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CICLO JAZZ

La Bejazz 

Melchor Jiménez Heredia “Melchor Chico” guitarra
Javier Carmona Bono piano e clarinete
Pablo Carmona “di Bonno” vibrafone e percussão
Bernardo Parrilla García ‑Pelayo saxofones
Javier Carmona Montero contrabaixo 

Ao juntar no mesmo palco o flamenco e o jazz, a banda andaluza 
La Bejazz evoca percursos com mais pontos de contacto do que 
possa à primeira vista parecer. Em algum momento do passado as 
histórias destes géneros envolvem ‑se numa cortina de nevoeiro, 
como acontece em geral com as músicas populares, de tradição 
oral. Torna ‑se assim um desafio estimulante para os historiado‑
res – embora sujeito a grandes discordâncias – a determinação, 
por exemplo, de uma data a que se possa atribuir a sua fundação. 
Se o pragmatismo norte ‑americano resumiu o nascimento do 
jazz ao início do século XX (sem, no entanto, ignorar todo o cruza‑
mento de linguagens precedente – digamos, a fase “pré ‑natal”), 
já no flamenco a discussão tem sido menos concludente. Para o 
caso importa apenas ter noção da enorme quantidade de influên‑
cias, povos e culturas que se cruzaram na Andaluzia ainda antes da 
chegada dos Ciganos, no século XV. Este povo absorveu em grande 
medida aquelas que eram já as tradições musicais do sul de Espa‑
nha (de origens romanas, bizantinas, judias, árabes), imprimindo 
sem dúvida algum do seu próprio carácter, mas aproveitando recur‑
sos como os da música religiosa bizantina ou do canto melismático 
árabe. De qualquer modo, até hoje não há consenso sobre quais os 
elementos trazidos pelos Ciganos desde o êxodo da Índia alguns 
séculos antes. Também o jazz aparece como cruzamento de povos 
e linguagens de origens diversas, juntando na América elementos 
europeus e africanos.

Estas músicas cresceram a partir de certa altura como géneros 
urbanos, com uma grande ligação à dança. Foram mal vistas pela 
alta sociedade, passando posteriormente às salas de baile dessa 
mesma sociedade e a autênticos fenómenos de massas. Contaram 
com figuras excepcionais, em determinadas alturas, que embora 
pudessem contribuir para as afastar dos meios mais comerciais 
contribuíram para a sua evolução, introduzindo elementos de uma 
maior complexidade na composição e na execução instrumental.

Marchena é uma cidade com fortes raízes flamencas situada 
na província de Sevilha. Foi aí que nasceu La Bejazz, em 2005, uma 
formação voltada desde o início para o estudo das possibilidades 
de mestiçagem entre o flamenco e o jazz. Os primeiros integran‑
tes da banda – Javier Carmona Bono, Pablo Carmona, Bernardo 
Parrilla e Javier Carmona Montero – vinham do Conservatório de 
Sevilha e tinham em comum o interesse pelo jazz, mas o elemento 
do flamenco pairava sempre no ar. Os antecedentes eram muito 
fortes: as investidas de figuras como Pedro Iturralde, Paco de Lucía, 
Jorge Pardo ou Carles Benavent, entre outros, num flamenco mais 
voltado para a improvisação e para a descoberta de caminhos para 
lá da tradição permanece como um farol para muitos músicos. Com 
a entrada do guitarrista Melchor Chico, neto do lendário Melchor 
de Marchena e sobrinho de Enrique de Melchor, a banda assume 
a fusão jazz ‑flamenco como a sua inelutável vocação.

