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La formació malaguenya publica el seu nou disc després de l’èxit monumental del seu anterior ‘Endorfinas en la mente’

Els Chambao aprenen a viure
amb l’èxit a ‘Pokito a poko’

L’exitosa fórmula de Chambao
ja és coneguda per gairebé tot
el món, des del Japó fins als Es-
tats Units, i sempre dóna el ma-
teix resultat: èxit. Ara, tres anys
després de col·locar vuit temes
dins de l’àlbum Flamenco Chill,
i amb l’àlbum Endorfinas en la
mente pel mig, els malaguenys
publiquen el seu segon àlbum,
Pokito a poko (SONY-BMG).
Aquest treball manté i reafir-
ma la proposta musical del
grup. Però, com diu María del
Mar Rodríguez La Mari, “és una
cosa diferent. L’ha treballat el
mateix productor que Endorfi-
nas en la mente (Bob Benozzo),
però ens hem dedicat a donar-

li un toc més aflamencat. Hi ha
més temes de tres per quatre
que no lentes. És un disc més
viu i salvatge, cosa que con-
trasta amb la tendresa d’En-
dorfinas en la mente”.

A més d’això, els músics de
Pokito a poko són els que acom-
panyen la formació en els seus
concerts. Amb Endorfinas en al
mente, els Chambao (nom que
se li dóna a la zona de Màlaga

a una tenda improvisada per
protegir-se del sol i de la brisa
marina) van rebre el premi
Ondas a la millor creació mu-
sical i van arribar a vendre’n
80.000 còpies. El llistó està
força amunt, però La Mari no
es marca objectius: “Seria una
tonteria que ens haguéssim de
superar nosaltres mateixos. No
ens marquem objectius, fem el
que ens demana el cos i inten-

tem disfrutar de la música. A
partir d’aquí, és bufar i fer am-
polles. Tot, però, a poc a poc,
com sempre”. Aquestes inten-
cions queden clares en el seu
primer senzill, Dibujo en el aire,
on canten: “Vivir el presente en
el futuro, guardar el pasado en
el arcón. Trabajar por el cam-
bio de conciencia, dibujar en
el aire una canción”. La can-
tant de Chambao sempre s’ha
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Els seguidors
de la mescla
de flamenc i
electrònica

de Chambao estan
d’enhorabona. Els
malaguenys
publiquen el seu
segon disc, ‘Pokito a
poko’, una variació
més de la seva
proposta.

mostrat entusiasta amb tot el
que té a veure amb el Brasil,
des de la llengua fins als ritmes
musicals. És per això que, en
els concerts, últimament in-
trodueixen una versió del Mi-
lagreiro de Djavan.

I com porten la idea d’em-
prendre l’aventura americana?
“De moment ens quedem per
aquí perquè jo estic una mica
malalta, i fem uns tres o qua-
tre concerts al mes. A l’octubre
començarem una gira nacional
i internacional que segur que
ens portarà a Sud-amèrica”. Tot
i el gran èxit que han tingut,
els Chambao es mostren “igual
que abans”. La Mari detalla que
el procés de composició no ha
variat: “Ens segueix inquietant
el creixement de la persona,
com evolucionem tots al llarg
del temps i quines coses canvi-
en i quines es mantenen”. A
més, creu que la inspiració es
pot trobar a molts llocs: “La
pots tenir amb gairebé qualse-
vol cosa, per exemple depenent
amb el peu que t’aixequis”.

La proposta musical dels
Chambao sempre ha quedat
definida amb l’etiqueta de f la-
menc chill. La Mari ho té força
clar: “Quan vam començar,
nosaltres mateixos dèiem que
estàvem fent f lamenc chill, però
realment és una guia per
saber per on vas. Si mai no
has sentit parlar de Chambao,
abans de comprar-te el disc
t’agradarà saber què carai fan.
Nosaltres ens la vam posar i
no passa res, perquè per això
sí que van bé. La cosa canvia
quan ve algú de fora i t’eti-
queta, perquè és una persona
que no hi pinta res”.

Era una assignatura pendent. Però la vida té
aquests cops amagats i si el concert de David
Crosby i Graham Nash del 17 de març al Palau
de la Música ja va servir per perdonar una ab-
sència de més de 35 anys, el retorn de dimarts
passat amb l’afegit d’Stephen Stills va ser com
un regal de Nadal en ple juliol.

