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Fernando Noronha & Black Soul - Bring It (2006)

  

    01. Lovin Man (3:56)  02. 10.000 Miles (3:53)  03. Bring It (4:08)  04. See What You're Doing
(4:25)  05. Ain't No Angel (3:47)  06. Black Candle (3:09)  07. Devil's Dust (4:44)  08.
Rock'n'Roll Tonight (3:20)  09. Woman You Must Be Crazy (5:15)  10. Midnight Hunter (3:52) 
11. Cry No More (5:05)    Fernando Noronha – Guitar and vocals  Luiz Carlini – Lap Steel 
Ron Levy – Hammond B-3 organ  Chico Preto – Bass  Alexandre Loureiro – Drums  Luciano
Leaes – Piano    

 

  

Nesses tempos modernos, onde "tudo o que é sólido se desmancha no ar", poucos músicos
empunham uma guitarra com tanta emoção e competência como esse jovem guitarrista
gaúcho. Seus "bends" e "vibratos" são feitos com a maestria de um "bluesman da antiga", com
paciência e paixão, sem a pressa e a ansiedade juvenil frutos da insegurança e falta de
experiência dos marinheiros de primeira viagem.

  

Sua guitarra surrada de quase meio século de idade parece ter lhe ensinado como fazê-la rir,
chorar, gemer ou gritar (Como fazer bem feito!).

  

Prematuramente ele alcançou o amadurecimento musical, usando a guitarra como voz de sua
alma negra, ao invés de trilhar o caminho dos "virtuoses velocistas"  agoniados de plantão.

  

Seguidor do estilo "SRV" de blues texano, conquistou público em vários países da América
Latina, do Canadá e da Europa, dividindo palco com grandes nomes do blues internacional. Foi
inclusive elogiado por B. B. King - o  próprio "Blues" em pessoa.
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Seus discos, que costumam contar com a produção de grandes nomes do blues, como Chris
Duarte, Ron Levy e Solon Fishbone, seguem uma linha sempre ascendente de evolução. É o
que se pode constatar da audição de seu último CD - "Bring it" -  onde ele e sua excelente
banda "Black Soul" seguem um novo caminho, já iniciado no CD anterior, misturando o velho
blues com elementos de diversos estilos musicais, como o rock, o funk, o soul e até o pop. ---
bluesnjazz.com.br
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