


Conhecendo hoje um desenvolvimento interno e uma projecção internacional sem paralelo em épocas
anteriores, o jazz espanhol começou por atravessar grandes dificuldades para se impor e desenvolver,
com vida e personalidade próprias (tal como aconteceu, durante anos e à medida das suas dimensões,
em Portugal), sobretudo em virtude do atraso e do isolamento a que o país foi votado durante a ditadura
de Franco, situação ainda profundamente agravada pela tragédia que representaram os violentos e
fracturantes anos da Guerra Civil.

Ao contrário do que aconteceu com a trajectória do jazz em países como a França, a Inglaterra, a Bélgica,
a Itália ou a generalidade dos países nórdicos – nos quais a actividade crítica e de divulgação, bem como
a própria prática do jazz, se encontram amplamente documentadas –, é difícil de situar com precisão e
acima de tudo referenciar, sem hiatos e lacunas de que teríamos de nos penitenciar, o surgimento dos
primeiros ecos, no país vizinho, da influência que o jazz norte-americano em geral projectou na Europa,
logo a seguir às primeiras décadas do século XX. De resto, nem o contexto nem o pretexto destas singelas
notas justificariam tão ilusória ambição.

Com a possível e notória excepção de um Don Byas – do qual se diz ter passado algumas temporadas na
Catalunha –, pode afirmar-se que as vicissitudes atrás enunciadas dificultaram também, ao invés do que
se passava além-Pirinéus, a prolongada permanência em Espanha de músicos norte-americanos, cujo
contacto e convívio directo vieram a revelar-se tão importantes para o desenvolvimento inicial do jazz
europeu.

O primeiro grande músico profissional de jazz a granjear êxito e fama, interna e externamente, terá sido
o pianista catalão Tete Montoliú que logo nos seus anos de adolescência (em finais da década de 1940)
dinamizava, com outros músicos amadores, as jam sessions do Hot Clube de Barcelona, acompanhando
frequentemente Don Byas e logo sendo chamado por Lionel Hampton a participar (apenas com 22 anos
de idade!) numa das suas gravações.

E a espanha aqui tão perto...



Entretanto, uma das características mais singulares do jazz espanhol, ou seja, a irreprimível atracção
pela música popular, nunca deixou de acompanhar a sua evolução: tal é o caso evidente da riquíssima
especificidade rítmica e da forte presença da improvisação e interacção instrumental e vocal em espécimes
concretos dessa música, como o flamenco. Mas a esta realidade não terá escapado ainda, de forma
positiva, a curiosa e recíproca repercussão exógena de algum jazz norte-americano que tanto se havia
mostrado sensível, precisamente, a uma tão estimulante singularidade.

Os casos de certas peças de Chick Corea e de John Coltrane ou de gravações-chave de Miles Davis (como
Sketches of Spain ou Flamenco Sketches), situadas ainda na transição da década de 1950 para 1960 e
demonstrando uma sensibilidade e compreensão de cariz intrinsecamente musical (e de forma alguma
atraídas pelo mero exotismo), vieram porventura ajudar a reforçar a confiança e a credibilidade no
desenvolvimento mais profundo de experiências do mesmo tipo na própria cena jazzística espanhola.
São assinaláveis, neste âmbito, a continuidade (agora tornada mais fácil) de iniciativas protagonizadas,
desde logo, por um histórico pioneiro como Pedro Iturralde, mais tarde seguidas por músicos hoje
veteranos da cena espanhola como Jorge Pardo, Carles Benavent, Lluis Vidal, Vlady Bas, Joan Albert
Amargos ou Pedro Ruy Blas, para já não falar da posterior integração neste movimento de músicos mais
jovens, entre os quais Chano Domínguez, e de grandes instrumentistas com forte tradição na música
popular, como Paco de Lucía e suas colaborações mais notórias com John McLaughlin e Larry Coryell,
estas já nos anos de 1980.

