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La festa instrumental de Los Mambo Jambo

Los Mambo Jambo defensen amb
intensitat el llegat del rock’n’roll
instrumental i del rhythm’n’blues
dels anys 50 i 60. Avui presenten a
Barcelona el segon assalt disco-
gràfic: l’àlbum Impacto inminente.

te on han consolidat un so que ells
mateixos defineixen com a jambofò-
nic. “El fem servir per identificar les
nostres influències: el rhythm’n’blu-
es dels saxofonistes salvatges dels
anys 50, l’electricitat del rock’n’roll
més obscur, les melodies de guitar-
ra del surf i els uptempos del swing”,
detalla Nel·lo.

La cuina de l’infern
Per elaborar el so jambofònic comp-
ten amb la saviesa que aporta l’ex-
periència. El currículum de Nel·lo,
Kovacevic, Jarl i Cobo inclou noms
com Los Rebeldes, The Nu Niles,
Kim Lenz & The Jaguars, la Barce-

lona Big Blues Band i diversos grups
de jazz. Tot plegat fa que, com diu
Nel·lo, siguin una mena de “cui-
ners” que remenen ingredients ben
contrastats al seu gust i sense pre-
tendre “emular cap grup”. “Agafem
el testimoni de l’energia primigènia
del rock’n’roll i la portem als nos-
tres dies”, assegura.

En la particular cuina de l’infern
de Los Mambo Jambo es cou el que
el saxofonista reconeix com “l’actiu
més potent de la banda”: el directe.
“Quan algú ens ve a veure, es tracta
d’obrir la porta i deixar-se anar. No
has de saber de què va la pel·lícula
per gaudir-la, perquè la veus direc-

tament i no necessites que ningú te
l’expliqui”, diu Nel·lo. “Tenim un
missatge directe”, afegeix Kovace-
vic, abans d’insistir en un altre con-
cepte essencial de la banda: “la in-
tensitat”. Per tant, avui la intenció
del grup és oferir un concert direc-
te i intens a la Sala Razzamatazz.
L’actuació, que començarà a les vuit
del vespre, forma part del cicle Curt-
circuit, una iniciativa de l’Associació
de Sales de Concerts de Catalunya,
en què un grup consolidat n’apadri-
na un altre d’emergent. En aquest
cas, Los Mambo Jambo fan de pa-
drins del trio barceloní Blas Picón
& The Junk Express.e
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BARCELONA. El saxofonista Dani
Nel·lo recorda la gestació de Los
Mambo Jambo com el fruit d’una
“llavor ben plantada”. “Vam comen-
çar a tocar plegats al local d’assaig per
divertir-nos”, diu Nel·lo. Tan senzill
com això. Podria ser la història de
quatre adolescents que busquen un
espai de diversió, però, en realitat, és
l’aventura de quatre músics amb gai-
rebé tres dècades de trajectòria.
“Trobar-nos després de tants anys de
carrera fa que t’estalviïs molts pas-
sos”, explica Ivan Kovacevic, contra-
baixista d’un grup barceloní que
completen Mario Cobo (guitarra) i
Anton Jarl (bateria).

Dit d’una altra manera, Los
Mambo Jambo van per feina i són el
que són perquè s’ho passen bé. “Sor-
tíem del local encesos com si fóssim
adolescents. Quedàvem per fer ver-
sions d’instrumentals dels anys 50 i
60, però de seguida vam començar a
fer temes propis i vam tenir ganes
que la gent escoltés el que estàvem
fent”, recorda Nel·lo. “Vam veure
que teníem un so propi”, diu Kova-
cevic. Quatre anys després d’aquell
primer assaig, el grup ja té dos àl-
bums publicats per Buenritmo: Los
Mambo Jambo (2012) i Impacto in-
minente (2013). Però sobretot acu-
mulen molts concerts. I és en direc-

Ivan Kovacevic, Dani Nel·lo, Anton Jarl i Mario Cobo, quatre còmplices en una aventura
de reivindicació del rock’n’roll instrumental. ÓSCAR ROSCO

El quartet de rock’n’roll presenta el disc ‘Impacto inminente’ a la Sala Razzmatazz
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Una màquina
del temps a mig gas

barri als quals un jove Marsé acudia
algun diumenge. Toca l’Orquestra
Sensaciones, canta Mario Visconti.
Algunesparellesballenmentrelares-
ta s’acomoda en els seus seients per
mirar, com en qualsevol envelat.

