JORGE CÁLIZ, entre el pop-flamenc i la cançó d’autor
Hi ha coses que es porten en els gens, a l'ADN, a "los adentros", no importa si has nascut al mateix cor de
Triana, o. ... a GIRONA, com en el cas de JORGE CÁLIZ. Un nou artista que aporta aquest subtil "toc català"
que els coneixedors del flamenc distingeixen i aprecien i que es dóna en tan poques ocasions.
I des de Girona, JORGE CALIZ ens presenta el seu primer disc "A mi manera", al qual defineix com "entre el
pop-flamenc i la cançó d'autor".
Un disc i un artista que s'ha anat formant a poc a poc. Amb arrels a Granada i Badajoz, JORGE ja va sentir el
follet del flamenc des de petit, quan escoltava al seu pare tocar la guitarra "papa, vull tocar la guitarra", i JORGE
aprendre a tocar ia compondre, de fet, "Baja de la parra ", que està inclosa en el CD, la va compondre amb
només 15 anys.
Van seguir experiències al costat del seu germà i quatre anys en l'Orquestra Universal de Figueres "cantar en
una orquestra és una experiència molt útil, et impregnat d'influències d'altres estils i t'enriqueixes com a artista".
Tot això al mateix temps que escoltava a Manolo García, El Barrio, El Queco i Joan Manel Serrat mentre es
guanyava la vida treballant com a pastisser, que també té la seva "cosa artística".

..... i Justo Molinero em va cridar.
Amb 28 anys i les idees més que clares, enreguistra les seves primeres cançons i amb la ingenuïtat del
principiant, les porta a un gran comunicador: Justo Molinero (Ràdio Tele Taxi), qui sorprès per la qualitat i
originalitat de les cançons, no dubta a convidarlo al seu programa de Televisió on li dedica tota classe d'elogis. El
vídeamb l’entrevista i l’actuació el pots veure a Youtube.

A MI MANERA, disc íntim, poesía cantada
Uns mesos després "A mi manera" ja té forma i està a l'abast de tot aquell que vulgui escoltar-lo amb una ment
oberta "és un disc íntim, poesia cantada", "predominen les cançons intimistes i els ritmes a mig temps". JORGE
CALZE busca (i aconsegueix) amb "A la meva manera", íntegrament compost per ell, "arribar a l'ànima de les
persones que m'escolten "....
"Baja de la parra" és el seu 1er single, una cançó plena de màgia per a l'artista, un tema que va escriure amb
només 15 anys, amb un toc rocker però sense perdre aquest "punt andalús" que l'artista porta tan dins. En el disc
de les 14 cançons, també destaquen: "Granada", dedicada a la ciutat encara que no hagi nascut allà,
"Quiereme", sobre l'embaràs de la seva dona, la sentimental "Venga mi niña", "Regálame tu amor"; "Moriria
por ti", i la rumba dedicada a "Barcelona". El disc no pot esser més complet.
"A mi manera" està enregistrat i barrejat a Juglans Music per Sergi Marcet i masteritzat a Kadifonia per Mario G.
Albeni i ha comptat amb les col · laboracions de músics de prestigi de Toni Lopera (baix), Rosa Grau (violoncel),
Juan Carlos Zamora (guitarra elèctrica), Mar Blanco (veu), José Durano (2a veu) i Pedro Salazar (guitarra
espanyola ).
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