphin Records, 2018).

Molt influenciat per la música de John Coltrane, la seva trajectòria professional va quedar lligada a la de Charlie Haden, el
contrabaixista amb qui va militar durant més de 25 anys compartint el Quartet West i que, precisament, els va portar a tocar al 29è
Festival de Jazz Terrassa, l'any 2010.

Guanyador de dos premis Grammy i 4 nominacions, Watts ha arribat a enregistrar amb artistes com Thelonious Monk, Freddie
Hubbard, Clark Terry, Jean-Luc Ponty, Whitney Houston, Frank Zappa, Aretha Franklin, Smokey Robinson, Quincy Jones i els Rolling
Stones, a qui va acompanyar durant els directes de la gira de 1981.

La tradicional "Nit de Blues" acollirà el concert de Bernard Allison Group, un dels músics més aclamats del blues contemporani.

El guitarrista, cantant i compositor de Chicago Bernard Allison, fa el debut al Festival amb una banda de luxe per presentar el seu nou
treball Let it Go (Ruf Records, 2018), enregistrat al bressol del blues, a Tennessee.

Molt influenciat per la música del seu pare, Luther Allison (1939-1997) que va actuar el seu quintet de blues a l'Epic Casino del
Comerç fa exactament 30 anys , hereta la seva devoció espiritual i una llibertat musical que ha experimentat al llarg de la seva
carrera. Estimulat per músics com Koko Taylor, de qui en va ser el guitarrista principal, Johnny Winter o Stevie Ray Vaughan,
disposa d'un estil que reflecteix una mescla única d influències tradicionals i modernes, amb interpretacions que viatgen del
funk al rock.

El seu concert a Terrassa forma part d'una extensa gira europea que el portarà fins països com Suïssa, França, Alemanya,
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Bèlgica, Noruega i també a ciutats espanyoles com Saragossa i Múrcia.

