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Começou por ser o fascínio por uma intérprete de standards ‘reve‑
lada’ em 2010 com o disco When I Was Long Ago, em que apenas o 
contrabaixo de Larry Grenadier e o saxofone de Bill McHenry davam 
suporte a versões nada ortodoxas, nada previsíveis de canções 
como “Lush Life”3 ou “Willow Weep For Me”2. A profunda imersão 
no texto retirava ‑lhes todas as marcas e maneirismos das centenas 
de gravações registadas por uma extensa linhagem de cantores, ali 
se ouvia algo bem diferente, não era mais do mesmo. É o que conta 
Pedro Guedes, que logo ali vislumbrava um outro caminho ainda não 
viajado para os amados standards, aquelas canções de sempre que 
se visita como a casa de família. Claro que rapidamente se percebeu 
que só se expõe profundamente nas canções e as faz respirar quem 
para elas transporta a sua história, quem retoma um clássico como 
se reencontrasse uma carta escrita por si mesmo a alguém que 
pode estar ou já não estar. E Rebecca Martin leva mais fundo ainda 
o mergulho na canção, procurando ir à sua origem, à sua primeira 
interpretação que nem sempre é a mais celebrada mas onde ainda 
se sente o cheiro da tinta nos traços das palavras. É o caso da grava‑
ção de Kay Davis com Billy Strayhorn, autor de “Lush Life”, em 1948. 
Quanto a “Willow Weep For Me” (A. Ronell), esta vocação para a 
pesquisa de Rebecca torna ‑se especialmente interessante: não 
tendo encontrado a primeira gravação de 1932, questionava ‑se 
sobre a existência ou não de verse, a usual introdução dos stan‑
dards tão frequentemente negligenciada pelos intérpretes mas que 
é essencial para se compreender a canção. Descobriu ‑a dois dias 
antes de gravar o tema, revelando ao mundo esta secção desco‑
nhecida de uma composição já tão cantada.

A ideia da OJM era então construir um concerto de standards, 
mas rapidamente se percebeu que a originalidade da cantora 
vinha mais de trás, de anos preenchidos por canções originais, a 
par dos standards, que começaram a nascer em 1995 no projecto 
Once Blue – uma parceria com Jesse Harris, outro grande escri‑
tor de canções que já teve direito a um Grammy Award pela bem 
conhecida “Don’t Know Why”, gravada por Norah Jones. A disco‑
grafia a solo de Rebecca Martin tinha arrancado já em 1998, com 
Thoroughfare, em que grande parte dos temas eram ainda parti‑
lhados com Harris – é o caso de “Joey”2, comovente crónica de 
uma perda. Particularidade a reter é o facto de este percurso da 
compositora se fazer, desde o início, ao lado de um conjunto de 
músicos de jazz que foram os seus pares desde que chegou à 
cena musical de Nova Iorque – Larry Granadier (que se tornaria 

seu marido e é até hoje o contrabaixista do trio de Brad Mehl‑
dau), Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Ben Street, Jorge Rossy, Jim 
Black, Guillermo Klein… O clube de eleição para os encontros desta 
geração era o Smalls, em Greenwich Village, um pequeno espaço 
com capacidade para 50 pessoas mas com um grande impacto 
na história recente do jazz. Com estes músicos, Rebecca encon‑
trou uma paleta alargada de possibilidades para explorar nas suas 
composições, que com dificuldade se pode arrumar em gavetas 
estanques porque juntam o colorido jazz a uma vincada persona‑
lidade folk, sem receio de se deixar contagiar pela sensibilidade 
pop. Carimbos que decerto pouco interessam à cantora, que se 
revê na identidade jazz pela história comum a esta geração e que 
cultiva a improvisação mesmo quando não parece – já que esta 
pode estar presente no fraseado e nas pequenas inflexões que 
fazem a originalidade de uma interpretação e alimentam a criati‑
vidade dos músicos que a acompanham.

