
MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

Jack Broadbent
–
Marc Ribot & The Young 
Philadelphians (plus strings)

25 Out 2017
21:00 Sala Suggia
 –
OUTONO EM JAZZ

CICLO JAZZ

Jack Broadbent voz e guitarra
 

Ao passar das ruas de Londres para as salas de concerto de todo o 
mundo, Jack Broadbent mantém a intensidade blues que lhe valeu 
dezenas de milhões de visualizações no YouTube. Nascido e criado 
na Inglaterra rural, cresceu a ouvir a música de John Lee Hooker, 
Peter Green, Robert Johnson, Neil Young e Joni Mitchell – lendas 
do rock, blues, roots e folk que influenciaram definitivamente o seu 
estilo aberto a diferentes géneros. Gravou os álbuns Along The Trail 
of Tears (2015) e Portrait (2016), ambos com interpretações profun
das e arrebatadoras onde se destaca a sua mestria na guitarra slide. 
Depois de fazer as primeiras partes de concertos de vários artistas 
lendários, como Lynyrd Skynyrd, Johnny Hallyday, Robben Ford e 
Tony Joe White, faz agora uma digressão internacional em nome 
próprio esgotando salas na Europa, na Nova Zelândia, no Japão, 
nos Estados Unidos da América e no Canadá.
  

Marc Ribot & The Young Philadelphians 
(plus strings)

Marc Ribot guitarra
Jamaaladeen Tacuma baixo
Al MacDowell baixo piccolo
Grant Calvin Weston bateria
Axel Lindner violino
Max Haft violino
Nathan Bontrager violoncelo

Se pusermos de lado as raízes R&B que ficaram lá para trás, antes 
de Ornette Coleman ser ele próprio e tomar de rompante o mundo 
do jazz com a sua linguagem revolucionária em finais dos anos 50, 
poderá parecer que são duas linhas paralelas que não se encon
tram aquelas que Marc Ribot escolhe cruzar neste projecto. Mas 
foi o próprio Ornette quem, nos anos 70, transferiu o princípio do 
“ninguém sola, todos solam” – uma definição algo exagerada de 
Joe Zawinul – para uma banda que já não vivia sob a jurisdição 
rítmica do jazz tradicional e se transferira para o universo do jazz
rock. O som acústico transformava se com a presença de baixo 
e guitarras eléctricas, a pulsação tinha os pés assentes no funk e 

no rock. É aqui que as linhas se começam a aproximar, porque a 
outra referência que dá origem a The Young Philadelphians – que 
não são todos necessariamente jovens nem de Filadélfia, mas isso 
será outra conversa – é a soul que nos anos 70 se desenvolvia nesta 
cidade da Pensilvânia. Aqui, num género destinado à conquista dos 
tops radiofónicos, não haveria propriamente lugar para uma liber
dade individual/colectiva de improvisação que transfigurasse o 
objecto cuidadosamente esculpido. Mas o que Ornette começou, 
Ribot continua.

A partir de 1975, a banda de Ornette Coleman toma um cami
nho que remete não só para as tais raízes R&B, como também para 
os seus descendentes funk e soul. Essa linha não é ainda óbvia no 
álbum Dancing In Your Head de 1977, fortemente influenciado pela 
música marroquina, mas revela se totalmente em 1978, com Body 
Meta, e já em 1982, com Of Human Feelings. Algo que existe em 
comum ao longo desta fase é a teoria harmolodics e banda Prime 
Time que a põe em prática. As definições usadas para o termo 
harmolodics nem sempre são claras, levando a que autores como 
Ted Gioia considerem que “representa mais uma doutrina meta
física do que uma ferramenta musicológica”. Coleman procura no 
entanto ser um pouco mais claro e afirma que se trata da “utiliza
ção da lógica física e mental do indivíduo tornada uma expressão 
sonora que traduz a sensação musical de uníssono executado por 
uma única pessoa ou um grupo”. (Dizíamos “um pouco mais claro”, 
não necessariamente muito mais claro!) Um dos efeitos práticos 
desta teoria é o aproveitamento completo da personalidade de 
cada um dos músicos, que não precisam de adaptar a sua lingua
gem a quem está ao lado – ainda que uma das linhas orientadoras 
seja uma exploração comum e quase obsessiva de ideias motívi
cas muito directas. Quando cada um dos músicos leva ao fundo a 
sua expressão individual, as relações entre eles crescem natural
mente, moldam se mais nos ouvidos do que aparentemente na 
acção de cada um e têm como resultado uma estética singular, 
expressão única da banda.

