THE WHITE JAZZ TRIO
Standards
Després de diverses experiències musicals anteriors, a la primavera de 2009, Noelia White
va donar forma a The White Jazz Trio tal com el coneixem avui, encara que abans havia
tingut forma de quartet.

...lliscant pels tobogans del swing
Noelia White té formació en cant coral, música moderna i jazz, ha format part entre d’altres
de Barri Gòtic Blues Band, Night & Day i fins i tot ha arribat a formar la seva pròpia
orquestra. Professora de música com els altres dos components del trio, en aquest disc
s'ha permès el luxe de fer el que més li agrada, lliscar pels tobogans del swing i donar el
seu personalíssim toc a aquestes cançons que tots hem escoltat alguna vegada i que amb
la veu de Noelia adquireixen nous matisos.
En aquesta nova aventura l'acompanyen Pep Casadó a la guitarra, músic professional des
de 1988, professor de música i responsable dels arranjaments dels temes del disc i René
Dossim al contrabaix amb un bon nombre d'experiències a d’altres grups.

Bona nota amb un repertori molt exigent
A mida que els talls de "Standards" avancen, fins i tot l'oient poc acostumat al jazz es
sorprendrà seguint melodies que ja coneixia com el "How high the moon" que va
popularitzar Ella Fitgerald, un parell de talls d'Antonio Carlos Jobim, "One note Samblas" i
"Per causa de voçe", una de Gershwin "But not for me" del musical "Girl Crazy" de 1930,
"My funny Valentine", també d'un altre musical "Babes in arms" i que també van
interpretar Frank Sinatra i Miles Davis o el clàssic "Take five" de Paul Desmond amb el que
posen el punt final.
Atrevir-se amb temes amb els quals es pot tenir la temptació de comparar amb les versions
de grans noms del jazz de tots els temps, no és una cosa que estigui a l'abast de qualsevol
i en aquest cas The White Jazz Trio obtenen la millor de les notes, gràcies al talent i l'afició
pel swing dels seus membres que fan que tant ells com el seu públic es sentin com en un
vell club de jazz de New Orleans d'una pelicula policíaca en blanc i negre.

www.psm-music.com/thewhitejazztrio
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