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High Risk
eua

Dave Douglas trompete

Ian Chang bateria

Jonathan Maron baixo elétrico

Rafiq Bhatia eletrónica



Dave Douglas nunca foi músico de seguir 
por um só caminho. Esteve envolvido na 
inusitada mistura entre Ornette Coleman, 
Igor Stravinsky e Black Sabbath proposta 
pelos Doctor Nerve. Em Masada de John Zorn 
cruzou o klezmer com o free jazz, e algo de 
semelhante fez à frente do Tiny Bell Trio, no caso 
com as melodias dos balcãs como elemento 
contrastante. Com Riverside mergulhou na folk 
dos Estados Unidos, chamando Steve Swallow 
a uma colaboração inspirada no jazz elegante 
de Jimmy Giuffre. Outro saxofonista, Wayne 
Shorter, motivou-o a formar com Joe Lovano o 
grupo Soundprints. O SFJazz Collective contou 
durante alguns anos com a contribuição de 
Douglas para as suas recuperações da tradição 
deste género musical e com o Dave Douglas 
Quintet o trompetista voltou a firmar os pés 
numa estética mainstream.
Neste panorama, o quarteto High Risk não é 
uma surpresa total, pois vem no seguimento 
de outras incursões pelo jazz eletroacústico. 
Antes houve o projeto Keystone, com a inclusão 
dos gira-discos de DJ Olive e dos teclados de 
Jamie Saft numa música groovy e funky com 
referência a Miles Davis. Ainda antes disso 
houve um disco intitulado Sanctuary, com Yuka 
Onda e Anthony Coleman a atirarem samples 
para dentro das intrigas. O mesmo Miles (o do 
período On the Corner) volta agora a ser a grande 
inspiração dos temas, mas a opção vai para 
um hip-hop instrumental de cariz psicadélico 
e ambiental com métricas desaceleradas, 
detetando-se algumas alusões ao Jon Hassell de 
The Fourth World e até aos Tortoise de quando esta 
banda integrou Rob Mazurek. 
Este não é propriamente um jazz para dançar, 
e de resto a crítica sublinhou já o seu caráter 
meio chill out e meio experimental. Para lhe dar 
expressão, Dave Douglas convidou primeiro 
Zach “Shigeto” Saginaw, e depois Rafiq 

Bathia, músicos, produtores e sound designers 
que se distinguem pelo uso introspectivo e 
experimental que fazem da electrónica, a um 
ou a outro (é a versão com Bathia que vamos 
ouvir) deixando a responsabilidade de ser um 
elemento-chave do conceito aplicado. Com o 
membro dos Son Lux e ex-colaborador tanto 
do pianista Vijay Iyer como da inovadora figura 
da pop que é Sufjan Stevens estão o baixista 
Jonathan Maron, do Groove Collective, e o 
baterista Ian Chang, também dos Son Lux, 
ambos em reforço dos termos da equação.
As batidas dos High Risk têm um efeito 
considerável e sentimo-las com o corpo, 
mas são envolvidas por sínteses digitais 
apaziguantes e até hipnóticas, entre texturas 
de filigrana, drones planantes e um trabalho 
harmónico de especial riqueza. As estruturas 
são estáticas, mas dentro delas mil coisas 
acontecem a todo o momento, com o trompete 
agridoce tão característico de Dave Douglas 
a sobrevoar as teias rítmicas e as nuvens de 
som criadas pela eletrónica e pela guitarra 
de Rafiq Bathia. Esta formação pode não 
ter pergaminhos no jazz, mas por seu meio 
Douglas está a conduzir o dito jazz para novos 
desfechos. Para Bathia representa mesmo uma 
exponenciação da sua faceta de improvisador. 
Acredita ele que é pela interação física num 
determinado espaço, neste caso o espaço 
musical, que se completa e justifica a sua 
“arquitetura”. 
Há um eletro-jazz a emergir e temos aqui, 
conjuntamente com os Sélébéyone, a sua 
guarda-avançada. Aliás, a música que tanto 
Douglas como Steve Lehman nos propõem traz 
consigo o maravilhamento da descoberta, e 
de uma descoberta que está em processo e não 
se apercebe ainda que impacto terá no futuro. 
Poder assistir a isso em primeira mão, e em 
tempo real, é um privilégio.

rui eduardo paes
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