
FM TRIO, bon jazz amb aroma a Costa Brava

FM TRIO són una formació de jazz sorgida en un lloc tan especial com la Costa
Brava, en concret a Blanes l'any 2002 i composta per tres músics de reconegut
prestigi en l'escena jazzística com son: Fernando Morer (guitarra), Oriol
Casadevall (contrabaix) i Juanma Morer (bateria).

Tant junts com per separat han participat a festivals com els de Ciutat Vella de
Barcelona, Banyoles, Arenys de Mar, Figueres o Blanes.

El seu repertori, format per composicions pròpies, es pot enquadrar en el que
coneixem com a jazz contemporani, encara que no tenen inconvenient a aportar el
seu segell personal a clàssics del jazz com el "What a wonderful life" que va
popularitzar Louis Armstrong o estàndards com "Can't help falling in love with
you" d'Elvis Presley i que pot escoltar al seu MySpace.

De Talls, jazz contemporani sense complexes

 Aquest, el seu primer disc, titulat "De Talls" és en les seves pròpies paraules: "una
sèrie de temes propis i algun estàndard versionat per nosaltres. En aquest disc
pretenem trobar un so propi, modern i personal en què es reflecteixin les nostres
influències musicals així com les nostres experiències vitals. Per això el nostre so és
tan intimista com contundent. En definitiva, hem intentat unir amb un fil
musical el jazz, el pop, la música brasilera ... i les emocions ".

Dels 11 temes que inclou el disc resulta difícil destacar només un. Brillen amb llum
pròpia "Mis Manias" en què ha participat Xavier Molina al saxo tenor o "En media
hora", ambdós compostos per Fernando Morer, les versions dels clàssics de Louis
Armstrong o Elvis Presley abans esmentades, "Valia la pena" en què Esteve
Dalmau convidat amb la seva guitarra, o el tema que dediquen a la ruta tantes
vegades recorreguda entre Blanes i Castelló d'Empúries "de Blanes a Castelló".

"De Talls" és un disc elaborat per paciència i detallisme, acabat de gravar a finals
de 2009 a l'Estudi 5 Grama i deixat reposar
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