Entretanto, o desenvolvimento de experiências pedagógicas e a criação de escolas especializadas
constituíram, nas últimas duas décadas do século XX, um enorme impulso para o surgimento de novos
valores. Seguindo o exemplo pioneiro do Taller de Musics, vêm prosseguindo esta imprescindível
actividade a Aula de Música Moderna e Jazz (também de Barcelona) e as Escolas de Música Criativa
e Novas Músicas de Madrid, o Estúdio-Escola de Música da Corunha ou o colectivo Sedajazz de Valência.

Mas este caminho positivo não se desenvolve sem contradições: se, no plano legislativo, o jazz passou
a ser consagrado a partir de meados da década de 1990 como disciplina de grau superior, tal só veio a
ter consagração em instituições académicas da Catalunha, de Navarra ou do País Basco, sendo por
exemplo notório que não exista em Madrid um único Conservatório Superior de Música em que seja
possível uma formação superior nesta especialidade.



No campo discográfico, procurando ultrapassar o menor interesse ou mesmo desconhecimento que as
sucursais locais das grandes majors da indústria do disco nutrem pelo jazz espanhol, foram sendo criadas
editoras independentes em grande parte (ou exclusivamente) dedicadas a esta música, como é o caso
das etiquetas catalãs Fresh Sound New Talent, Colleció del Taller ou Satchmo Jazz Records, das madrilenas
Nuba Records, Karonte e Nuevos Medios ou da Xingra na Galiza.

Estes desenvolvimentos tornaram assim possível ir constituindo um crescente contingente de novos
músicos – hoje atingindo um número muito superior a meio milhar – com a particularidade de muitos
destes se distribuírem por várias associações sócio-profissionais que procuram bater-se pela presença
do jazz espanhol na mais ampla cena cultural do país.

Entre estas, contam-se a Associação de Músicos de Jazz e Música Moderna de Barcelona, a Associação
Profissional de Músicos de Jazz e Músicas Criativas da Comunidade Andaluza, a Associação de Músicos
de Jazz e Músicas Minoritárias de Madrid, os Músicos Associados de Euskadi ou a Associação Valenciana
de Músicos de Jazz e Música Criativa, por sua vez englobadas em termos jurídicos e profissionais na
Federação das Associações de Músicos de Jazz e Música Moderna do Estado Espanhol, fundada em 1999.
O último passo na instituição de um espaço de análise, discussão e elaboração de propostas tendentes,
por um lado, a consciencializar os próprios músicos e, por outro lado, a influenciar os poderes públicos
no sentido de serem criadas condições para o apoio à criação e à afirmação do jazz no país vizinho, foi a
recente formação da chamada Plataforma de Apoyo a Nuestro Jazz que engloba músicos, críticos,
promotores, associações sócio-profissionais e clubes, subscritores de um importante manifesto.

Em termos estritamente musicais, se durante muitos anos foi o modelo do jazz norte-americano a dominar
as principais tendências da cena espanhola, quer em termos de repertório quer no que toca a aspectos
do domínio puramente instrumental – com particular relevo para as correntes de maior peso no corpo
central da temática e da escolástica do jazz, como o bebop ou o hardbop–, o certo é que alguns exemplos
da independência estética verificada noutras experiências nacionais do jazz europeu passaram a ter
enorme repercussão num país onde, precisamente, como atrás foi descrito, tão fortes e ricas tradições
culturais e musicais se mantinham vivas, sempre procurando acompanhar o evoluir dos tempos e as
novas formas de expressão.



É assim que o jazz se produz e desenvolve, de maneira significativa, em contextos de contaminação
recíproca, não apenas com o flamenco (a sua manifestação mais óbvia e mais exportada) mas também
com a jota ou a muñeira, introduzindo ainda no jazz instrumentos populares como a txalaparta, a zanfona
e a dulzaina. Entretanto, se muitas destas experiências relevam de uma aturada reflexão teórica traduzida
em práticas conceptuais sérias, elas comportam ao mesmo tempo riscos de desvios oportunistas, sempre
tendentes à sobrevalorização comercial dos exotismos «folclóricos».

