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Αναλογικές διαδρομές

Τ ο όνομα Weather Report παραμένει θρυλικό για τους λάτρεις 

της αυτοσχεδιαστικής τζαζ, όσα χρόνια και αν περάσουν. Από 

την μια, είναι όλοι αυτοί οι σπουδαίοι μουσικοί που πέρασαν 

κάποια στιγμή της ζωής τους από την κολεκτίβα που δημι-

ούργησαν το 1970 οι Wayne Shorter, Joe Zawinul και Miroslav Vitous. Από 

την άλλη είναι η συναρπαστική μουσικότητα που εξέπεμπε η μπάντα, κυρί-

ως στις ζωντανές εμφανίσεις της, η φροντίδα για την λεπτομέρεια, ο μονα-

δικός τρόπος που η μελωδία, η αρμονία και ο ρυθμός γίνονταν ένα σώμα. 

Δεν μπορεί να είναι τυχαίο φυσικά το γεγονός της συνύπαρξης των Shorter 

και Zawinul στην μπάντα του τεράστιου Miles Davis που υπέγραψε κλασικά 

άλμπουμ όπως το In a Silent Way και Bitches Brew.

Όπως έχει παραδεχθεί πολλάκις ο ίδιος ο Zawinul, αυτή ακριβώς η ελευ-

θεριότητα και η διαρκής αναζήτηση του απρόοπτου συμβάντος ήταν η αιτία 

για ένα άκρως ασυνήθιστο γεγονός στην πορεία των Weather Report. Το 

συγκρότημα αδυνατούσε να βρει έναν μόνιμο και κατάλληλο ντράμερ για 

την σύνθεση του. Νέος δίσκος - νέος ντράμερ, αυτός ήταν ο κανόνας για το 

γκρουπ και αυτό το δεδομένο δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό και το 

1975, όταν οι Weather Report έμπαιναν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν 

το έκτο κατά σειρά άλμπουμ τους, το Tale Spinniń . 

Μόνο που τούτη τη φορά το παράκαναν! Δεν είχαν καν συμφωνήσει με 

κάποιον ντράμερ, όταν είχε έρθει η ημερομηνία για τα session στο Wally 

Heider! Η λύση δόθηκε κυριολεκτικά εκ των έσω. Ο νεαρός Leon “Ndugu” 

Chancler βρισκόταν στο διπλανό studio ηχογραφώντας το Upon the Wings 

of Music του Jean-Lyc Ponty, όταν ο Zawinul του πρότεινε να αναλάβει τα 

ντραμς για το επερχόμενο Tale Spinniń . Ο πιτσιρικάς δέχθηκε και μπήκε μαζί 

τους στο στούντιο χωρίς να έχει κάνει έστω και μια πρόβα! Απίστευτη ιστο-

ρία και όμως αληθινή. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό δεν είναι άλλο από το 

τελικό αποτέλεσμα. Ακούγοντας τον καταιγιστικό ρυθμό, την πολυρυθμία, το 

απόλυτο funk και την αγαστή συνεργασία με τον σπουδαίο μπασίστα Alphonso 

Johnson, θα έπαιρνες όρκο πως αυτός ο ταλαντούχος ντράμερ βρίσκεται για 

χρόνια στο σχήμα και παίζει με τα μάτια κλειστά πίσω από τους υπόλοιπους! 

Από κει και πέρα, το Tale Spinniń  συνεχίζει στον δρόμο που χάραξε το 

Mysterious Traveller. Groove, funk, jazz, r&b, ethnic, όλα μαζί σε ένα χαρ-

μάνι μεθυστικό, γιορτινό, φωτεινό, πνευματώδες. Η εξέλιξη που φέρνει έχει 

να κάνει με τον αναβαθμισμένο ρόλο των σαξοφώνων του μεγάλου Wayne 

Shorter και τον βαρύτερο, πιο γεμάτο ήχο των πλήκτρων του Joe Zawinul, 

ο οποίος κάνει μια πανέξυπνη χρήση των τότε δυνατοτήτων των synths του. 

Από τα highlights του δίσκου, σίγουρα είναι το σόλο πιάνο - ακουστικό πα-

ρακαλώ! - στο Lusitanos, μια τυπική funky groove σύνθεση του Shorter, και 

βέβαια η ηφαιστειώδης  αλεγκρία του Man in the Green Shirt. Στο Between 

the Thighs το σοπράνο μπλέκεται υπέροχα με το rhodes piano, με τον Ndugu 

να δίνει ένα πραγματικό ρεσιτάλ πολυρυθμίας με τα τύμπανα του. Το Badia 

αποκαλύπτει τους αφρικανικούς έθνικ προσανατολισμούς των WR με τα 

απολαυστικά κρουστά και τον Zawinul να παίζει ξυλόφωνο και ούτι, πέρα 

από το πιάνο. Ενδιαφέρον επίσης το αιθέριο ακουστικό ντουέτο πιάνου 

-σαξοφώνου στο Five Short Stories.

Το Tale Spinniń  έλειπε για καιρό από την αναλογική αγορά και η Speakers 

Corner έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Το mastering της αποδεικνύεται 

ανώτερο από τα ψηφιακά δισκάκια της Sony, με σαφέστατα αναβαθμισμένα 

χαμηλά σώματα, καλύτερη ανάλυση, ευκρινέστερες χροιές, μεγαλύτερη 

έκταση στα υψηλά. 

Μπορεί το άλμπουμ αυτό να μην έχει την φήμη του Mysterious Traveller ή 

του Heavy Weather, παραμένει όμως ένας σπουδαίο δείγμα της καλής αυ-

τοσχεδιαστικής μουσικής των seventies. Με το βινύλιο της Speakers Corner, 

μπορούμε πλέον να το απολαύσουμε επαρκώς!
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