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Crítica jazz

Caliu artesà
PERE PONS

Jordi Gaspar i Jordi Bonell

Círcol Maldà, 9 de gener

Qui tingui un tracte assidu amb la música sap que entre les seves notes més valuoses es troba el silenci.
Potser Jordi Gaspar, contrabaixista de llarg recorregut, s'ho va prendre massa al peu de la lletra el dia
que va decidir fer un mutis d'uns quants anys. No anem tan sobrats com per prescindir de creadors amb
l'ofici i la humanitat que ell sempre va saber demostrar al servei de les propostes més diverses.

Per fortuna el cuc que diuen que dormisqueja en l'estómac de tot artista va mantenir encès en tot
moment el caliu del retorn. I la constatació de la seva tornada s'ha concretat amb la publicació d'un disc,
Akixí, el primer sota el seu nom, en què ha aconseguit fer emergir un univers sonor tan personal i
sensible com farcit d'atractives suggestions.

En aliança amb un vell amic, mestre de mestres, com el guitarrista Jordi Bonell, ens ha volgut fer
partícips de la seva reinserció musical durant les tres nits que van ocupar l'escenari del coquetó Círcol
Maldà. L'escassa convocatòria, poc més de mig centenar de fidels, podia haver estat el presagi del
desànim si no fos perquè una parella com la que formen Bonell i Gaspar no necessita més estímul que el
que els proporciona la música en ella mateixa per obsequiar-nos unes vetllades d'autèntic privilegi.

La seva proposta no té res a envejar a la de duets llegendaris de baix i guitarra, com els de Jim Hall i
Ron Carter o Pat Metheny i Charlie Haden. Les composicions de Gaspar transporten la miscel!lània de la
mediterraneïtat -càlida, íntima, fresca, salada- a què el detallista Bonell està avesat de ple. Junts
estableixen un binomi perfecte i de la seva combinació de melodies i acords en brolla un treball que es
pura orfebreria artesana.
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