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JAZZ IN THE 
SPACE 

AGE

A 4 de Outubro de 1957, a União Soviética lança o Sputnik, o pri-
meiro objecto posto pela humanidade em órbita à volta de um 
corpo celeste, inaugurando assim a era da corrida espacial. Ine-
vitavelmente os compositores viram -se também imbuídos pelo 
novo espírito aventureiro que esta época parecia conter. Em 1960, 
George Russell e um grupo de estrelas do jazz gravam Jazz in the 
Space Age, um disco histórico já com algumas ideias do revolu-
cionário tratado Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization 
do compositor. Mas o que faz afinal esta música? De tudo. Gra-
vita. Ora nos atrai, ora nos afasta. Permite -se deambular, olhando 
talvez este planeta próximo, cruzando -se com uma estrela, quem 
sabe desviando -se de um meteorito em alta velocidade. Russell 
escreveu a partitura de Jazz In the Space Age e deixou intencio-
nalmente um espaço aberto para a improvisação livre – fixou os 
satélites nas órbitas e a imaginação dos seus corpos celestes 
fez o resto. Trouxe para a música o universo com todas as suas 
possibilidades e mistérios. Um Cosmos que de tão imenso nos 

podia parecer infinito, tal como a Música. 60 anos depois 
permitimo -nos gravitar nesta partitura, hoje com 

outros corpos celestes que olham para esta 
música a partir da sua poeira cósmica única. 

Orquestra Jazz de Matosinhos

George Russell



realmente importa, no contexto 
deste disco, é perceber em que 
sentido o pensamento de Russell 
moldou a sua música e a de vários 
dos compositores e solistas mais 
influentes de sempre (nomes como 
Miles Davis, Bill Evans, John Coltrane 
e Ornette Coleman, por exemplo), 
sendo fundamental para  
o surgimento de objectos tão fulcrais 
como o disco Kind Of Blue, de Miles 
Davis – simplesmente o álbum de jazz 
mais bem-sucedido de sempre.

Dizem os relatos que o ímpeto de 
Russell para as suas pesquisas foi a 
resposta que recebeu de Miles Davis a 
uma pergunta sua: qual seria o grande 
objectivo musical de Miles?; “I want 
to learn all the changes”. Como Miles 
já dominava todas as progressões 
de acordes, Russell interpretou 
a resposta como uma vontade de 

descobrir uma nova forma de tocar 
sobre estruturas harmónicas. Uma 
outra hospitalização contribuiu para 
a concentração de George Russell nos 
estudos e entre 1950 e 53 criou a sua 
influente teoria, alimentado também 
por aulas com o compositor alemão 
Stefan Wolpe, professor de vários 
músicos de jazz da época.

A complexidade das ideias de 
George Russell torna o seu estudo  
algo inatingível para um leigo em  
teoria musical e difícil mesmo para  
o instrumentista que não se dedique 
à improvisação ou à composição. Em 
termos resumidos, Russell parte da 
análise de música que o precedeu, 
quer no jazz (em especial solistas 
como Lester Young, Coleman Hawkins 
e Charlie Parker) quer na tradição 
erudita (analisa excertos de Ravel 
ou Bach, na edição de 2001 do livro), 

George Russell (1923- 
2009) teve um percurso 
formativo sinuoso, 
desde os tempos em 
que tocava bateria em 

contexto escolar até se tornar uma 
figura central do ensino de jazz no 
New England Conservatory. Ainda 
em 1941, uma tuberculose levou -o 
ao hospital durante seis meses, e 
aí conheceu um outro paciente que 
lhe transmitiu os fundamentos de 
harmonia e arranjos. Tocou com a 
banda de Benny Carter, mas seria 
substituído por Max Roach – o que o 
levou a desistir da bateria. Já em Nova 
Iorque, frequentava os encontros de 
músicos em casa de Gil Evans, que 
incluíam figuras como Miles Davis, 
Gerry Mulligan, Max Roach, Johnny 
Carisi e por vezes Charlie Parker.  
Os seus talentos como arranjador e a 

sua originalidade começaram então 
a revelar-se: em 1947 a orquestra de 
Dizzy Gillespie toca a sua composição 
dupla Cubano Be/Cubano Bop, a 
primeira fusão alguma vez realizada 
entre ritmos afro-cubanos e o jazz. 

