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Carlos Martins Quarteto

Carlos Martins saxofone
Mário Delgado guitarra
Carlos Barretto contrabaixo
Alexandre Frazão bateria
 
Carlos Martins é uma das figuras fundadoras do jazz nacional, e 
ao mesmo tempo um dos seus representantes que mais tem cul‑
tivado uma linguagem individual, com alicerces na cultura tradicio‑
nal portuguesa. Depois de uma ausência que se prolongava desde 
o disco Água, eleito como o melhor disco de jazz nacional de 2008, 
o regresso do saxofonista fez ‑se no final de 2014 com Absence.

«Absence é um disco para parar! Para parar o tempo tão ace‑
lerado que circula à nossa volta. Para parar para pensar em nós 
enquanto Povo e Cultura e que música será a nossa, a que vem da 
alma. Para parar de pensar e sentir mais com o coração!» Assim 
é apresentado o novo disco, «uma ode aos silêncios, aos momen‑
tos de contemplação e à busca da espiritualidade interior.» Dedi‑
cado a Bernardo Sassetti, este é um disco sem piano e com espa‑
ços em branco intencionais, evocando a ausência de um pianista 
fundamental na discografia de Martins.

Saxofonista, compositor e programador cultural, Carlos 
Martins trabalhou deste muito cedo com grandes nomes da 
música contemporânea, do jazz e da world music. Estudou em 
Grândola, Lisboa (Conservatório Nacional de Lisboa, Hot Clube 
de Portugal e Fundação Calouste Gulbenkian), Barcelona e Nova 
Iorque. Foi professor de jazz do Hot Clube de Portugal, Acade‑
mia de Música de Setúbal e New Jersey Performing Arts Centre 
(EUA). Compôs para cinema, teatro e dança e participou, desde 
sempre, em projectos interdisciplinares: na dança destacam‑
‑se as colaborações com Rui Horta (compôs a música do bai‑
lado As árvores movem ‑se), Vera Mantero (música para bailado 
Em corpo com som), Companhia Contemporânea de Setúbal, 
Companhia Nacional de Bailado; no cinema, as colaborações 
com Eduardo Guedes ou Tiago Rodrigues, entre outros; nas artes 
plásticas o trabalho com o escultor António Quina.

Enquanto músico fundou alguns dos melhores e mais impor‑
tantes grupos de jazz nacionais, participou em inúmeros festivais 
nacionais e alguns festivais internacionais.

Dada a natureza do seu som, dirige as suas próprias forma‑
ções. Editou 7 CDs de música da sua autoria. Como composi‑
tor, tem ensaiado o cruzamento do jazz com a música popular, 
as influências das músicas tradicionais da lusofonia e a música 
contemporânea erudita. Mais recentemente, tem explorado a 
sua matriz portuguesa, nomeadamente na sua vertente medi‑
terrânica na música improvisada. Carlos Martins sempre mani‑

festou uma certa atracção para associar o jazz a outras expres‑
sões, manifestando uma conexão primordial pelas expressões 
tradicionais portuguesas e pela percepção de uma expressão da 
lusofonia que inclui a África, Ásia e o Brasil, e respectivos sons, 
de que são máxima expressão os álbuns Caminho Longe (1998) e 
Sempre (1999) e algumas colaborações no bailado. Os seus tra‑
balhos discográficos, aclamados pela crítica receberam a distin‑
ção “melhor disco do ano” (Água — 2008) pela crítica especia‑
lizada. Enquanto saxofonista, Carlos Martins é um músico com 
uma técnica apurada e com uma consistência que a experiência 
de vida e os anos de carreira lhe oferecem.

 Fundou e é presidente e director artístico da Associação Sons 
da Lusofonia, um projecto em que colaboram artistas de várias 
culturas para uma melhor cidadania. É desde 2002 o director artís‑
tico da Festa do Jazz do São Luiz e director do Festival Lisboa Mis‑
tura que começou em 2006. Estreou ‑se em 2007 como autor 
para televisão no Lisboa Mistura TV, um projecto para a SIC Notí‑
cias sobre a cidade de Lisboa. Dirigiu o projecto pedagógico Cami‑
nhos Alternativos em coordenação com a AML, é professor convi‑
dado da Universidade Lusíada e tem criado e coordenado diversos 
pedagógicos na AML, nomeadamente a Oficina Portátil de Artes.

