
parceiros rádio oficial

GULBENKIAN.PT

m
as

ad
a 

qu
ar

te
t 

©
 g

on
za

lo
 g

ua
ña

m
ar

y 
ha

lv
or

so
n 

©
 a

m
an

i w
il

le
tt

28 Julho sábado,  21:30 — Anfiteatro ao Ar Livre

Mary Halvorson  
Quartet
Mary Halvorson Guitarra elétrica
Miles Okazaki Guitarra elétrica
Drew Gress Contrabaixo
Tomas Fujiwara Bateria

Masada
John Zorn Saxofone alto
Dave Douglas Trompete
Greg Cohen Contrabaixo
Joey Baron Bateria

Se John Zorn entregou uma boa parte do seu Book of Angels aos Masada e a grupos 
que deste derivam como Electric Masada, Masada String Trio e Bar Khokba Sextet, 
estendendo o convite a personalidades de relevo, desde Joe Lovano a Pat Metheny, 
Uri Caine e Erik Friedlander, não deixa de ser relevante que tenha entregue a Mary 
Halvorson as 10 derradeiras composições ainda não gravadas, entre as 300 surgidas 
em 32 discos. O álbum que as reuniu, Paimon, saiu no ano passado e apresenta-nos 
a guitarrista de uma forma como nunca a ouvíramos, longe dos seus conceitos 
pessoais e mais distante ainda da esfera de influência de Anthony Braxton, seu 
recrutador no projeto Diamond Curtain Wall. A Mary Halvorson intérprete de Zorn 
lida com melodias mais diretas e com estruturas abertas e destinadas a providenciar 
a improvisação, cada tema conjugando jazz e aspetos da tradição musical Yiddish do 
Leste europeu. Com um segundo guitarrista, Miles Okazaki, e o suporte rítmico 
de Drew Gress e Tomas Fujiwara, o quarteto casa elegância expositiva e acordes 
dissonantes numa música ondulante, quase de dança – e isso apesar das métricas 
invulgares. 

A abordagem distingue-se da originalmente estabelecida pelos Masada de Zorn com 
Dave Douglas, Greg Cohen e Joey Baron, como vamos comprovar nesta double bill.  
A ideia de juntar as harmolodias de Ornette Coleman e as escalas judias não surgiu 
como um esforço de jazzificação do klezmer. No dizer do próprio compositor, a 
intenção tem sido bem mais ambiciosa: formular uma «nova música judaica».  
Ou seja, há um Book of Angels essencialista dentro do Book of Angels, específico para os 
Masada e indo mais fundo na adoção da linguagem do jazz. A nova música «para os 
judeus de hoje» imaginada por John Zorn e colocada em prática por este e pelos seus 
pares não é, afinal, uma apenas, mas várias.
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