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SUSANA SANTOS SILVA
Devil's Dress
(Toneofapitch)

António Branco Leonel Santos Paulo Barbosa Rui Duarte

Mais conhecida como “a trompetista”
da Orquestra Jazz de Matosinhos,
Susana Santos Silva anuncia aqui a sua
chegada como líder, como
instrumentista em formato de combo e
como compositora. 

Como vem sendo tão frequente mesmo
em algum do melhor jazz que se tem
feito em Portugal, Devil's Dress
passeia-se num cenário sombrio e
acinzentado, não deixando, no
entanto, de o equilibrar com uma ou
outra passagem mais luminosa e
colorida. É em virtude desse
conseguido balanço entre diferentes
tonalidades e diferentes níveis de
energia, bem como de uma escrita
muito bem concebida para os dois
sopros (que se articulam de forma
extremamente empática), que Susana
Santos Silva se afirma como uma
interessante compositora logo nas três
primeiras faixas do álbum. O seu
desempenho instrumental é
absolutamente convincente, sendo
também aqui que se pode ouvir
algumas das melhores prestações de
José Pedro Coelho até hoje registadas
em disco. 

Demian Cabaud não falha – vale a
pena ouvir o seu solo na faixa de
abertura – e Marcos Cavaleiro é um
baterista sempre mais sofisticado e
menos linear do que à primeira vista
possa parecer, ambos criando o espaço
seguro e infalível no qual André
Fernandes, desempenhando as mais
diferentes funções em toda esta
música, pode mover-se para trás e para
frente, para a esquerda e para a
direita, para cima e para baixo com a
sua guitarra. 

“En Febrero” é uma composição do
contrabaixista, na qual vale a pena
escutar bem de perto todo o trabalho
de André Fernandes, primeiro a solo
em guitarra acústica e no final com a
adição, em overdub, de duas guitarras,
ambas eléctricas e com o som
processado, assim se gerando aquele
que é talvez o momento mais
impressionante de todo o disco. 

Depois disso, e embora tratando-se de
um tema sobejamente interessante, o
tom rapsódico de “Wishful Thoughts”
não funciona da melhor maneira para
estes ouvidos e as coisas não melhoram
muito com “Tomboy”, que não é
seguramente uma das composições

Susana Santos Silva (trompete, fliscórnio)
José Pedro Coelho (sax tenor)
André Fernandes (guitarras)
Demian Cabaud (contrabaixo)

Marcos Cavaleiro (bateria)

Susana Santos Silva é conhecida,
sobretudo, por integrar as fileiras da
Orquestra Jazz de Matosinhos. Depois de
um natural processo de amadurecimento,
a trompetista considerou que havia
chegado o momento de lançar o disco de
estreia. Devil's Dress revela uma
personalidade musical com muito para dar
ao panorama português, acompanhada
por um punhado de músicos com provas
dadas: o saxofonista José Pedro Coelho,
o guitarrista André Fernandes, o
contrabaixista Demian Cabaud e o
baterista Marcos Cavaleiro. Se já a
sabíamos uma instrumentista valorosa, de
som límpido e espaçoso, desponta aqui -
apesar das reservas que a própria revela
em se considerar como tal – uma
compositora de ideias claras, que só não
assina duas das peças incluídas no
programa. Na sua escrita funde elementos
vários, da tradição à contemporaneidade
do jazz, aqui e ali pontuada por uma
sensibilidade pop. As peças que
constituem Devil's Dress são
fundamentalmente tempos médios
polidos, sem agitações particulares, que
funcionam de modo equilibrado e
elegante. Escutem-se, como pontos
fortes, “Go” (os sopros em perfeito
entendimento), a tranquilidade etérea de
“Warmth” e “En Febrero”, original de
Cabaud, com Fernandes na guitarra
acústica. Uma estreia promissora.  AB

Susana Santos Silva de há muito que se
fez notar como um dos mais seguros
valores do Jazz nacional, na Orquestra
Jazz de Matosinhos, na Orquestra da
ESMAE, à frente do seu próprio combo e
ocasionalmente noutros contextos. Depois
de rodar algum tempo, surge agora
Devil’s Dress, o disco de estreia, com
uma mão cheia de originais, seis de entre
eles escritos por si e dois outros por
Demian Cabaud e André Fernandes.
Com trinta anos de idade, Susana parece
querer quebrar a recente apetência de
alguns jovens de gravar a todo o custo:
este é pelo contrário um disco maturado
nos pormenores. A formação e
experiência de Susana não engana, e
Devil's Dress é um disco de sólido Jazz,
inscrito no que hoje se designa vagamente
de post-bop, e que corresponde
basicamente ao moderno mainstream;
uma síntese da herança do bop e do Jazz
clássico (que inclui tudo desde o hard-bop

ao cool), mas que integra com frequência
muito do que se passou no Jazz nos anos
70 e também até do moderno pop. É um
disco denso, onde são observáveis as
influências da trompetista – entre Dave
Douglas, Kenny Wheeler ou Freddie
Hubbard - e que se aliam a um desejo de
modernidade que justificam aqui e ali
algum excesso de rock; tornado óbvio na
marcação da bateria e na guitarra de
André Fernandes e que mancham temas
como “Devil’s Dress” que dá o nome ao
disco, mesmo se a sua estrutura é muito
interessante e as referências que acumula
vão bastante mais além. André Fernandes
penitencia-se na belíssima prestação em
guitarra acústica e eléctrica do tema
contribuição de Cabaud, “En Febrero”, e
todos estão especialmente bem no melhor
do disco: “Wishful Thoughts”. Gostaria
apenas de uma bateria mais subtil em
Marcos Cavaleiro e mais convicção em Zé
Pedro Coelho. Temas bem construídos,
dirigidos para Esta formação, a revelá-la
também como autora (mesmo se eu não
me importasse nada de a ouvir tocar
standards). Uma auspiciosa estreia para
Susana Santos Silva.  LS 

Primeiro registo como líder desta jovem
trompetista da OJM, Devil's Dress revela,
sobretudo, uma personalidade musical já
com alguma maturidade como
compositora ao nível do desenvolvimento
de linhas temáticas, e de melodias bem
encadeadas. No sentido da estrutura

harmónica existe um excelente
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seguramente uma das composições

mais fortes de Fernandes. Mas é depois

o próprio guitarrista quem salva a

segunda metade do disco com dois

solos tipicamente brilhantes em

“Cláudia” e em “Anjo da Guarda”. 

No seu todo, Devil's Dress testemunha

a emergência de uma trompetista

decidida a fazer música séria (e a

sério) e que reúne atributos mais do

que suficientes para que dela muito se

venha a falar, por conta e mérito

próprios, nos tempos que aí vêm. 

Paulo Barbosa 

harmónica existe um excelente

entendimento com o saxofonista Zé Pedro

Coelho e com o guitarrista André

Fernandes, cuja presença ao longo do CD

é muito importante e vital para fornecer

algum "nervo" ao ambiente sonoro

prevalente. Susana parece fortemente

influenciada pelo universo de Kenny

Wheeler, bem manifesto no tema inicial –

“Go” - e pelo jazz moderno nova-iorquino

na sua versão mais melódica, feita de

temas-canções com uníssonos guitarra –

sopros. Susana é no fliscorne que nos

parece mais à-vontade. Possuidora de um

som redondo e envolvente, navega por

climas temperados e com uma contenção

evidente, bem acompanhada pelos

músicos que constituem o quinteto. Não é

uma tecnicista virtuosa, mas é uma

intérprete de rara sensibilidade. Nesse

sentido, Devil's Dress é um bom ponto de

partida para futuras aventuras.  RD
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