




O presente concerto da Orquestra de Jazz de Matosinhos (OJM), que encerra
o ciclo de projectos previstos para 2007, apresenta a particularidade de colocar
a orquestra, pela primeira vez, como suporte eficaz (a um tempo rigoroso e maleável)
à actuação de uma voz solista bastante extrovertida, uma situação musical altamente
volúvel e exigente quanto à interiorização de uma verdadeira cultura de palco,
tantas vezes negligenciada nos meios mais puristas do jazz.

Correndo o risco de falhar a referência a vários nomes incontornáveis e sem pretender
fazer aqui uma detalhada e sistemática abordagem da história do jazz cantado –
empresa demasiado ambiciosa e desadequada a este contexto – parece apesar
de tudo útil, em jeito de breve enquadramento informativo, apontar de forma sintética
alguns marcos definidores do trajecto que esta importante vertente da criação do
jazz percorreu até hoje.

Inútil será sublinhar que, desde a pré-história do jazz – ou seja, nas canções de
trabalho e nos blues usados pelos escravos negros para narrarem o seu trágico e
contraditório quotidiano e nos cantos religiosos do gospel ou dos espirituais – a
voz humana foi sempre o veículo por excelência da expressão artística do povo
afro-americano, que mais tarde iria criar o jazz enquanto domínio musical com
características específicas e distintivas entre os demais.

Pode dizer-se, entretanto, que se Bessie Smith, Ma Rainey ou Ethel Waters se
destacaram, já na fase em que o registo discográfico teve início, como vozes
capazes de aliar, cada uma à sua maneira, as peculiaridades musicais dos blues ao
significado das letras cantadas, Louis Armstrong – como já fizera, aliás, no campo
do jazz instrumental – foi o primeiro a claramente se destacar não só como o
inventor do scat (enquanto forma sui generis de improvisação) mas ainda como o
maior solista vocal do seu tempo e aquele que, mais que nenhum outro, personificou



essa ambivalência única e característica do jazz: a utilização da voz humana como
imitação do instrumento e a correspondente e original «vocalidade» da técnica e
do tratamento instrumental.

A chegada do swing, com a passagem do jazz para os grandes salões de baile nas
estantes das grandes orquestras, bem como a posterior revolução do jazz moderno,
com o surgimento do bebop, vieram dar origem, pela primeira vez, a duas posturas
radicalmente diferentes na utilização da voz: enquanto vocalistas, sobretudo com
a preocupação de transmitir um toque de sofisticação adequado ao meio ou de
sublinhar as letras dos temas tocados para a função utilitária da dança; e enquanto
cantores, para todos os efeitos capazes de ombrear (já como solistas de corpo
inteiro) com os grandes instrumentistas que sobressaíam dessas estantes ou
improvisando no mesmo plano em grupos de menor dimensão, agora remetidos ao
clube de jazz.

Se, no primeiro caso, os nomes de Bing Crosby, Frank Sinatra ou Peggy Lee
vêm à memória – com os dois últimos a aproximar-se, pelo seu inegável talento
interpretativo, pela invulgar noção do tempo e pelo apurado ouvido harmónico, do
estatuto de cantores de jazz – no segundo caso, a simultaneidade das duas funções
é uma característica que pode aplicar-se, considerada a diferença de gerações e
a amplitude da época considerada, a vozes tão diversas entre si como as de Ella
Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, June Christy, Anita O’ Day,
Abbey Lincoln, Chris Connor, Mark Murphy, Mel Torme, Sheila Jordan,
Helen Merrill ou Jeanne Lee.

Num outro plano, tanto um Jimmy Rushing como um Joe Williams transpuseram
de forma imparável a tradição dos blues para o seio da grande orquestra (na
circunstância: Count Basie), enquanto Billie Holiday se transformava num caso



ímpar, pela elevadíssima musicalidade e pela carga dramatúrgica que emprestava
ao seu canto.

Ao mesmo tempo, com diferentes graduações, vozes singulares como Johnny
Hartman e Bob Dorough ou Carmen McRae, Shirley Horn e Betty Carter,
demonstravam poder assumir-se no plano vocal como autênticos músicos de jazz,
sem que tenhamos de dividi-los (no seu caso, forçada e arbitrariamente) em cantores
ou instrumentistas, tal como hoje também sucede com o raro e brilhante Kurt Elling
ou a quase-desconhecida e moderníssima Mary LaRose.