Para falarmos do compositor, não 
podemos deixar de parte o teórico. 
George Russell desenvolveu o tratado 
Lydian Chromatic Concept of Tonal 
Organization, resultado de reflexões  
e experiências iniciadas nos anos  
40 e com uma primeira edição restrita 
em 1953 – e sucessivas reedições 
aumentadas em 1959, 1964 e 2001.  
É comum dizer-se que é o único 
tratado musical nascido no jazz –  
e mesmo que hoje não seja o único,  
é certamente o mais original 
e completo, aquele que está 
na origem de todas as teorias 
que se lhe seguiram. Mas o que 



e sugere um método contrário ao 
pensamento formatado do músico 
ocidental: a base da música não 
é uma escala a partir da qual se 
constroem sequências de acordes; 
mas tendo como base o acorde pode 
usar -se diferentes escalas, com níveis 
sequenciais de dissonância até ao 
cromatismo total (uso de todas as 
12 notas de uma oitava). A escala 
primordial é o chamado modo Lídio, 
também conhecido como o modo de Fá, 
que oferece estabilidade e a partir do 
qual pode ser (ou não) encontrado um 
motor no sentido da criação de tensões 
e resoluções. O que acontece com  
o uso de uma escala maior como base  
é que esta já pressupõe uma direcção,  
já implica tensões e resoluções, pelo que 
condiciona o improvisador/compositor. 
O modo Lídio, pelo contrário, sobrepõe- 
-se de forma pacífica a um acorde maior, 
sem impor tensões e resoluções – como 

acontece com o modo Dórico (modo de 
Ré) sobre um acorde menor. Esperando 
não ter ainda afastado destas notas  
o leitor menos paciente com as teorias 
da música, concluímos este capítulo 
dizendo que esta é apenas a base 
inicial para as propostas de George 
Russell, que na verdade se estendem a 
variantes do tal modo Lídio e incluem 
escalas de blues e as tradicionais 
maiores e menores, ao ponto de 
permitir a sobreposição de diferentes 
camadas harmónicas e de atingir 
diferentes densidades de acordo 
com as escolhas do improvisador/
compositor.

Em maior ou menor grau, e por 
vezes com outras nomenclaturas, 
as propostas de George Russell são 
ainda hoje base para grande parte 
das técnicas de improvisação que se 
ensina nas escolas de jazz. No seu 
tempo, representaram uma revolução 

no pensamento musical do jazz (com 
fundamentos na prática anterior dos 
grandes improvisadores) e foram 
especialmente importantes ao serem 
assumidas por músicos de excepção 
como Bill Evans, Miles Davis (quer 
na fase modal quer na eléctrica) ou 
Ornette Coleman. Quem conhecer  
a música destas três personagens 
saberá que falamos de linguagens 
muito diversas, por vezes até 
aparentemente contraditórias.  
A abrangência do estudo de Russell 
é tal que permite uma ligação a 
todas essas linguagens, não impondo 
qualquer restrição mas sim permitindo 
os mais variados graus de abordagem 
à improvisação/composição sobre 
progressões de acordes. Em todo o 
caso, esta teoria tem sido associada 
mais naturalmente a uma corrente 
do jazz que nasceu como sua 
consequência directa: o jazz modal.



A 
proposta da Orquestra 
Jazz de Matosinhos para 
o concerto aqui registado 
é uma reinterpretação do 
original Jazz in the Space 

Age, um disco seminal de George 
Russell editado pela Decca em 1960. 
Nesta altura tinha já sido editado o 
seu primeiro disco The Jazz Workshop 
(1956), em que se revelava uma escrita 
inspirada no fraseado dos grandes 
solistas e se manifestava a intenção  
de criar melodias tão intensas como  
se tivessem resultado do momento.  
A escrita do compositor era uma escrita 
solística, mas havia naturalmente 
espaço para as improvisações 
propriamente ditas. Só que Russell 
criava as secções destinadas à 
improvisação com recursos diferentes 
dos habituais: a estrutura não precisava 
de se resumir à tradicional exposição -
-solos -reexposição, sendo que os solos 
podiam ter por base novas sequências 
de acordes ou ostinatos (linhas de 
baixo repetidas continuamente).  

