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Um regresso às raízes

música sob uma nova perspectiva. Não quis competir com outros
músicos. Quis apenas que este disco fosse uma declaração.”

Durante mais de cinco décadas, Jack DeJohnette tem sido a
âncora rítmica por detrás das sonoridades mais inovadoras do
jazz. Ao longo da sua carreira, para além de prémios como o NEA
Jazz Master, colaborou com grandes lendas como Miles Davis,
John Coltrane, Thelonious Monk, Keith Jarrett ou Pat Metheny,
entre muitos outros.
Mas ainda antes de se tornar baterista, DeJohnette era pianista.
Foi neste instrumento que deu os seus primeiros passos, ainda na
infância, e as suas composições para piano têm sido incluídas
em várias gravações. É, contudo, nesta Primavera de 2016 que o
músico se apresenta pela primeira vez em piano solo, com a edição
do disco Return, exclusivamente em vinil, pela francesa New Velle
Records. Nele surgem duas composições inéditas bem como rein‑
terpretações de temas já gravados com outras bandas e projectos.
“Gravar um disco em piano solo é muito desafiante, porque se
está completamente só”, diz o músico. “Assim, tive de pensar seria‑
mente no repertório – o que iria gravar, o que faria sentido. Escrevi
duas novas peças, e toquei também alguns dos meus temas anti‑
gos que já tinha gravado com vários grupos. Foi um desafio – muito
entusiasmante – que coloquei a mim próprio, o de tocar a minha

A declaração torna‑se clara logo à primeira faixa do disco: “Ode to
Satie”, uma nova composição de DeJohnette. A inspiração para a
peça parte de uma curta e atmosférica Gymnopédie composta
pelo pianista francês Erik Satie, no final do século XIX, à qual presta
tributo. “São composições muito tranquilas, especialmente se
considerarmos o mundo frenético em que vivemos”, diz DeJoh‑
nette. “Sempre me ajudaram a relaxar, pelo que me inspirei nelas
quando compus esta peça. Quis invocar os estados de alma que
elas representam. Quando se ouve a gravação, facilmente se
detecta a influência de Satie.”
“Ebony” é uma reinterpretação de uma composição que DeJoh‑
nette escreveu originalmente para o álbum Special Edition, de 1980.
“Nunca a tinha gravado em piano solo, por isso foi divertido fazê
‑lo dessa forma. Aqui, a minha abordagem é totalmente diferente
do arranjo que gravei com banda. Passa por um conjunto de dife‑
rentes métricas – três por quatro, sete por quatro, seis por oito –,
o que se transforma numa visão renovada sobre uma das minhas
composições do passado.”
“Silver Hollow” revisita a peça clássica de DeJohnette gravada
pela primeira vez no álbum New Directions com o guitarrista John
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Abercrombie, o trompetista Lester Bowie e o baixista Eddie Gomez,
em 1978. “Silver Hollow é o nome da zona onde vivo no Estado de
Nova Iorque”, diz DeJohnette. “É uma peça muito especial que cele‑
bra um lugar igualmente especial. É um tema que traduz o amor que
tenho por esta belíssima parte do país.”
Todos os artistas têm uma musa, e a de DeJohnette é Lydia,
a sua mulher e parceira de vida desde há muitos anos. “Lydia”,
gravada originalmente por DeJohnette com Dave Holland, John
Abercrombie, Alex Foster e Mike Richmond no álbum New Rags em
1977, é uma ode à sua musa. “Esta composição fica cada vez melhor
a cada vez que a toco”, diz DeJohnette. “Lydia é uma pessoa muito,
muito importante na minha vida. Muito do que conquistei na minha
carreira não teria sido possível sem a sua sabedoria e inspiração.”
A versão de “Blue” incluída neste disco é pelo menos a terceira
que DeJohnette grava desde que compôs este tema para o álbum
Gateway 2 do Gateway Trio, em 1977. Voltou a gravá‑lo em Special
Edition uns anos mais tarde. “Esta versão é mais rubato que as ante‑
riores”, diz DeJohnette. “O tempo é mais elástico. E está no modo
menor, o que torna a melodia sombria mas bela.”
A segunda peça nova em Return é o agitado “Dervish Trance”,
uma composição inspirada na rodopiante dança meditativa dos
dervixes sufistas. “Na verdade, criei a melodia enquanto estava
em digressão com o Spring Quartet – com Joe Lovano, Esperanza
Spalding e Leo Genovese. Tocámos o tema várias vezes ao vivo
antes de eu o adaptar para este disco. Dei‑lhe o título “Dervish
Trance”, inspirado na dança sufista que vi há alguns anos – primeiro
na televisão e depois pessoalmente. É fascinante vê‑los a rodopiar
e entrar num estado alterado de consciência.”
O atmosférico “Indigo Dreamscapes” surgiu originalmente
em Parallel Realities, disco de 1990 em parceria com Pat
Metheny e Herbie Hancock. “Esta versão tem uma espécie de
suavidade sonora”, diz DeJohnette. “Tem uma melodia e um
groove simples e agradável.”

“Song for World Forgiveness” foi editado pela primeira vez em
Live in Tampere and Berlin, um projecto colaborativo de 2000 que
juntou DeJohnette e o saxofonista, clarinetista e compositor John
Surman. “Fiz a peça como uma meditação com o objectivo de intro‑
duzir uma vibração positiva no mundo. (…) Há muitas coisas que a
humanidade tem feito a si própria e que precisam de ser desfeitas
para que possamos seguir para um lugar melhor, e não o pode‑
remos fazer se não descobrirmos uma forma de perdoar. É uma
canção pelo perdão, para que nos elevemos e passemos a um
próximo nível de consciência.”
A arejada e descontraída “Exotic Isles”, também do álbum
Parallel Realities, tem “uma sonoridade que me lembra uma qual‑
quer ilha aprazível no Mediterrâneo”. “Foi sempre este tipo de senti‑
mento que me sugeriu. O título surgiu depois de escrever a peça.”
O disco termina com “Ponta de Areia” de Milton Nascimento, um
tema favorito de DeJohnette. “A ideia por detrás da canção é um
comboio que costumava ir até Ponta de Areia no Brasil. (…) O cami‑
nho seguia através de uma ponte, mas depois a ponte foi deitada
abaixo, pelo que não havia forma de lá chegar por caminho‑de
‑ferro. Então as pessoas perderam o contacto com o exterior. A
melodia é repetitiva, e quanto mais se toca mais bela ela se torna.
No início, tem uma sonoridade agradável de canção de embalar –
um tratamento leve e arejado da melodia.”
Seja qual for a ligação entre bateria e piano – percussão, melo‑
dia, ritmo, harmonia ou todas estas – DeJohnette admite que não
pensou muito nisso quando foi para o estúdio gravar as faixas que
deram forma a Return e a este concerto. Guiado apenas pelos
sentidos, pelos ambientes, não procurou intelectualizar nada.
“Quis apenas levar a música para um lugar diferente e deixar
‑me levar pelo espírito – levando também o ouvinte. É uma cola‑
boração entre mente, corpo, alma e espírito. É um regresso a algo
simples, universal e belo.”
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