“Não é por acaso que Calvin Weston e Jamaaladeen 
Tacuma tocam neste disco. Quis restabelecer o contacto 
entre os músicos que vieram dos Prime Time e o treino de 
improvisação harmolodic que eles tiveram, usando material 
de que todos nos lembramos do tempo em que éramos 
mais novos.”
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

A colaboração do guitarrista James “Blood” Ulmer e do baixista 
Jamaaladeen Tacuma com Ornette Coleman foi o ponto de liga
ção com o funk e os grooves dançáveis na música de alguém que 
ainda vinha de uma estética rítmica marcada pela tradição do 
bebop – apesar de todas as diferenças fracturantes na aborda
gem harmónica e formal. São precisamente essas diferenças que 
Ornette mantém também aqui, mostrando que é possível aplicar a 
sua estética aos estilos mais comerciais da época e onde aparen
temente aquela não teria cabimento. Esse processo cresce com a 
banda Prime Time e atinge o ponto culminante no álbum Of Human 
Feelings (onde já está presente o baterista Grant Calvin Weston), 
em que o groove se mantém contagiante mas os temas têm a dura
ção de uma canção. O que Marc Ribot faz é aplicar a estética Prime 
Time e os princípios harmolodics ao soul de Filadélfia, juntando 
assim dois universos que o fascinam. Sobre este processo, diz o 
guitarrista em entrevista à DownBeat: “O que Ornette fez foi pegar 
na ideia de desconstrução do free jazz e transpô la. Ele compreen
deu que o processo podia ser aplicado a muitos grooves diferen
tes e a tipos de material muito diferentes. Não precisava de soar a 
uma banda de swing ou bebop.”

A dupla de songwriters Kenny Gamble e Leon Huff foi essencial na 
definição da soul que, entre o final dos anos 60 e o início dos 70, 
deu origem a dezenas de êxitos das tabelas de vendas e a canções 
memoráveis. Fundaram a Philadelphia International Records, aí 
trabalhando como compositores e produtores com a colaboração 
do arranjador Thom Bell. A editora trabalhava um pouco como a 
Motown, com uma banda residente (MFSB) e mantendo a unidade 
estética da sua produção sob o pulso criativo de Gamble & Huff – 
tal como fazia Berry Gordy na histórica editora de Detroit. O resul
tado foram êxitos que ainda hoje se mantêm como referência da 
música pop, pela qualidade das composições, pelas interpretações 
arrebatadoras e pelos arranjos onde pontificam quase sempre as 
cordas orquestrais. Para melhor se situar a importância da etiqueta, 
bastará citar alguns temas que se destacaram entre cerca de 3500 
canções que ali nasceram: If You Don’t Know Me By Now (1972), por 
Harold Melvin and The Bluenotes – conhecida também na versão 
que os Simply Red gravaram em 1989; Me And Mrs. Jones (1972), 
por Billy Paul – com uma interpretação tão boa que o torna talvez 
o mais desculpável relato de um caso extraconjugal; Backstabbers 
(1972), pelos O’Jays; ou Ain’t No Stopping Us Now, por McFadden 
and Whitehead. 

