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BIOGRAFIA
Contemporani i clàssic, audaç, fresc i elegant. Això i més es podria dir de l’aproximació
d’Eva Fernández al jazz. That Darkness és el títol del nou disc de la cantant i saxofonista,
així com de la composició de la mateixa Eva Fernández inclosa en aquesta col·lecció de
cançons.
Eva Fernández arrisca (i triomfa) amb una càlida i jazzística aproximació a Love is a losing
game, d’Amy Winehouse; a duo amb el cantaor Pere Martínez funden flamenco, tango
i jazz, i lliuren una imprevisible versió d’El día que me quieras (el clàssic immortalitzat
per Carlos Gardel el 1934). La veu d’Eva Fernández sona lleugera a Everytime we say
goodbye, vivaç a Never will I marry, i les seves interpretacions al saxo són desafiants des
del principi al final. Talent i complicitat, joventut i experiència: That Darkness emociona,
reelabora clàssics i busca el camí per a crear els que ho seran.
Eva Fernández és una jove promesa del jazz català que destaca com a saxofonista,
clarinetista i cantant. Tot i la seva joventut, i com a membre de la Sant Andreu Jazz Band,
dirigida pel poliinstrumentista Joan Chamorro, Eva Fernández acumula una llarga
experiència en pocs anys i forma part de la nova fornada de joves i destacades veus
femenines. Fins ara, ja ha actuat amb grans figures com Perico Sambeat, Dick Oatts, Ken
Peplowski, Ignasi Terraza, Bobby Gordon, Jesse Davis, Terell Stafford, Wycliffe Gordon,
Josep M. Farràs, Scott Robinson, Josep Traver, Matthew Simon, Llibert Foruny, Carles
Benavent o Jordi Bonell, i ha participat en diversos projectes amb Andrea Motis & Joan
Chamorro Group. També ha participat als festivals de jazz de Barcelona, Terrassa, Porta
Ferrada, Menorca, Roses, Vic i Xàbia (València), entre d’altres.
Formació musical
Eva Fernández - Saxo i veu
Jose Luis Guart - Teclat
Toni Pagès - Bateria
Magali Datzira - Contrabaix
Pere Navarro - Trompeta