L’orquestrina s’acomiada per dei-
xar tot el protagonisme a la veu de
l’autor de Si te dicen que caí i Caligra-
fía de los sueños. Hi ha molta màgia en
aquests primers minuts d’Adiós a la
infancia,unaaventideMarsé.Totsels
sentits estan preparats per endinsar-
se en un viatge cap al passat refabu-
lat d’un creador d’històries impres-
cindible per comprendre la vida se-
creta (la dels somnis en tecnicolor as-
setjats per una realitat tossudament
grisa) de la Barcelona dels quaranta i
cinquanta. Tot sembla indicar que
Broggi farà amb Marsé el que va fer
amb Fellini a 28 i mig: meravellar.

Però aquesta vegada ni les can-
çons íntimes de Sisa, ni l’evocador
espai creat per Sebastià Brossa, ni la
projecció de l’escena final de Cen-
taures del desert, ni el delicat treball

Oriol Guinart i
Mar del Hoyo
amb Jaume
Sisa al fons.
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de Xicu Masó (Capità Blay), ni la dig-
na tristesa d’Alícia Pérez (Aurora, la
puta vermella), ni la truffautiana
sinceritat d’Oriol Guinart (Ringo)
aconsegueixen que el públic s’esca-
pi dels límits de les pàgines dels lli-
bres. En algun moment, Broggi
s’oblida de transformar la literatura
en teatre. El poderós pròleg no té
continuïtat i, sense voler, l’especta-
dor es troba submergit en un temps
mort de magnífica literatura. Un ex-

quisit recital rendit a la prosa de l’au-
tor. Però es troba a faltar la vida as-
sociada al teatre. Que la mentida o la
mitja veritat –l’aventis– tingui alè.

Eltransvasamentdelaliteraturaa
l’escenari no és el problema. El ma-
teix Masó ho va demostrar amb la se-
va adaptació del món creat per Jesús
MoncadaenlaformidableMequinen-
sa.Potseresdeuaunrespectemalen-
tès, a una veneració que adorm els
sentits i fa somiar en la tisora.e

Un sucós “artefacte
d’entreteniment”
El nou disc de Los Mambo Jam-
bo, Impacto inminente, reivindica
alhora el rock’n’roll i els còmics
de suspens d’EC Comics dels anys
50 i 60. “Eren artefactes d’entre-
teniment que no estaven ben vis-
tos per l’alta cultura. Però han
deixat petjada en la cultura popu-
lar, de Stephen King a George A.
Romero i Quentin Tarantino”,
explica Dani Nel·lo. Les nou can-
çons del disc són “breus simfoni-
es de butxaca que evoquen petits
mons”, els paisatges de la sèrie B.
Una de les peces, G-String mur-
ders [Els crims del tanga], home-
natja la novel·la del 1941 escrita
per de Gypsy Rose Lee, una de les
artistes més populars de burlesc.

‘Adiós a la infancia, una aventi de
Marsé’
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El cinema –que tot ho pot–
fa servir un efecte especi-
alquepodríemanomenar
la màquina del temps: el
personatge, immòbil,

pensatiu,transformal’espaiquel’en-
volta en evocar altres temps viscuts.
Del no-res canvia la llum, apareixen
altrespersonatgesquenomésperuns
segonspassenperfantasmes.Unaco-
sa semblant passa ara al Teatre Lliu-
re de Gràcia. Entre Juan Marsé, Pau
Miró,JaumeSisaiOriolBroggiacon-
segueixen que reneixi de les cendres
de la memòria l’antiga Cooperativa
de la Lleialtat i un d’aquests balls de
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Força
“L’actiu
més potent
de la banda
és el directe”,
explica
Dani Nel·lo