Sem procurar enumerar de forma exaustiva ou sequer agrupar por tendências estéticas os principais
valores do actual jazz espanhol, não podem ficar sem referência (além dos já mencionados, pertencentes
a várias gerações) nomes como os dos guitarristas Chema Saíz, Angel Rubio ou Joaquín Chacon, dos
contrabaixistas Baldo Martínez, Javier Colina, Gonzalo Tejada, David Mengual ou Paco Charlin, do
trompetista Benet Palet, dos pianistas Pedro Ojesto, Iñaki Salvador, Alberto Sanz, Polo Orti ou Albert
Bover, dos bateristas Jorge Rossy, Marc Miralta, Guillermo McGuill, Tino Di Geraldo ou Xavi Maureta,
dos saxofonistas Jesus Santandreu, Llibert Fortuny, Victor de Diego, José Luíz Gutiérrez, Josetxco Goia-
Aribe, Mikel Andueza, Gorka Benítez, Iñaki Askunce, Ion Robels e naturalmente Perico Sambeat,
convidado especial deste projecto da OJM e um dos mais conhecidos no plano internacional, para além
de outros instrumentistas que sobressaem no campo do jazz de improvisação livre ou das novas músicas,
como Ramon López (bateria) ou Agustí Fernández (piano).



A inclusão, nos cinco projectos que a OJM preparou para este ano, de um programa específico dedicado
ao jazz espanhol para big band constitui oportunidade rara para que os amadores de jazz portugueses
contactem, porventura pela primeira vez, com esta vertente do jazz do país vizinho, mesmo que sejam
cada vez mais frequentes as visitas de músicos espanhóis a Portugal, embora sobretudo como solistas
convidados por grupos de jazz portugueses ou trazendo consigo pequenas formações instrumentais.

Pode dizer-se, em geral, que o repertório presente neste concerto reflecte, com expressões diferenciadas,
as modernas tendências de escrita e composição para grande orquestra que, nos últimos anos, se têm
verificado neste contexto.

Se quisermos ser sucintos, diríamos que estas tendências (não ignorando contributos clássicos com os
de um Thad Jones, por exemplo) reflectem primordialmente, nos dias de hoje, a empenhada reavaliação
dos métodos iniciados por compositores e arranjadores (como Gil Evans ou Bob Brookmeyer), cuja
modernidade ainda hoje constitui exemplo estimulante nos novos compositores para orquestra, como
Maria Schneider, nos EUA.

Mas também na Europa este exemplo se tem revelado frutificante em cenários jazzísticos aparentemente
distintos como os da Holanda, com os projectos mais ligados ao jazz a cargo de uma Metropole Orchestra,
da Finlândia, com as propostas da UMO Jazz Orchestra, da Bélgica, com a prática composicional e
instrumental da Orquestra de Jazz de Bruxelas, ou mesmo de Portugal, com o repertório original a que
a própria Orquestra de Jazz de Matosinhos tem dado corpo.



A acrescentar a esta direcção estética muito geral, é ainda valorizada nas peças que ouviremos a
especificidade do jazz espanhol, com as suas estreitas ligações a espécimes da música popular, tanto a
nacional como a latino-americana, em particular a caribenha. Por maioria de razões, é este o caso de El
Vito en el Congo, tema tradicional arranjado por Miguel Ángel Blanco, com a forte utilização da percussão
e a ambiguidade ternária/quaternária da métrica utilizada (12/8); de duas das peças compostas por
Perico Sambeat, Nido del Aire e Olhail, nas quais se verifica a hábil interpenetração de uma transparente
atmosfera instrumental jazzística com certos requebros melódicos e rítmicos próprios da música
tradicional; ou do claro espanholismo da temática de El Puig d’en Rostroll (peça radiosa composta por
Lluis Vidal) na qual os diálogos entre pequenos grupos de instrumentos e o tutti (e mesmo certas
intervenções solísticas) parecem destinadas a sugerir a transposição para os instrumentos de certas
técnicas de vocalização.