Os grandes palcos e as digressões não são a predilecção de 
Rebecca Martin, que alimenta antes as colaborações musicais 
nascidas de relações pessoais enriquecedoras – além da dedica‑
ção à vida familiar e de um investimento crescente na responsa‑
bilidade social com participação activa na comunidade – fundou 
a organização KingstonCitizens.org, foi directora da Kingston Land 
Trust e é coordenadora de projectos especiais do Programa para 
a Qualidade das Águas de Riverkeeper, no estado de Nova Iorque. 
Daí que não seja fácil encontrá ‑la a percorrer o mundo e seja esta 
a primeira vez que actua em Portugal – um mérito da OJM a assi‑
nalar. Natural de Maine, viveu em Nova Iorque durante uma década 
até se mudar mais para norte, para Kingston (ainda no estado de 
Nova Iorque) com Larry Grenadier. É nesta altura que se torna a 
primeira cantora a ser convidada para gravar com o histórico bate‑
rista Paul Motion. O resultado é o disco On Broadway Volume 4 or 
the Paradox of Continuity, que inclui um clássico celebrizado na voz 
de Bing Crosby – “Brother Can you Spare a Dime?” (Jay Gorney/
E.Y. “Yip” Harburg)1. Para trás ficava o seu primeiro registo de stan‑
dards, Middlehope (2001).

Todos os discos a solo de Rebecca Martin têm sido reconheci‑
dos nas listas dos melhores do ano de publicações como New York 
Times, Wall Street Journal, Telerama e muitas outras. Com o inte‑
resse despertado pelas canções originais, a OJM apresenta hoje 
“Don’t Mean A Thing At All”3, do álbum Twain (2013), e dois temas 
retirados do álbum The Growing Season (2008): “After Midnight”1 

e “The Space In A Song To Think”1, esta última uma mensagem de 
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quem está menos interessada em revelar o significado das suas 
letras do que em incentivar a descoberta de significados singula‑
res sobre o espaço aberto de uma canção.

Para além dos directores da OJM, Pedro Guedes e Carlos 
Azevedo, este projecto conta com um terceiro arranjador que é 
colaborador habitual de Rebecca Martin, o pianista e compositor 
argentino Guillermo Klein, uma figura central do panorama jazzís‑
tico dos anos 90 que nasceu em torno do Smalls Jazz Club. Os dois 
reencontraram ‑se recentemente para um disco em parceria, The 
Upstate Project, que parte de composições já existentes a que 
Rebecca acrescenta letras originais. Algumas eram canções de 
Guillermo já com texto em castelhano, sobre as quais a compositora 
trabalhou antes mesmo de lhes saber o significado – trabalhando 
primeiro os sons, depois as palavras, depois o significado para então 
dar forma às canções, um processo bem diferente daquele que lhe 
é habitual. Mas os dois temas incluídos neste concerto, “bastante 
abstractos” e “atmosféricos”, nas suas próprias palavras, resultam 
no maior desafio deste repertório. Revelam uma terceira faceta da 
cantora, que além de intérprete de standards e autora de canções 
se torna também letrista de temas de outros. Estes eram instru‑
mentais na sua versão original: “In the Nick of Time”1 de Larry Grena‑
dier e “Cycle 5” de Kurt Rosenwinkel, esta última rebaptizada como 
“Freedom Run”2.

Com uma viagem que parte do ano distante de 1896, quando 
Richard Henry Buck e Adam Geibelum escreveram “Kentucky 
Babe”2, e culmina no novo e ainda inédito “All Day She Wrote”2, 
completa ‑se o retrato de uma autora e intérprete de personali‑
dade muito forte, capaz de levar algumas das figuras mais relevan‑
tes do jazz contemporâneo a explorar o mundo das canções com 
um olhar profundamente original.

FERNANDO PIRES DE LIMA

Pedro Guedes direcção musical

Pedro Guedes estudou piano desde os 5 anos de idade. Em meados 
dos anos 80, foi aluno de Mário Laginha na recém ‑criada Escola de 
Jazz do Porto. Integrou a primeira formação da Orquestra de Jazz 
do Porto e mudou ‑se para Nova Iorque em 1992, sendo admitido 
na New School for Jazz and Contemporary Music, onde concluiu o 
curso em 1994. Durante este período estudou com alguns dos mais 
reputados músicos de jazz (Richie Beirach, Fred Hersch, Brad Mehl‑
dau, Jim Hall e Joe Chambers, entre outros). De regresso a Portu‑
gal, criou o Quinteto Pedro Guedes e tornou ‑se Director Musical 
da Walt Disney em Portugal. Em 1997 fundou a Héritage Big Band, 
que mais tarde daria origem à Orquestra Jazz de Matosinhos. Na 
University of Southern California em Los Angeles, concluiu em 
1998 a pós ‑graduação em Scoring for Motion Picture and Televi‑
sion com o prémio da USC (International Student Award) e o prémio 
de Composição Harry Warren. Entre 1998 e 2001 foi programador 
do Festival de Jazz do Porto. Foi ainda coordenador e programa‑
dor da área do Jazz na Capital Europeia da Cultura – Porto 2001.