Na discografia de La Bejazz contam ‑se quatro discos edita‑
dos. Depois de Plaza Arriba (2008), Sueño andaluz (2011) foi 
“disco do mês” na revista de jazz da Apolo y Baco e usado como 
banda sonora em programas e documentários do Canal Sur e da 
TV ‑Extremadura. Nesse álbum colaborou com Enrique de Melchor, 
o que acabou por ser a última gravação do genial guitarrista. Em 
2012 surgiu Danza de los gitanos e em 2014 Fuente de las lágri-
mas, apresentado na Bienal de Flamenco de Sevilha. Neste último, 
as colaborações são uma confirmação da qualidade musical do 
projecto: José Mercé, Raimundo Amador, Curro Cueto, Álvaro 
Díaz… Schimun Murk “Simón el Suizo” foi o produtor deste disco, 
que conquistou definitivamente os críticos dos dois mundos musi‑
cais – o jazz e o flamenco –, algo raro e digno de nota.

La Bejazz tem tocado por toda a Espanha e fez uma digressão 
pela Suíça apresentando ‑se no Festival de Jazz da Basileia e em 
clubes como o mítico Moods de Zurique.
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Anat Cohen & Marcello Gonçalves
com participação especial de Roberta Sá

Anat Cohen clarinete
Marcello Gonçalves violão 7 cordas
Roberta Sá voz

“Outra Coisa” – A música de Moacir Santos

«A relação entre Moacir Santos e o violão está presente em meu 
imaginário desde que ouvi as gravações de Baden Powell de duas 
músicas de Moacir no disco Baden Powell swings with Jimmy Pratt. 
Sempre amei os ricos sons orquestrais das composições de Moacir, 
mas não conseguia imaginar como transcrever para o meu violão 
a grande variedade de sons que ouvia. No último ano, lendo as 
partituras de Moacir Santos directamente de seu songbook, tive 
a surpresa de ver como elas se encaixavam perfeitamente no violão 
de 7 cordas, como se tivessem sido compostas para o instrumento. 

«Fiquei um ano trabalhando nesse repertório e, quando Anat 
esteve no Brasil, propus nos encontrarmos para lhe mostrar os 
arranjos que estava trabalhando. Clarinete foi o primeiro instru‑
mento de Moacir. Se suas composições soavam tão bem no violão, 
só poderia imaginar o quão especiais elas soariam tocadas por 
Anat no clarinete. Anat propôs que marcássemos directamente 
um estúdio de gravação, e assim fizemos. Quando começámos 
a tocar, Anat, que me conhece há anos, disse: “Eu nunca te vi tão 
feliz!” Eu respondi: “Sim, eu nunca estive!”» (Marcello Gonçalves)

«Moacir é um caso raro, de menino nascido pobre no sertão de 
Pernambuco e que foi guiado pela música, transpondo todo o tipo 
de barreiras da vida até se tornar um músico universal, que ainda 
precisa de ser reconhecido no Brasil e no mundo. Ainda menino, 
chamou a atenção de mestres e músicos de bandas das pequenas 
cidades do interior pelo seu virtuosismo no clarinete. As suas melo‑
dias soam como se tivessem sido compostas para o instrumento. 
Anat Cohen parece seguir à risca e com uma brasilidade univer‑
sal o mapa do tesouro deixado por ele. Marcello Gonçalves, com o 
seu violão de 7 cordas, faz o papel de orquestra, tocando arranjos 
complexos como se fossem a coisa mais fácil do mundo. Lembra 
outro menino, virtuoso do violão, que era chamado carinhosamente 
pelo maestro Radamés Gnattali de “menino do chinelo”, por ter 
começado muito novo na Rádio Nacional: Baden Powell. Baden, 
como ele mesmo dizia, tinha aulas de “música superior” com Moacir 
no início dos anos 60 e, não por acaso, foi o primeiro artista a gravar 
as músicas do professor (Coisa n.º 1 e Coisa n.º 2).» (Mário Adnet)