Foi um dos consultores convidados para a elaboração do livro 
Estratégias para a Cultura em Lisboa. Em Dezembro de 2014 edi‑
tou Absence, conjuntamente com o seu quarteto constituído por 
Alexandre Frazão, Carlos Barretto e Mário Delgado. Este disco 
atingiu já recordes de vendas no âmbito do jazz nacional e tem 
sido muito bem recebido pelo público e crítica.
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Javier Paxariño Trio

Javier Paxariño saxofones e flautas
Josete Ordoñez guitarra, mandola e alaúde eléctrico
Manu de Lucena bateria e percussão
 
O Javier Paxariño Trio representa o amplo mosaico musi‑
cal espanhol à luz da actualidade. Natural de Granada, o último 
reduto da cultura muçulmana em Espanha, o flautista Javier 
Paxariño começa a gravar as suas composições no final da 
década de 80, deixando ‑se impregnar pelas três grandes cultu‑
ras que marcaram a história de Espanha — a judaica, a cristã e 
a muçulmana. Em trio, a música de Paxariño reflecte as múltiplas 
faces do Mediterrâneo, mesclando o ritmo gnawa do Magreb e o 
ajechao da Extremadura com o jazz, fazendo conviver os instru‑
mentos tradicionais com as tecnologias modernas.

Javier Paxariño é considerado um dos melhores saxofonistas 
de Espanha, pioneiro da música de fusão e estudioso dos instru‑
mentos e das músicas do Mediterrâneo. Foi membro fundador da 
Radio Tarifa e tocou com diversos artistas, destacando ‑se a sua 
colaboração criativa com o compositor Alberto Iglesias para as 
bandas sonoras de cinema: Vacas (premiada no Japão), O Fiel 
Jardineiro e Cometas no Céu (ambas nomeadas para o Óscar de 
Melhor Banda Sonora) e Exodus de Ridley Scott, entre outras; e 
com o compositor Francés Pascal Gaigne para o filme Katmandu, 
de Icíar Bollaín.

Natural de Granada, último reduto da cultura muçulmana em 
Espanha, Javier Paxariño estudou no Conservatório Superior de 
Música de Málaga com Perfecto Artola. Começou a actividade 
musical com bandas de jazz e rock nos anos 70, altura em que 
inicia a experimentação com flautas étnicas. Nos anos 80 foi pro‑
fessor no Taller de Músicos de Madrid toca como artista free‑
lancer. O seu primeiro projecto com composições próprias é 
o Javier Paxariño Group, com o qual grava o seu primeiro disco 
em nome próprio — Espacio Interior — recolhendo os elogios da 
crítica. Já na década de 1990, intensifica ‑se a sua presença em 
festivais de música e outras artes por toda a Espanha. Grava o 
disco Pangea, trabalha sobre a música do País Basco e compõe 
com Eduardo Laguillo a música original da obra de Garcia Lorca 
La Zapatera Prodigiosa para o Teatro de la Danza de Madrid.

Em 1994 viaja pela Europa integrando o grupo multirracial 
Radio Tarifa, depois de participar no primeiro disco deste inti‑
tulado Rumba Argelina, e grava o seu terceiro disco Temurá 
com a participação do percussionista Glen Vélez. É aqui que 
se torna mais clara a sua dedicação às três grandes culturas 
que marcaram as artes do sul de Espanha: a judaica, a cristã e 
a muçulmana. Com Perihelión (1996), inspira ‑se nas músicas 
mediterrâneas e da África subsariana e alcança grande reco‑
nhecimento entre o público e a crítica. Neste período vem a Por‑
tugal por diversas ocasiões, destacando ‑se os VIII Encontros 
Musicais da Tradição Europeia e o Festival Intercéltico do Porto. 
Integra o projecto Tribus Hispanas de Eliseo Parra com J. A. 
Arteche, eleito melhor disco do ano pela Villa de Madrid e 

considerado um trabalho fundamental devido à sua inter‑
pretação original da música tradicional. Gravou ainda, com o 
pianista Chano Dominguez e Hozán Yamamoto (mestre da 
flauta Shakuhachi), um encontro entre o flamenco, a música tra‑
dicional japonesa e as novas músicas.

O concerto do Javier Paxariño Trio está integrado na quarta 
edição da Mostra Espanha, iniciativa que soma mais de trinta 
actividades distribuídas pelo país e oferece um panorama amplo 
da vitalidade cultural espanhola. Segundo o Secretário de Estado 
da Cultura de Espanha, a Mostra Espanha «tem como objectivo 
estabelecer espaços de encontro, argumentos de diálogo e o for‑
talecimento das redes profissionais», criando «oportunidades de 
colaboração entre profissionais da cultura de ambos os países».
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