Em tempos mais recentes – e a exemplo do que ocorreu nos anos 50 com o surgimento
do fenómeno Beatles – a forte concorrência e a generalizada expansão do rock,
da pop e de outras formas de música popular urbana, abriram uma clara crise no
domínio do jazz cantado e deram origem, com a complacência (quando não
cumplicidade) das majors da indústria discográfica, ao surgimento e promiscuidade
de um cortejo de vozes sobretudo femininas, de nula expressividade, estreita meninge
e fome de fama. Escapam a esta perigosa generalização, casos como os de Patricia
Barber, Karrin Allyson, Roseanna Vitro, Tierney Sutton, Roberta Gambarini
ou Dena DeRose, e poucas mais.

Finalmente, sem sempre conseguirem escapar aos apelos do «mercado», cantoras
há que demonstram com frequência e quando devidamente enquadradas talento
bastante para emergirem da mediania reinante, com especial relevo para Diana
Krall, Dianne Reeves ou a mais singular e criativa de todas, Cassandra Wilson,
quase sempre à beira de nos prestar grandes sustos!

Manuel Jorge Veloso (2007)





Radicada desde meados dos anos 80 em Paris e emprestando a sua voz não apenas
à cena do jazz francês e europeu como a outro tipo de espectáculos inseridos na
tradição do musical, do cabaret ou da canção de texto – também editados em
discos que, de forma peculiar, dedicou à memória de Josephine Baker e outros
grandes nomes da canção francesa ou às canções para o teatro de Kurt Weill –,
a cantora norte-americana Dee Dee Bridgewater é ainda uma artista consciente
da decisiva importância da herança africana no jazz, sublinhada no seu último álbum
Red Earth recentemente gravado no Mali e no qual presta a sua homenagem a
cantoras e lutadoras pelos direitos da mulher em África.

Diga-se que a atracção pelos palcos teatrais vem já de longe no que toca a outras
experiências artísticas de Dee Dee, tal como ficaram a prová-lo a sua participação
em 1975 no musical da Broadway The Wiz (adaptação de Ken Harper para o
célebre O Maravilhoso Feiticeiro de Oz, encenado exclusivamente com a
participação de artistas afro-americanos) ou noutro musical como Sophisticated
Ladies com o qual fez uma digressão pela França (1986), a que se seguiu, no mesmo
ano, a sua criação da figura de Billie Holiday no musical Lady Day (de Stephen
Stahl), que interpretou no Teatro West End de Londres.

É esta polivalência musical e capacidade histriónica de Dee Dee Bridgewater,
aliada a uma expressividade poderosa e a uma variedade tímbrica inteiramente
correspondente à ampla extensão da sua voz, que permitem a esta cantora uma
notória versatilidade nas actuações ao vivo, assumindo quer o virtuosismo vocal
de uma cantora de jazz pura quer o sensual à-vontade de uma entertainer, na
interacção com os músicos em palco ou na sua relação com o próprio público na
plateia.

Mas este concerto que Dee Dee Bridgewater agora apresenta em estreita



colaboração com a Orquestra de Jazz de Matosinhos assume um particular
interesse musical, já que a cantora regressa com renovado gosto à situação de
performance vocal à frente de uma big band, precisamente o tipo de formação que,
no início dos anos 70, enfrentou na sua primeira grande experiência de palco
enquanto vocalista principal da orquestra de Thad Jones/Mel Lewis.

Familiarizada com o jazz logo desde muito jovem, já que seu pai era trompetista,
Dee Dee ensaiou os primeiros passos musicais em grupos de rhythm’ n’ blues. Mas
depois de ter casado com Cecil Bridgewater, trompetista do grupo de Horace
Silver, passou a viver em Nova Iorque, frequentando e participando activamente
na cena do jazz da Big Apple e actuando ao lado de alguns grandes músicos da
época, como Max Roach, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins ou Dexter Gordon.

A sua passagem pelo teatro musical e o facto de se ter radicado na Europa onde
dispersou a actividade artística por outras áreas do espectáculo, aproximaram-na
do mundo da pop, sobretudo do rhythm’ n’ blues e do funk, como é notório num certo
hiato que a sua discografia apresenta no campo estrito do jazz.

Tendo gravado em 1974 o primeiro álbum sob o seu nome – Afro Blue – só
bastante mais tarde regressaria ao jazz, com gravações como Live in Paris (1986)
ou Live in Montreux (1990), sendo de sublinhar, neste domínio, outros álbuns de
grande qualidade, como Keeping Tradition (1992), duas brilhantes homenagens
a Horace Silver e a Ella Fitzgerald (Love and Peace, 1992; Dear Ella, 1997),
sem esquecer uma empolgante gravação ao vivo num clube da Califórnia, Live at
Yoshi’s (2002).