Anat Cohen e Marcello Gonçalves trazem no disco Outra Coisa 
uma nova perspectiva sobre a música de Moacir Santos (1926‑
‑2006), um dos mais inovadores e influentes compositores brasi‑
leiros, celebrando o ano em que se comemoraram os seus 90 anos. 
Um encontro entre um guitarrista brasileiro e uma clarinetista de 
jazz, tocando uma música que já nasce cosmopolita, como se a 
negritude da música de Moacir amalgamasse diferentes culturas. 
O resultado soa curiosamente familiar, dentro e fora do Brasil, até 
porque o estilo de Anat Cohen é já forjado a partir desta soma de 

influências. O estilo orquestral do violão de 7 cordas de Marcello 
Gonçalves possibilita que as ideias contrapontísticas de Moacir 
sejam incorporadas na própria condução rítmica, além de promo‑
ver um diálogo constante com a melodia num efeito camerístico 
raro. Como se a música tivesse sido composta desta maneira. 
Como se clarinete e violão fossem o esqueleto a partir do qual 
Moacir construísse as suas versões orquestrais.

O clarinete e o violão são instrumentos importantes na história 
de Moacir. Se o clarinete foi o seu primeiro instrumento, foi o violão 
de Baden Powell que gravou pela primeira vez a sua obra. Baden 
Powell estudou inclusivamente com Moacir Santos – o ciclo de afro‑
‑sambas surgiu a partir dos exercícios de composição das aulas 
com Moacir. É como se houvesse uma ligação ainda não explorada 
de Moacir com o violão.

A clarinetista e saxofonista Anat Cohen foi eleita Clarinetista do 
Ano por nove anos consecutivos pela Jazz Journalists Association, 
o mesmo acontecendo, desde 2011, tanto na eleição dos críticos 
quanto na dos leitores da revista DownBeat. A sua linguagem funde 
estilos tão diversos quanto os ritmos de Nova Orleães e os africa‑
nos, o samba e o choro do Brasil. Nasceu em Telavive, Israel, e foi 
criada numa família musical. Trabalhou em grupos brasileiros como 
o Choro Ensemble e o Duduka Da Fonseca’s Samba Jazz Quintet. 
Em 2005 lançou a sua carreira discográfica como líder, gravando 
álbuns que foram incluídos nas listas dos melhores do ano pelo New 
York Times e por revistas especializadas de jazz.

Marcello Gonçalves é um dos mais celebrados guitarristas de 
7 cordas do Brasil. O seu estilo une a espontaneidade da música 
popular com o cuidado da música clássica. Como guitarrista, arran‑
jador e director musical, integrou o multipremiado Trio Madeira 
Brasil, o Grupo Rabo de Lagartixa e o duo com o cavaquinista Henri‑
que Cazes – com discos dedicados a Pixinguinha e a Garoto. Como 
produtor e/ou director musical, trabalhou com o cineasta finlan‑
dês Mika Kaurismaki, os cantores Roberta Sá, Ney Matogrosso, 
Zé Renato e Rodrigo Maranhão, e os guitarristas Yamandú Costa 
e Valter Silva. O CD Quando o Canto é Reza, de Roberta Sá e Trio 
Madeira Brasil, com a sua produção, conquistou o Prémio da 
Música na categoria Melhor Disco de MPB. Foi responsável pela 
produção, direcção musical e arranjos do CD Até Pensei que fosse 
minha, do cantor português António Zambujo, dedicado à obra de 
Chico Buarque.

Presença a assinalar nesta apresentação do duo de Anat Cohen e 
Marcello Gonçalves é a convidada Roberta Sá, cantora com uma 
sólida carreira e que se tornou conhecida do grande público com a 
gravação da canção “A Vizinha do Lado”, de Dorival Caymmi, como 
tema da telenovela Celebridade. Em 2004 surgiu o primeiro disco, 
Braseiro, “uma declaração de amor à música popular brasileira” que 
tem prolongado por toda a sua discografia. Ao longo dos  seis discos 
já editados, tem colaborado com figuras tão relevantes quanto Ney 
Matogrosso, MPB ‑4, Lenine, Hamilton de Holanda, Pedro Luís, Trio 
Madeira Brasil, Chico Buarque, Martinho da Vila e António Zambujo. 
Ganhou o Troféu APCA 2007 como Melhor Cantora e o Prémio da 
Música Brasileira 2012 como Melhor Cantora de MPB.