A ligação de Marc Ribot ao universo soul não é casual. A partir 
de 1979, focou se bastante na vertente rítmica da guitarra enquanto 
membro de Brenda & The Realtones, depois transformada na 
banda Uptown Horns que acompanhava uma série de artistas soul 
e R&B no clube Tramps de Nova Iorque – nomes como Syl John
son e Solomon Burke, Rufus Thomas e Carla Thomas. Ao retomar 
este universo, quis explorar as relações entre abstracção e memó
ria, usando um repertório conhecido onde o público possa perce
ber onde estão os elementos originais e quais são os objectos de 
abstracção, explorando ao máximo “o potencial de improvisação 

dos temas”. Alguns dos temas que fazem parte deste repertório 
situam o universo dos Young Philadelphians entre a soul e o disco, 
como é o caso de The Hustle de Van McCoy ou Love Rollarcoaster 
dos Ohio Players; TSOP (The Sound of Philadelphia), um clássico 
de Gamble & Huff pela banda residente da sua editora, os MFSB, e 
que serviu de genérico à célebre série de televisão Soul Train (1971
2006) dedicada aos artistas afro americanos; ou Love Epidemic, 
paradigma do som de Filadélfia pelos The Trammps, pioneiros do 
disco e conhecidos especialmente pelo êxito estrondoso Disco 
Inferno após este surgir numa cena de dança de John Travolta no 
filme Saturday Night Fever. 

FERNANDO PIRES DE LIMA

Ao longo de 30 anos e de 20 álbuns, o guitarrista Marc Ribot já explo
rou de tudo, desde o jazz aventureiro de Albert Ayler ao son cubano 
de Arsenio Rodríguez (com Marc Ribot y Los Cubanos Postizos). 
Ajudou a definir a sonoridade de gravações de figuras tão diver
sas como Tom Waits, Robert Plant, Alison Krauss, Elvis Costello, 
Caetano Veloso e John Zorn. Nasceu em Newark (New Jersey), 
em 1954, e na adolescência tocou em várias bandas de garagem 
enquanto estudava com o seu mentor Frantz Casseus. Mudou
se para Nova Iorque em 1978 e foi membro da banda soul/punk 
Realtones. Integrou The Lounge Lizards de John Lurie (1984 1989) 
e acompanhou músicos como Brother Jack McDuff (19791985).

A sua banda Ceramic Dog (avant power trio/post rock) segue 
a linhagem experimental dos grupos anteriores Rootless Cosmo
politans (Island Antilles) e Shrek (Tzadik). A solo, gravou Marc 
Ribot Plays The Complete Works of Frantz Casseus (Les Disques 
Du Crepuscule), John Zorn’s The Book of Heads (Tzadik), Don’t 
Blame Me (DIW), Saints (Atlantic), Exercises in Futility (Tzadik) e 
Silent Movies (Pi Recordings), título de 2010 que entrou em várias 
listas dos melhores do ano. Em 2013 saiu o segundo álbum do trio 
Ceramic Dog, Your Turn (Northern Spy), e em 2014 Marc Ribot 
Trio Live at the Village Vanguard (Pi Recordings), documentando 
a sua primeira presença como cabeça de cartaz no clube histórico. 
Tocou em filmes como Everything is Illuminated e The Departed 
(Scorcese) e compôs bandas sonoras originais para o filme francês 
Gare du Nord (Simon), o documentário da PBS Revolucion: Cinco 
Miradas, o filme Drunkboat com John Malkovich e John Goodman, 
um filme de Joe Brewster intitulado The Killing Zone; e peças para 
dança como In as Much as Life is Borrowed, para o famoso coreó
grafo belga Wim Vandekeybus, e Altogether Different de Yoshiko 
Chuma. Ao vivo, apresentou música em guitarra solo para o filme 
The Kid de Charlie Chaplin, uma encomenda do NY Guitar Festival, 
e novos arranjos para clássicos do film noir encomendados pelo 
New School Noir Arts Festival 2011.

O compositor Stewart Wallace escreveu um concerto para 
guitarra e orquestra especialmente para Marc Ribot, que foi estreado 
pela National Symphony Orchestra em Washington DC, em 2004.


