
30 Julho domingo,  21:30 — Anfiteatro ao Ar Livre

28 JUL — 06 AGO / JAZZ EM AGOSTO 2017 / LISBOA
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Coax Orchestra
frança

Antoine Viard  saxofone

Aymeric Avice trompete / percussão

Julien Desprez  guitarra elétrica

Simon Henocq  guitarra elétrica

Romain Clerc-Renaud  teclados

Xuan Lindenmeyer baixo elétrico
Rafaëlle Rinaudo harpa elétrica

Yann Joussein  bateria / composição



Sobre a música da Coax Orchestra já se 
escreveu que está entre os Prime Time de 
Ornette Coleman e os Naked City de John Zorn, 
ou entre estes, os Meshuggah e os Brand-X de 
Phil Collins. Mas há mais a dizer, porque 
este “braço armado” do parisiense Coax 
Collective tem uma personalidade musical 
muito própria, que vai além dessas e de muitas 
outras influências. 
O que o Coax faz não é, simplesmente, um 
jazz harmolódico inserido numa estética 
de colagem, com o intermitente impacto do 
metal, o gingar de ancas do disco e uma boa 
dose de experimentalismo – há pelos temas 
desta big band de formação instrumental 
incomum, com o seu par de guitarras, harpa 
elétrica e apenas dois sopros, uma releitura 
do espólio do rock progressivo dos Setentas 
e do pós-rock dos Noventas. E há, sobretudo, 
uma perspetiva do que pode ser neste começo 
do século XXI, no coração da Europa, um 
jazz assumidamente lírico. O que passa por 
recompor no conceito de lirismo a perspetiva 
de que este é uma expressão passional e, por 
isso mesmo, sofrida, segundo a definição 
que Denis Rougemont lhe deu – algo de bem 
diferente da diáfana melancolia com que 
habitualmente conotamos o termo. Este 
jazz é lírico por ser exaltante, entusiástico, 
emotivo, exacerbado, mavioso, podendo criar 
transparências, fragilizando-se e diminuindo 
a velocidade, mas também trabalhar 
intensidades, obsessões, virulências.
Desacelerar é todo um programa para a Coax 
Orchestra, e este vem anunciado logo no título 
do seu disco de apresentação: Lent et Sexuel. 
O projeto dirigido pelo baterista Yann 

Joussein, e que a crítica francesa já 
afirmou que tem no guitarrista Julien 
Desprez a “alma”, está a formular uma 
música que se deseja sensual e dionisíaca, 
sublimando a lentidão de um ato sexual. 
Há nela, de facto, um élan erótico, mas este 
não é particularmente explícito. Aliás, 
nada há de óbvio por aqui: as erupções 
free são organizadas, num constante 
reequacionamento das relações do 
improvisado com o composto, e o noise 
que por vezes se visita tem o contrapeso da 
melodia.
Todos os músicos associados pertencem a 
uma nova geração que está a colocar o jazz 
gaulês – bem como outros idiomas musicais 
– às avessas. Joussein pode já ter tocado com 
o histórico Jacques Coursil, mas as suas 
colaborações com Jean-François Pauvros 
desalinharam-no e já o encontrámos ao 
lado de Thomas de Pourquery. Elemento 
fundamental na definição das sonoridades 
perseguidas pela Coax Orchestra, a 
harpista Rafaelle Rinaudo tem feito um 
percurso singular nas chamadas “novas 
músicas”. Romain-Clerc Renaud, o teclista, 
acompanhou tanto esse baluarte do saxofone 
jazz que é Dave Liebman como o reducionista 
Marc Baron. O outro homem da guitarra, 
Simon Henocq, tem atividade paralela 
como compositor eletroacústico e artista 
intermedia. Os próprios perfis destes músicos 
explicam a extrema elasticidade da filosofia 
Coax colocada em prática. O que nos oferece 
é o lado poético, amoroso, que a banda Zu não 
tem – o que quer dizer que faltava algo assim. 
Já não falta.

rui eduardo paes



Próximos concertos

apoio à divulgaçãoparceiros

sábado 5 agosto 18:30  —  Edifício Coleção Moderna

Pedro Sousa & Pedro Lopes 
EITR

sábado 5 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Human Feel 

domingo 6 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Dave Douglas
High Risk

sexta 4 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Larry Ochs 
The Fictive Five

sexta 4 agosto 18:30  —  Edifício Sede / Auditório 2

Pascal Niggenkemper

quinta 3 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Starlite Motel

quarta 2 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Sudo Quartet

segunda 31 julho 21:30  — Anfiteatro ao Ar Livre

Peter Brötzmann & Heather Leigh

terça 1 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms


