
Jazz Lakatans

J o s e p M a s P o r t e t , 
pianista, compositor i 
a r r a n j a d o r, s ’ h a f e t 

popular amb el sobrenom de 
“Kitflus".


Per a ell el jazz ha estat un 
referent primordial, sense oblidar 
el rock i la pròpia tradició laietana. 
De jove va crear Iceberg, potent 
grup de rock progressiu i jazz 
fusió-rock tècnicament molt ben 
preparat.


El relleu d’Iceberg va ser Pegasus on ell n’és part important; formació amb una 
rellevància encara més notòria que Iceberg, plantejaments més madurs i 
destacable repercussió en els circuits de la música de jazz. 


Pegasus ha tingut una trajectòria singular que s’ha anat enriquint amb l’aportació 
de cada una de les seves nou obres discogràfica, les quals han anat consolidant el 
seu prestigi a més de rebre un clar suport popular l’any 1986, quan els lectors de 
la revista Quàrtica Jazz van escollir-los com el millor grup espanyol de jazz. 


Autor de la música de la Clausura dels Jocs Olímpics de Seúl i de la música per a 
l’audiovisual de Gaudí G Experiència, Kitflus ha compost música per a pel·lícules, 
per al Club Súper3, Telenotícies de TV3, Canal 3.24, la sèrie Poble Nou, i per a 
diverses caretes, sintonies i suports musicals de la majoria de televisions del 
panorama nacional.


Des de fa gaire bé tres dècades treballa com a arranjador de Joan Manel Serrat i 
des de fa uns anys també com a director musical dels seus cd’s. Al mateix temps 
ha estat músic i arranjador de Dyango, Sergio Dalma, Joaquín Sabina, Amaro, 
Moncho, Peret, Parrita, Los Amaya, Camaron de la Isla, Manzanita, Juan Perro, 
Lolita. 

És productor discogràfic, de música de cinema i de televisión. Són destacables les 
produccions d’algun cd i dvd en directe de Pegasus, de Joan Manuel Serrat & 
Joaquín Sabina, de Serrat & Ana Belén-Víctor Manuel, de Miguel Ríos.


Ha col·laborat amb Lakatans des dels seus inicis i des de fa més d’una dècada és 
un dels tres components estables de la formació.