A l’escenari no hi va faltar res: suaus har-
monies vocals, llargues grenyes blanques, ca-
mises d’estar per Texas, un hammond de cam-
panetes, diàlegs de guitarres acústiques, amics
i companys de generació com Peter Frampton
i Jackson Browne, l’humor anglès de Graham
Nash, rialles de panxacontent, el bon rotllo ca-
lifornià i fam, molta fam, per escoltar en viu
i en directe, sense plàstics ni cel·luloides, unes
cançons que van ajudar a créixer la immensa
majoria de les 3.000 ànimes que es van animar
a entrar al Poble Espanyol. Més que un concert
a l’ús, allò va ser una festa. Millor així. Perquè
d’aquesta manera ens estalviem furgar en les
ferides que deixa el temps. Però quan un con-
cert esperat, desitjat, com aquest, tot d’una co-

mença amb Carry on, a la parròquia se li obren
tots els esfínters i ho perdona tot. Absoluta-
ment tot, fins al punt de convèncer-se que la
trencada veu de Stephen Stills sona tan pulcra
i afilada com la d’un escolanet de Montserrat.
Els humans som així, t’enamores d’un instant
i entres al paradís mentre vas escoltant, una
darrera l’altra, Marrakesh Express, In my Dreams,
Military Madness i Déjà Vu, per donar un descans,
baixar dels núvols i preparar-se per a una se-
gona part encara molt més delicada que la pri-
mera.

Amb una banda on no podem deixar d’es-
mentar el teclista Michael Finnigan (un vete-
rà que va tocar en la gravació de Electric Lady-
land de Jimi Hendrix) i el bateria Joe Vitale, els
tres sexagenaris van posar la directa, saltant
d’harmonia en d’harmonia, per cantar Hel-
plessly Hoping, Guinevere, Lay me Down, Milky Way
Tonight i un Love the One You’re With, amb Peter
Frampton fent de les seves al seu costat. Chi-
cago, Wooden Chips i un bis format per Woods-
tock i Teach, aquest cop també amb Jackson
Browne, van posar punt i final a aquesta cita
que hauria de passar a la història encara que
només sigui pel seu caràcter extraordinari. En
comparació amb el concert del Palau, per molt
que diguin que les comparacions són odioses,
la gran diferència no es troba en la llibertat de
moviments que dóna l’aire lliure al costat d’un
escenari tan solemne com el del Palau. No. La
gran diferència va ser la presència d’Stephen
Stills o, millor dit, de les cançons d’Stephen
Stills. Temes que es van trobar a faltar fa uns
mesos i que al Poble Espanyol es van recupe-
rar en viu i en directe com un regal de Nadal
en ple juliol.
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Crosby, Stills & Nash

Regal de Nadal
J.M. Hernàndez Ripoll

David Crosby, Stephen Stills & Graham
Nash. Amb la participació extraordi-

nària de Peter Frampton i Jackson
Browne. Barcelona, Poble Espanyol,

12 de juliol.

Diu que “el silenci és l’únic rastre que deixa l’amor”, però
aquests silencis són plens de significat, i per això en tot el dar-
rer espectacle de Mal Pelo, Atlas, no hi ha un forat pel buit, ni
quan no parlen –que es miren–, ni quan no estan en escena
–que queda el vídeo–, ni quan no s’abracen –que s’empenyen–.

Perquè aquest espectacle és ple de duplicitats que es fonen
en una sola idea, la de trajecte, que és la vida o que és l’amor:
grandesa i senzillesa, filosofia i gana, alt i baix, deixar-se anar
i portar. Quixot i Sanxo Pança són un mateix i està en tots nos-
altres, una fusió que a través del temps va prenent formes di-
verses.

Que el nostre calendari sempre està marcat pel títol de l’any
d’això o d’allò altre fa que ja no hi ha anys neutres, i tot ple-
gat és fruit d’aquesta indústria cultural que ha de generar i di-
rigir la nostra mirada en cada moment. I, malgrat tot, Mal Pelo
ha sabut fer d’aquesta excusa una veritable creació que, amb
tota sinceritat, busca, s’interroga i pren d’exemple el Quixot
per aprofundir en el tema del viatge –que altres vegades Mal-
pelo ja havia tractat– i de la descripció corporal de personat-
ges –treball que Pep Ramis i Jordi Casanovas porten anys evo-
lucionant–.

Amb el seu llenguatge orgànic i emotiu, l’estructura teatral
ben definida per parts que passen suaument de les unes a les
altres, i un component cinematogràfic perfectament integrat
en l’obra, Mal Pelo segueix fent somiar despert.

DANSA
‘Atlas (o antes de llegar a Baratalla)’

Viatge sense fi
Bàrbara Raubert Nonell

Mal Pelo ‘Atlas (o antes de llegar a Baratalia)’. Di-

recció i espai escènic: Maria Muñoz i Pep Ramis. Mú-

sica en directe: Steve Noble. Interpretació: Pep Ramis
i Jordi Casanovas. Barcelona, 14 de juliol. Mercat de

les Flors. Festival Grec.