Em termos vocais, Dee Dee Bridgewater é capaz de invocar (incorporando-os,
à sua maneira, num estilo jazzístico próprio) sinais da frescura e do scat swingado



de uma Ella Fitzgerald, ecos do calor e dramatismo de uma Sarah Vaughan e
mesmo assomos da exigência e modernidade de uma Betty Carter, num repertório
clássico que indo de Shiny Stockings ou Cherokee até Oh Lady Be Good ou
Cottontail, passará ainda (entre outras) por Polka Dots & Moonbeams,
Undecided ou Let the Good Times Roll, uma bela ocasião para que recordemos
também, na interpretação da OJM, arranjos de autores de referência, como Frank
Foster, Slide Hampton ou Cecil Bridgewater.

Prémios, nomeações e outras honrarias: Lady Day, nomeação para o Laurence Olivier
Award («Outstanding Performance of the Year by an Actress in a Musical», 1987);
The Wiz, Tony Award («Best Featured Actress in a Musical», 1975); Commandeur
de l’ Ordre des Arts et des Lettres (Ministério da Cultura Francês, 2007); United
Nations Ambassador for the Food and Agriculture Organization (FAO); Chevalier
de l’ Ordre National du Mérite (Haut Conseil de La Francophonie); Officier des Arts
et des Lettres (Ministério da Cultura Francês).





Um hábito interessante nos concertos da Orquestra de Jazz de Matosinhos –
e que reflecte a vontade de alargar o espectro dos seus colaboradores regulares
– é o convite pontual a músicos que, não pertencendo à orquestra, lhe trazem
qualidade acrescentada, atendendo à sua adequação aos diferentes projectos que
esta formação leva a cabo.

Neste caso concreto, pela notória cultura jazzística que caracteriza este guitarrista,
a presença de Afonso Pais no âmbito da chamada «secção rítmica» da OJM
insere-se da melhor maneira num repertório clássico que implica um conhecimento
acumulado capaz de ultrapassar a mera segurança e competência na leitura do
baixo cifrado, para ir mais além na compreensão e inserção natural de um contributo
colectivo ou solístico que se pretende valorativo dos vários arranjos tocados.

Se se pensar que Afonso Pais ingressou na Escola de Jazz do Hot Clube de
Portugal em 1995 para concluir a sua formação três anos mais tarde, compreender-
se-á melhor a rápida evolução para a maturidade que, passada uma década após
os seus primeiros estudos, o talentoso guitarrista hoje revela em vários contextos
estéticos.

Depois de algumas experiências concretas como membro da Big Band de Alunos
e Sócios do HCP ou fazendo parte (enquanto primeiro representante português)
da European Jazz Youth Orchestra, formação instrumental impulsionada pela
UER-União Europeia de Radiodifusão, parte essencial da maturidade e cultura
de Afonso Pais foi adquirida nos EUA, onde ingressa na prestigiada New School
University / Mannes College of Music (Nova Iorque), ali estudando com
personalidades de destaque e alcançando, em Dezembro de 2000, o grau de
Bachelor in Fine Arts.



 Entre 2001 e 2003, Afonso Pais divide a sua actividade profissional entre Lisboa
e Nova Iorque, tocando no nosso país em numerosos grupos, como os de Jorge
Reis, Pedro Moreira, Tomás Pimentel, João Moreira, Laurent Filipe, Nelson
Cascais, Jesse Chandler ou Albert Sanz e gravando ainda com a cantora Joana
Machado o álbum Crude (Tone of a Pitch, 2003).

Paralelamente, desenvolve dois projectos originais: Experimentália e Terranova.
O primeiro tem também a participação de Joana Machado e insere-se nas áreas
da world music. O segundo, no qual colaboram com regularidade Carlos Barretto
e Alexandre Frazão, tem envolvido outros músicos em apresentações no país ou
no estrangeiro (Lisboa, Nova Iorque, Seixal, Barcelona, Valência, etc.), como Peter
Bernstein, Perico Sambeat, Marc Miralta ou Alexis Cuadrado. E constitui o
primeiro álbum (Terranova, 2004) gravado como líder para a Clean Feed. Um
segundo álbum, Subsequências, gravado em 2006, será editado no primeiro
trimestre de 2008.

Na sua actividade docente, e para além de numerosos workshops em que tem
participado, Afonso Pais lecciona na Escola de Jazz Luís Villas-Boas/HCP
(Lisboa), na ESMAE-Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (Porto)
e no Conservatório de Música da Madeira.





Criada em 1999 com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, a
Orquestra de Jazz de Matosinhos (OJM) tem vindo a afirmar-se como uma das
formações mais dinâmicas do jazz português actual. Sob a direcção de Carlos
Azevedo e Pedro Guedes e constituída por alguns dos melhores músicos de jazz
da região norte do país, a orquestra desenvolve uma linha de orientação que
privilegia, por um lado, a criação de um repertório próprio e, por outro lado, a
organização de projectos específicos para os quais vem convidando solistas e
maestros de relevo internacional.

