
CECILE  McLORIN  SALVANT  TORNA  AL  FESTIVAL  DE  JAZZ  AMB  UN
FORMAT  ÍNTIM  PER  A  PRESENTAR  EL  SEU  ÚLTIM  TREBALL  THE
WIDOW

Dilluns, 5 de juliol. Palau de la Música

Torna al Festival de Jazz de València Cecile McLorin Salvant, una
de  les  veus  més  reconegudes  i  singulars  del  panorama  jazzístic
internacional. Va debutar al Festival el 2014, en la XVIII edició, quan era
considerada com una jove revelació i va fer una actuació que encara és
molt recordada pel públic i la crítica. Demà dimarts pujarà a l’escenari del
Teatre Principal, a les 20.00 hores, per a presentar al públic valencià el
seu últim treball The Widow, acompanyada pel pianista Sullivan Fortner.

La cantant nord-americana, que ha esgotat les entrades, suposa una de
les  cites  més  esperades  i  l’actuació  internacional  més  rellevant  de  l’actual
edició del Festival. La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha destacat respecte a
este concert  que “les grans veus del  jazz sempre han estat  presents en el
nostre Festival, i enguany tenim a una de les grans artistes internacionals del
moment”.  Tello ha volgut posar en valor la presència femenina en el festival,
que a més “està tenint una excel·lent resposta del nostre públic, ja que tant
Arahi Martínez en el concert inaugural, com les actuacions de Cecile McLorin i
d’Andrea Motis han esgotat ràpidament les entrades”.  

McLorin  va  començar  la  seua  trajectòria  artística  obtenint  el  2010  el
Thelonious  Monk International  Jazz  Competition,  i  des  d’aleshores ha  sigut
guanyadora  de  diversos  Grammys.  En  l’àlbum  que  presentarà  demà  cada
cançó oferix una perspectiva diferent de la complexitat emocional de l’amor. Es
tracta d’un repertori  que inclou a Richard Rodgers i Stephen Sondheim o al
visionari Stevie Wonder. Temes del cabaret francés i els primers Rhythm and
Blues, junt amb composicions originals de McLorin Salvant. En este sentit, el
director del Palau, Vicent Ros, ha destacat que el programa de demà “presenta
un format íntim i de comunió amb el públic, en la tradició del duo vocal amb
piano que tant ens agrada als aficionats”.   

 
Els anteriors àlbums de la cantant americana, WomanChild i For One To

Love, van establir el seu estil. Dreams and Daggers ressalta el seu enfocament
fresc:  en viu  i  en l'estudi,  amb un trio  i  un quartet  de cordes,  estàndards i
composicions originals,  unides.  Els  seus dots com a artista  estan arrelades
amb el seu estudi intensiu de la història de la música estatunidenca. Els seus
àlbums són exploracions de les experiències i sentiments de la cançó popular.
Ella entén que el paper del músic és compartir les emocions. I és que quan va
irrompre en l'escena del jazz, moltes i molts aficionats es van sorprendre per la
seua capacitat per a recordar el so de Bessie Smith, Sarah Vaughan o Betty
Carter.