Por outro lado, a ideia de «composição extensiva» (mesmo que em peças de duração relativamente curta,
como é o caso) é uma outra característica deste repertório que a OJM agora nos propõe, por vezes através
da utilização, pelos seus compositores, de mais do que um tema principal ou a subdivisão deste em várias
secções, como acontece em duas das mais interessantes peças deste concerto, ambas com instrumentação
de Miguel Ángel Blanco: Grana, na qual se nota ainda, na harmonização e no uso das «madeiras», a
natural influência dos grandes impressionistas espanhóis, como Isaac Albéniz ou Manuel de Falla, e a
frequente utilização do modo Frígio (que costumamos associar à música do país vizinho); ou Habanera
Excéntrica, uma peça-chave marcada pela curiosa mescla entre a longínqua invocação do mundo sonoro
e tímbrico de um Duke Ellington (com o uso intensivo das surdinas, portamentos e notas de blues nos
metais) e o recorte latino do próprio tema reforçado por uma percussão obsessiva que sustenta um intenso
e longo crescendo, como que traçando um certo parentesco com o Bolero de Maurice Ravel, outro
impressionista.

Enfim, quer as duas peças restantes de Perico Sambeat (Memoria Sueño e Tio Petila), com a brilhante
instrumentação que as ilumina, quer a composição original de Vicens Martín (El Pont), muito movimentada
no plano harmónico, inserem-se claramente no domínio do jazz mais explícito, sem especiais ligações à
música popular.





Saxofonista e compositor de grande projecção no contexto do jazz europeu, Perico Sambeat é hoje, sem
dúvida, uma das mais talentosas e conhecidas personalidades do jazz espanhol com expressão internacional
e senhor de um exemplar percurso de solista que reflecte uma maturidade plena expressa, de resto, nas
suas múltiplas participações em contextos instrumentais de diverso tipo, liderados por si ou por músicos
de vários quadrantes estéticos e geográficos há muito consagrados na actual cena do jazz.

Natural de Valência, onde nasceu em 1962, é logo aos seis anos de idade que revela inclinação para a
música, estudando de início piano e solfejo e dando mais tarde (1980) os seus primeiros passos na
aprendizagem e prática do saxofone, ainda como autodidacta. A sua transferência para Barcelona, em
1982, e sobretudo os estudos clássicos de flauta que ali realiza, ao mesmo tempo que frequenta as classes
de harmonia e arranjo instrumental no famoso Taller de Musics daquela cidade (à época dirigido pelo
contrabaixista português Zé Eduardo), conferem-lhe as bases indispensáveis para abraçar com segurança
uma frutuosa carreira profissional.



Depois de ter tocado em clubes, concertos e festivais um pouco por todo o mundo, Perico Sambeat dá um
passo decisivo ao frequentar, em Nova Iorque, a New School, uma das mais competentes instituições de
ensino no campo da música em geral e do jazz em particular, tendo na altura tocado ao lado de celebridades
como Lee Konitz, Jimmy Cobb ou Joe Chambers, primeiras experiências de contacto com grandes músicos
que mais tarde alargaria a colaborações com Tele Montoliú, Steve Lacy, Fred Hersch, Michael Brecker,
Bob Mintzer, Daniel Humair, Pat Metheny e Kenny Wheeler ou, mais recentemente, Mark Turner, Kurt
Rosenwinkel, Maria Schneider ou Brad Mehldau, tendo com este formado um quarteto notável que ainda
incluía os irmãos Mário e Jorge Rossy, no contrabaixo e na bateria.

Exibindo um jogo instrumental impetuoso, um vibrato intenso e uma sonoridade calorosa, que muito
devem à linhagem de safonistas-alto que têm «Cannonball» Adderley ou Phil Woods como referência,
Sambeat alargou gradualmente o espectro estético do seu estilo, salientando-se ainda pela delicadeza e
musicalidade com que aborda outros dois instrumentos: a flauta e o sax-soprano.

