LUCAS MARTÍNEZ GROUP – “Fly”
01-I’ll be seing you (7:39) Irvin Kahal/Sammy Fain
02-Islero (8:55) Toni Pujol
03-On the sunny side of the street (5:07) McHugh/Fields
04-New york Attitude (4:18) Kenny Barron
05-Inside a silent tear (5:34)
06-Sol y aire (5:19) Juan Ramón Caro
07-Mecenas (3:07) Toni Pujol
08-A César lo que es del César (6:38) Isabel Membrilla
09-Waltz for sonny (7:04)
10-Our spanish love song (4:57) Charlie Haden

LUCAS MARTÍNEZ GROUP
Amb tot just 18 anys (Blanes, Girona, 1994), Lucas Martínez és un prometedor saxofonista de
jazz que ja compta al seu currículum amb actuacions a festivals i gravacions, que no deixa de
seguir formant-se amb grans mestres i que en aquests dies presenta el seu primer disc propi:
"FLY".
El seu amor per la música, i pel jazz en particular, l'hi deu al ambient viscut a casa des de petit
ja que és fill del bateria César Martínez i la pianista Isabel Membrilla. S'ha format com a músic
amb Jordi Cases, Gorka Benítez, Jon Robles, David Pastor, Lluís Vergés, Xavier Dotras i Toni
Pujol, entre d'altres. També ha participat com a sideman en nombrosos enregistraments.
En aquest "Fly", Lucas Martínez presenta el seu propi grup, format per Jaume Llombart a la
guitarra, Toni Pujol al contrabaix, César Martínez a la bateria, i el propi Lucas al saxo. Un
grup plantejat gairebé com "una cosa familiar", amb músics que l'han vist créixer com a
persona i com a músic.
Jaume Llombart es uno de los guitarristas más activos, tanto con su propio sexteto como con
Octopussy o Eladio Reinon. A Toni Pujol se puede encontrar en numerosos discos de jazz
con Havana Quartet, Moments o Xavier Dotras Trío, también ha tocado con Lucas desde sus
inicios y César Martínez, que toca entre otros con Xavier Dotras, Luis González, Rocío
Romero, Sic Trío, etc...
A part del quartet, en el disc han col · laborat diferents músics: Jorge Rossy al piano, músic
amb una amplíssima trajectòria i que ha tocat amb figures de la talla de Wayne Shorter, Félix
Rossy, considerat un dels millors trompetes d'avui en dia; Juan Ramón Caro a la guitarra
flamenca, acompanyant habitual de Mayte Martín i al disc "la rosa de los vientos" on van
participar figures com Enrique Morente, Isabel Membrilla al piano, que lidera el seu propi grup
SIC Trio, i Tati Cervià que ha posat veu a "Inside a silent tear" única peça cantada i que forma
part de diferents grups com Havana Quartet i Sefarjazz Misphaja.
El disc és un univers d'intimitat que es perllonga durant gairebé una hora. "Fly" està enregistrat
i mesclat a l'estudi de Pol Maresme a Sant Pol de Mar (Barcelona), i produït per Lucas i
César Martínez. El disc de debut de Lluc Martinez és un recull de les seves peces favorites,
alguns estàndards i altres peces aportades per membres del grup, com la fins ara inèdita "Al
Cèsar lo que es del César" balada composta per Isabel Membrilla o la rumba "Sol i aire" de
Juan Ramón Caro. Una altra de les peces més curioses és la signada per Toni Pujol, "Islero",
el cèlebre toro que al 1947 va banyegar mortalment el torero Manolete i que aquí adquireix un
altre aire.
Com a presentació d'aquest "Fly" han triat "On the sunny side of the street", un clàssic que
abans ja han interpretat entre d’altres Dizzy Gillespie, Sonny Rollings, Louis Armstrong, Benny
Goodman o Billie Holiday i dels que no té res a envejar a la versió de LUCAS MARTÍNEZ
GROUP.
www.psm-music.com/lucasmartinezgroup
promo@psm-music.com
lucasmartinezgroup.bandcamp.com

www.facebook.com/lucas.martinezmembrilla?fref=ts

lucasmartinezgroup@gmail.com
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