Em 1999 fundou a Orquestra Jazz de Matosinhos, da qual é 
actualmente Director Artístico, Director Musical (em parceria com 
Carlos Azevedo), compositor, arranjador e pianista.

Leccionou na Universidade Católica Portuguesa e foi um dos 
fundadores da primeira Licenciatura em Jazz do país, na Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo, curso que coordenou 
entre 2002 e 2006 e do qual é professor em regime de exclusividade.

Orquestra Jazz de Matosinhos

A Orquestra Jazz de Matosinhos, criada em 1999 com o apoio da 
Câmara Municipal de Matosinhos, é um laboratório permanente. 
Não esquece a tradição das grandes big bands do passado, mas 
promove continuamente a criação, a investigação, a divulgação 
e a formação na área do jazz, cruzando a ambição internacional 
com o sentido de responsabilidade local. Constituindo uma autên‑
tica orquestra nacional de jazz, apresenta repertórios de todas as 
variantes estéticas e de todas as épocas do jazz, assumindo ‑se 
como um fórum alargado de compositores e músicos, lançando 
pontes, estabelecendo parcerias e produzindo um repertório nacio‑
nal específico para big band contemporâneo, versátil e diverso.

Dirigida por Pedro Guedes e Carlos Azevedo, tem colaborado 
com nomes tão diversos como Maria Schneider, Carla Bley, Lee 
Konitz, John Hollenbeck, Jim McNeely, Kurt Rosenwinkel, Fred 
Hersch, João Paulo Esteves da Silva, Carlos Bica, Ingrid Jensen, 
Bob Berg, Conrad Herwig, Mark Turner, Rich Perry, Steve Swallow, 
Gary Valente, Dieter Glawischnig, Stefan Asbury, Chris Cheek, 
Ohad Talmor, Joshua Redman, Andy Sheppard, Dee Dee Bridgewa‑
ter, Maria Rita, Maria João, Mayra Andrade e Manuela Azevedo, 
entre muitos outros.

A OJM tem actuado regularmente nas principais salas do país 
e também em Barcelona, Bruxelas, Milão, Nova Iorque, Boston e 
Marselha. Foi a primeira formação portuguesa de jazz a participar 
num festival norte ‑americano (JVC Jazz Festival, Carnegie Hall, 
em 2007), participou no Beantown Jazz Festival de Boston e reali‑
zou temporadas nos clubes nova ‑iorquinos Birdland, Jazz Stan‑
dard, Jazz Gallery e Iridium. Em 2015 voltou a integrar o cartaz do 
Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, e em 2016 
actuou no Blue Note de Nova Iorque e na Konzerthaus de Viena, 
onde apresentou Our Secret World, com Kurt Rosenwinkel.

A discografia da OJM é o reflexo de algumas das suas colabora‑
ções mais sólidas, com figuras como Chris Cheek, Lee Konitz, Kurt 
Rosenwinkel, Maria João e João Paulo Esteves da Silva. Em 2014 
foi editado o álbum Jazz Composers Forum: today’s european
american big band writing (TOAP), trabalho que resultou da grava‑
ção de oito encomendas feitas a oito compositores para o ciclo de 
concertos com o mesmo nome.

A OJM desenvolve, desde 2010, um projecto destinado à cria‑
ção de um Centro de Alto Rendimento Artístico (CARA) em Mato‑
sinhos, promovendo o diálogo entre arte, ciência e tecnologia.

Madeiras José Luís Rego, João Guimarães, Mário Santos, José 
Pedro Coelho, Rui Teixeira Trompetes Gileno Santana, Ricardo 
Formoso, Rogeiro Ribeiro, Javier Pereiro Trombones Daniel 
Dias, Paulo Perfeito, Andreia Santos, Gonçalo Dias Secção 
Rítmica André Fernandes (guitarra), Carlos Azevedo (piano), 
Demian Cabaud (contrabaixo), Marcos Cavaleiro (bateria)

ENTREVISTA A REBECCA MARTIN 
E PEDRO GUEDES

https://vimeo.com/245165833