Aqui, como depois acontecerá no  
disco Jazz in the Space Age, a linha 
que separa as partes escritas das 
improvisadas é muito ténue. Bill Evans, 
que tocou em ambos os discos, ilustrou -o  
dizendo: “George compõe coisas que 
soam improvisadas. É preciso estar 
profundamente envolvido com o  
jazz e compreender todos os seus  
elementos para conseguir fazê -lo.” 

Este carácter improvisado da 
música escrita trouxe um desafio 
adicional a este projecto da Orquestra 
Jazz de Matosinhos: perante a ausência 
de partituras, foi feita uma transcrição 
dos arranjos por Telmo Marques, 
um trabalho que obrigou a uma 
interpretação que distinguiu as secções 
escritas das que terão sido (e que foram 
também neste concerto) improvisadas. 

A música do disco tem a forma  
de uma suite com um tema recorrente,  
apresentado nas três partes de  
“Chromatic Universe”. Em “Dimensions”,  
ouvimos pela primeira vez uma 
sequência de solos que nos apresenta 



uma sonoridade característica 
resultante das ideias do Lydian 
Chromatic Concept. Apesar do espaço 
naturalmente reservado à expressão 
individual dos solistas, a transcrição 
de Telmo Marques parte dos solos 
gravados para sugerir, por exemplo, 
o uso da chamada “escala lídia 
diminuta”, uma escala simétrica de 
oito notas que já tinha sido dada a 
conhecer por Olivier Messiaen no 
seu tratado Technique de mon langage 
musical (1944). Contando originalmente 
com os pianistas Bill Evans e Paul Bley, 
os arranjos exploram em diversas 
ocasiões os diálogos entre os dois 
pianos, mas também incluem solos de 
vários sopros. O uso da polimodalidade, 
ou seja, de escalas diferentes 
sobrepostas, tem um exemplo muito 
nítido no tema “The Lydiot” – a melodia 
harmonizada que se ouve nos 
trompetes, um riff perfeitamente tonal, 
é dobrada por dois trombones mas 
estes tocam -na meio -tom acima e um 
tom acima do primeiro trompete, tudo 

em simultâneo. Assim, uma sequência 
que soaria completamente consonante 
ganha contornos bem mais sugestivos.

A reinterpretação de um disco 
histórico, em concerto e nesta edição, 
poderá intrigar alguns dos que vêem a 
OJM como uma orquestra que privilegia 
– e é verdade – a composição e os 
arranjos originais. Ou ainda aqueles 
que pensam no jazz como uma corrente 
que exige sempre um pensamento 
apontado ao futuro, não se dando conta, 
muitas vezes, de que esse dogma os 
pode até manter presos a determinados 
passados. Mais interessante será pensar 
neste regresso a 1960 como uma ida à 
fonte de criatividade que George Russell 
pôs à disposição dos músicos mais 
avançados do seu tempo. A audição do 
disco – e particularmente dos solos dos 
convidados João Paulo Esteves da Silva 
e José Diogo Martins, mas também dos 
solistas da OJM – torna claro que essa 
fonte continua fértil.
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Orquestra Jazz de Matosinhos
Direcção musical

Pedro Guedes 
Músicos convidados

João Paulo Esteves da Silva piano
José Diogo Martins piano

Jazz in The Space Age 
[48:28]

Lado A
1. Chromatic Universe, Part 1
2. Dimensions
3. Chromatic Universe, Part 2

Lado B
4. The Lydiot
5. Waltz from Outer Space
6. Chromatic Universe, Part 3

Composição e arranjo de George Russell
Arranjo transcrito por Telmo Marques


