LUIS GONZÁLEZ SEXTET presenta: NEW YORK CITY SUITE
Fa tot just dos anys LUIS GONZÁLEZ, pianista de jazz de Sant Feliu de Guíxols (Girona),
presentava amb PSM Music el seu primer àlbum "Cançons". Amb una formació de trio, ens
presentava les seves personals adaptacions d'una sèrie de cançons tradicionals catalanes. Un disc
singular amb categoria d' "històric".

LUIS GONZÁLEZ, un novaiorquès més
En aquest temps LUIS GONZÁLEZ ha viatjat a Nova York i com a tants altres, la ciutat li ha atrapat
per sempre fins al punt de servir d'inspiració per al seu nou àlbum, "NEW YORK CITY SUITE",
aquesta vegada amb format de sextet.
NEW YORK CITY SUITE és una obra composta íntegrament pel pianista LUIS GONZÁLEZ durant
la seva estada a la ciutat de Nova York l'estiu de 2010. La Suite és un compendi de 10 peces,
cadascuna d'elles escrita en estils i formats tan diversos com la fuga, el nocturn o el swing, on es
poden apreciar influències de la música clàssica, el jazz o el free.
Nova York ha servit al compositor com a font d'inspiració i revulsiu creatiu gràcies a la seva vida
musical, cultural i cosmopolita.
Com a mostra del disc comentar que "Christopher Street" és un dels carrers més famoses del
Village, on sorgeix el jazz més avantguardista, jove i fresc. Es tracta d'una melodia expressiva i
profunda a la vegada que fàcil de recordar. Una composició sorgida durant les passejades pels
carrers de Nova York o en el mateix Metro. El disc es tanca amb una altra visió de la mateixa peça,
més gospel, fruit de molts matins de diumenge al Harlem.
"Remembering Bach", és un homenatge al compositor alemany, del que LUIS GONZÁLEZ ha
interpretat peces al piano des dels 20 anys en la que utilitza els seus trets característics, el
contrapunt imitatiu, però vestit amb un ritme i harmonia molt més moderns. Nova York és una ciutat
tan cosmopolita que fins i tot pot inspirar una peça com aquesta.

Luis González Sextet és format per: Luis González al piano, César Martínez amb la batería,
Joan Solá-Morales al baix, David Morata amb el violí, Dolors Vidal al cello i Gerard Sibila amb
els clarinets.

promo@psm-music.com
www.psm-music.com/luisgonzalezsextet

siulgp@hotmail.com
www.myspace.com/nycsuite
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