Entre estes, destaca-se o concerto de encerramento da Porto 2001 preenchido
com obras encomendadas a autores portugueses e a participação dos solistas
Ingrid Jensen, Bob Berg e Conrad Herwig. No ano seguinte, em conjunto com
o Remix Ensemble, é recriada uma obra de referência da dupla Miles Davis/Gil
Evans – Sketches of Spain – com direcção de Stephan Ashbury. Em 2003,
é a vez de Carla Bley ser convidada para dirigir obras suas no Festival Obra
Aberta (Casa da Música), concerto no qual participaram também Steve Swallow
e Gary Valente. Outros convidados especiais da OJM foram, em 2004 e 2005,
Mark Turner e Rich Perry e ainda Dieter Glawischnig, maestro-director da Big
Band da NDR.

Mais recentemente, o saxofonista norte-americano Chris Cheek, para além de ter
participado na gravação do primeiro álbum da orquestra - Orquestra de Jazz
de Matosinhos Invites: Chris Cheek (Fresh Sound New Talent, 2006) no qual
colaboraram, ainda, os músicos belgas Bert Joris e Frank Vaganée e o catalão
Jordi Rossi - vem actuando como solista principal da OJM em vários concertos
relacionados com a divulgação e promoção deste disco.

A culminar esta crescente actividade nacional, já com expressão além fronteiras,



merecem especial destaque alguns concertos realizados pela orquestra em vários
pontos do país e também em Espanha e, sobretudo, o convite endereçado a Lee
Konitz, um histórico do jazz, para uma série de concertos que se prolongou por
todo o ano de 2007 e que teve, como momento mais alto, a participação da OJM
num concerto especial realizado no JVC Jazz Festival (Carnegie Hall, Nova
Iorque, Julho de 2007) e comemorativo do 80º aniversário do grande saxofonista.
Sublinhe-se que esta foi a primeira vez que uma formação instrumental portuguesa
participou num festival de jazz norte-americano desta dimensão, tendo-se ainda
seguido uma actuação no clube Jazz Galery, também de Nova Iorque.

A produtiva colaboração com Lee Konitz deu origem à gravação de um segundo
álbum da orquestra – Portology – já editado pela Omnitone norte-americana e
no qual, sob a direcção de Ohad Talmor, a OJM interpreta algumas peças clássicas
e outras inéditas deste mestre notável, um projecto que se estendeu, em Outubro, à
realização de dois concertos em Portugal (Casa da Música) e em Itália (Teatro
Manzoni).

Ainda significativa quanto à diversificação da actividade e rumo assumidos pela
OJM, foi a decisão de desenvolver durante o ano de 2007 um conjunto de projectos
específicos dedicados ao repertório de compositores e arranjadores de referência.

O primeiro destes projectos - Thad Jones & Bob Brookmeyer – Do
Classicismo à Modernidade - teve lugar em Março, através de dois concertos
realizados no Porto (Casa da Música) e Almada (Teatro Municipal), tendo como
objecto a obra destes dois grandes arranjadores e directores de orquestra do jazz
moderno e contando com a participação especial de três músicos norte-americanos:
Rich Perry, Nick Marcione e John Riley.



Em Junho, foi a vez do jazz para grande orquestra do país vizinho ser pela primeira
vez divulgado em Portugal num concerto especial - E a Espanha Aqui tão Perto
- realizado na Casa da Música e que contou com a participação de Perico Sambeat
como solista principal em obras do próprio saxofonista e ainda de Vicens Martín,
Lluis Vidal ou Miguel Ángel Blanco.

Convidada pelo ciclo Jazz no Parque (Serralves), a OJM apresentou ali, em
Julho, um outro projecto exigente – John Hollenbeck ou Uma Nova Ideia de
Big Band – para o qual convidou, como solista e director da orquestra, o destacado
baterista norte-americano, um dos valores mais firmes e criativos do novo jazz para
grande orquestra.

Por último, a encerrar o ciclo de projectos deste ano, a OJM é o suporte orquestral
para o regresso da cantora norte-americana Dee Dee Bridgewater ao formato
com que iniciou a sua carreira: a big band. No concerto de Dezembro a realizar na
Casa da Música e intitulado A voz cantada: o instrumento mais antigo do
jazz, a cantora interpretará um repertório clássico de grandes standards do jazz,
com arranjos de Frank Foster, Slide Hampton ou Cecil Bridgewater, sendo a
orquestra dirigida por Carlos Azevedo e Pedro Guedes.
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