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JOSECARRA
Carra s’entrega a la sensibilitat malenconiosa [...], al delit romàntic
en una narració evocativa que apropa el plantejament a la música programàtica,
desprenent en el seu recorregut una mescla d’emocions aèries i motius
repetitius que suggereixen entre els dos, cert matís pop. Recolliment poètic.
JESUS GONZALO

JOSECARRATRIO

JOSECARRAPIANOSOLO

El trio de Jose Carra és un de les propostes més

Jose Carra reinvidica a través de la seva
música la figura del compositor-intèrpretimprovisador que fins al segle XIX no va
ser separada. Carra desplega sobre el piano tot el seu potencial. Etiquetar la música de Jose Carra és pràcticament un desafiament. Carra es mou àgil a través de
la música clàssica, el romanticisme, el jazz
i la música popular mitjançant la improvisació i les seves pròpies composicions. La
creativitat del músic malagueny no té límit.
Santuario és el seu nou treball discogràfic, el
primer a piano solo. Un disc que tot i portar
a la ment de Carra durant gairebé un any,
ha estat modelat pels mesos que va durar
el confinament pel COVID-19. És un dels
treballs més personals i reflexius de el compositor i pianista Jose Carra. Un disc fosc i
expressiu fruit d’aquest moment de la nostra
història.

consolidades de l’escena de jazz a Espanya.
La seva música, fortament influenciada per la
música clàssica i el jazz, fa referència a molts
altres estils com el rock, el pop, l’electrònica
o la música popular. La poesia també juga un
paper fonamental en la seva música, creant
un univers totalment personal i reconeixible.
Al setembre de 2018 publica Diari de Vuelo. El trio es submergeix en un so més experimental, amb melodies minimalistes i una
base rítmica propera a l’electrònica i a el rock
amb l’ús de pedals d’efectes al piano, sintetitzadors i cintes de casset modificades.
La seva música ha estat aclamada per públic i premsa especialitzada arribant a ser seleccionades dues de les seves cançons per
la revista “All About Jazz” com “Track of the
Day”.

El compositor i pianista Jose Carra és un dels pianistes més creatius de la nova
generació de músics de jazz espanyols. La seva música, fortament influenciada per
la música clàssica i el jazz, fa referència a molts altres estils com el rock, el pop,
l’electrònica o la música popular. La poesia també juga un paper fonamental en la
seva música, creant un univers totalment personal i reconeixible.
Jose Carra ha tocat i gravat amb músics de jazz de gran prestigi com Sheila Jordan, Eric Alexander, Chris Cheek, Seamus Blake, Stanley Jordan, Perico Sambeat, Javier Colina, Roberta Gambarini, Silvia Pérez Cruz i de el món de el flamenc
com Miguel Poveda, la cantaora Argentina, Jorge Pardo o Carles Benavent.
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