Músico galardoado com alguns dos principais prémios do jazz espanhol e europeu, Perico Sambeat
distingue-se ainda, em pouco mais de duas décadas de actividade profissional, por uma larga e muito
diversificada discografia enquanto líder, co-líder e sideman, rondando os 80 títulos, entre os quais se
contam as suas participações em gravações de músicos de jazz portugueses, como Carlos Barretto,
Bernardo Sassetti ou Rodrigo Gonçalves, simbólicas dos amplos contactos que regularmente estabelece
com a cena do jazz português.



Contrabaixista, compositor e arranjador, Miguel Ángel Blanco é o segundo músico espanhol que contribui
com um maior número de peças e arranjos para o repertório deste projecto da OJM.

Tendo nascido em Barcelona em 1964, Ángel Blanco fez a sua formação musical, especializada no campo
dos arranjos orquestrais, numa das mais famosas escolas de jazz de todo o mundo, a nível universitário:
o Berklee College of Music, em Boston.

Na sua já muito preenchida carreira profissional, este compositor acaba por ser, no âmbito do jazz
espanhol, um dos que mais claramente reflecte (transportando-as para a sua música) grande abertura
às influências da música popular do seu país. Mas alarga também essa capacidade de absorção à música
latina em geral, sendo habituais as suas colaborações com instrumentistas de origem cubana, como
Paquito D’ Rivera, Omara Portuondo, Reinaldo Creagh, Olga Guillot ou o mexicano Armando Manzanero.

Por outro lado, numa ampla trajectória de diversificação de géneros e influências, as suas colaborações
em projectos de Miguel Rios, Jorge Pardo, Perico Sambeat ou Pedro Iturralde, para apenas referir estes,
demonstram a sua abertura ao flamenco-jazz ou mesmo ao jazz-rock, tendo recentemente produzido o
CD Music for Big Band, da responsabilidade do trompetista nova-iorquino de ascendência latina Jerry
Gonzalez, para o qual elaborou a totalidade dos arranjos.

Ainda no âmbito do jazz de matriz latino-americana, Ángel Blanco liderou durante anos o septeto «La
Calle Caliente», o melhor grupo espanhol nesta área, tendo ainda alcançado vários prémios nacionais,
como o Prémio de Composição de Jazz de Espanha (1992 e 1995), o terceiro Prémio de Composição de
Jazz Ibero-Americano (1998) e ainda vários prémios internacionais (Itália e EUA).



Também natural da Catalunha – um dos mais frutuosos viveiros de músicos de jazz do país vizinho –
Lluis Vidal é hoje, claramente, um dos mais conceituados compositores espanhóis no campo do jazz e não
só. Tendo feito a sua formação musical clássica (piano, harmonia e contraponto) no Conservatório
Superior Municipal de Música de Barcelona, Vidal interessa-se, ao mesmo tempo, pela prática inicialmente
amadora e autodidacta do jazz, a qual conduziria mais tarde (1977) à formação do quarteto «Catalònia»,
com António Peral (saxofones), Rafael Escoté (contrabaixo) e Ángel Pereira (bateria).

Pouco tempo depois (1982), esta formação de quarteto reduziu-se à de trio (hoje constituído com o
contrabaixista David Mengual e o baterista David Xirgu), sempre desenvolvendo intensa actividade
enquanto grupo autónomo ou como secção rítmica de solistas da estatura de Dave Liebman, John
Abercrombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman ou Gerard Presencer e também integrada em orquestras
de câmara ou sinfónicas.



1983 é o ano da formação por Lluis Vidal do grupo «Onix», um quinteto internacional com intensa
actividade musical e que tinha nas suas fileiras o contrabaixista português Zé Eduardo e o trompetista
norte-americano Michael Kaupa, ficando 1987 marcado pela constituição de «Ictus», agora um quarteto
com os seus compatriotas Perico Sambeat e os irmãos Mário e Jorge Rossy.

Num outro desenvolvimento da sua multifacetada carreira profissional, Vidal junta-se em 1985 a Josep
Pons e Jaume Cortelladas para fundar a Orquestra de Câmara do Teatro Lliure, destinada à interpretação
de obras de compositores do século XX, como entre outros Manuel de Falla ou Josep Soler, mas que
também se dedicou à música de cena ou ao jazz.

Outra vertente importante da actividade profissional de Lluis Vidal é a docência e a direcção musical
que, desde 1979, exerceu na Aula de Música Moderna e Jazz de Barcelona, no Taller de Musics da mesma
cidade, ou em quatro seminários organizados pela Associação Internacional de Escolas de Jazz (IAJS),
tendo sido ainda professor do Departamento de Jazz e Música Moderna da Escola Superior de Música
da Catalunha.

Galardoado com vários prémios, contam-se por dezenas as obras que Lluis Vidal já compôs para vários
contextos, de entre as quais se podem destacar, a título de exemplo, Suite Portugália (1994) para octeto
de sopros e trio de jazz (encomenda da Fundação Calouste Gulbenkian); Polaritats (1999) para orquestra
de câmara (encomenda da Associação Catalã de Compositores e da Associação de Músicos de Jazz da
Catalunha); Brassiana (2000) para quinteto de metais e trio de jazz (encomenda do grupo Luur Metalls);
e Ibéria (2004) para dois pianos e orquestra sinfónica (encomenda da Orquestra Nacional de Espanha).



Com actividade intensa desde há muito ligada ao Taller de Musics (Barcelona), onde exerce docência
deste 1999, Vicens Martín é também ali responsável pelo Departamento de Harmonia, tendo ainda a seu
cargo a elaboração de programas e manuais de estudo para os alunos daquela importante escola.

Também professor das cadeiras de Guitarra e Combo, Vicens Martín é o director das duas big bands do
Taller desde há cinco anos, tendo-as dirigido em vários ciclos para escolas de jazz: Perpiñan, no Palau
Robert de Barcelona, na cerimónia à memória de Tete Montoliú (organizada pela sociedade de autores
espanhola em 2002) ou nos festivais de jazz de Barcelona em 2003 e 2004, entre outros.

Primeiro Prémio do concurso de composição Menorca Jazz 2003 com a peça La lluna s’amaga sota el
llençol – que faz parte do álbum Records gravado nesse mesmo ano – Vicens Martín participou ainda em
seminários e master classes com Joe Henderson e Kenny Werner (1990), Frank Wess e Pat Metheny
(2002), Chick Corea e Peter Erskine (2003) e Bebo Valdés (2004).





Criada em 1999 com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, a OJM tem vindo a afirmar-se como
uma das formações mais dinâmicas do jazz português. 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 de 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 foram, em 2004 e 2005, Mark Turner e Rich Perry e ainda Dieter Glawischnig,
maestro-director da Big Band da NDR, tendo Chris Cheek actuado como solista principal da OJM em
vários concertos e na gravação de um CD a publicar no início deste ano pela Fresh Sound New Talents,
no qual colaboram ainda Bert Joris, Frank Vaganée e Jordi Rossi.

A culminar esta crescente actividade nacional, já com expressão além fronteiras, merecem especial
destaque alguns concertos realizados em vários pontos do país e também em Espanha e o convite
endereçado ao saxofonista Lee Konitz, um histórico do jazz, para uma série de concertos e para a gravação
de um álbum – Portology – a editar este ano pela Omnitone norte-americana e no qual, sob a direcção de
Ohad Talmor, a OJM interpreta algumas peças clássicas e outras inéditas do grande mestre.

Finalmente, numa diversificação da sua actividade, 2007 assistirá ao desenvolvimento de cinco projectos
específicos dedicados ao repertório de outros tantos compositores e arranjadores de referência, o primeiro
dos quais a realizar em Março, com peças escolhidas da autoria de Thad Jones e Bob Brookmeyer.


