un udol
namina presenta nou disc, amb cançons pròpies, composicions a quatre mans i versions portades al naminisme. Un
repertori que beu de les arrels, on el blues, la música brasilera, el folk i el jazz treuen el nas per vèncer la profilaxi emocional
imposada.
Acompanyada dels músics Pep Gol, Xevi Matamala i
Pep Rius, el quartet de Namina ofereix un directe
versàtil que s’adapta a diferents espais i necessitats; des
del format elèctric complet, amb teclat i sintetitzadors, a
més dels instruments centrals (guitarres, trompetes,
melòdica i bateria); a l’opció acústica de carrer. Música
més enllà d’etiquetes.
Un udol, Azul, M’ho venc tot per un petó, Damunt del
genoll, El teu John Wayne, són alguns dels títols de les
composicions pròpies que formen el nou repertori, on
també hi trobem versions ben personals de Koko Taylor,
Tom Waits i Moacir Santos, entre d’altres. I és a través
de la veritat de la música que ens arriba la veritat del contingut, un contingut namínic: compromès i crític.
Nou Video: Nanã: Coisa nº5
Namina: veu, guitarres, merlin. Pep Gol: trompeta, melòdica, altres. Xevi Matamala: bateria, sintetitzadors, trompeta, piano.
Pep Rius: contrabaix.

Dins de les cançons:
Un udol, composada durant el confinament, es va estrenar a les xarxes, iniciant una col·laboració
amb Pep Gol que s’ha mantingut en la resta del projecte i que ha aportat nous colors i profunditat
a les cançons. Totalment gravada aquells dies estranys d’abril, des de casa i a distància, Un udol
volia ser un gemec que finalment pot sortir rabent, després d’haver estat contingut al ventre.
El confinament radical que ens va caure a sobre el passat més de març del 2020 va tallar en sec la
música en directe, però també va tallar a sac la vida en directe, el contacte físic i la matèria primera
dels que fan històries i cançons. El que ens ha caigut a sobre és la manca d’esperança i
d’horitzons, sumada sovint a la precarietat econòmica. Mals temps pel subsòl. Un udol udola a la
distància de la pell, udola a la carn i a l’abraçada. <<I ara què farem? / Seguir endavant / Pintarnos les llàgrimes / de colors llampants.>>
VIDEO UN UDOL

Després del confinament total van venir les desescalades: 1, 2, 3, 26… els reconfinaments parcials, l’esperança de dates, les
noves cancel·lacions… l’empitjorament de la precarietat econòmica… Ara que teníem tant de temps per crear, la tristor només
ens deixava apàtics i buits. La música en alguns moments feia més mal que consol. Quina paradoxa. Namina es va refugiar
en el dibuix i la il·lustració com a teràpia. I des del dibuix va sorgir un nou diàleg amb la música.
Azul, a mig camí entre la cançó de bressol i un comiat a l’estil de la mexicana La Martiniana, va
néixer a la tardor. La llengua, el portuguès, i la sonoritat ens porten una mica cap al Brasil,
bressolant-nos com el blau de les onades abans d’anar a dormir en pau.
Potser és una cançó sobre la rendició, aquella rendició que només podem explicar en el part. Ens
rendim a una mena de mort per donar pas a una nova vida. En pau. <<Mente em branco / Coração
preto / Chegou a hora de dormir.>>
VIDEO AZUL

Tom Waits sempre ha sigut un dels màxims referents musicals namínics, fer-ne una versió era
quelcom que havia d’arribar un dia o altre.
Chocolate Jesus és l’escollida per esquitxar de gamberrisme el repertori. Aquesta cançó ens
explica la història d’algú que diu que no va a l’església a pregar perquè té una altra manera de
combregar: anar a la pastissera i menjar una figura de Jesús de xocolata. El podem interpretar com
un cant epicuri, ara que ens exigeixen tanta contenció.
VIDEO CHOCOLATE JESUS

A Orlando, 2014, Namina, a través del personatge de la novel·la de Virgina Woolf, exposava el no
binarisme com a lectura lògica des d’on posicionar-se al món.
Versionar I’m your man de Leonard Cohen és un joc i una declaració pel que fa al significat i un
plaer per l’elegància de la cançó.
VIDEO I'M YOUR MAN

Damunt del genoll VIDEO DAMUNT DEL GENOLL i M’ho venc tot per un petó VIDEO M'HO VENC TOT PER UN PETÓ , on es fa més
palès el diàleg entre la plàstica i el so, són altres títols que formen el nou repertori que clama per ser disc.
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namina
és l’alter ego de Natàlia Miró do Nascimento, artista multidisciplinar
catalanobrasilera.
El projecte personal va néixer l’any 2003, fruit del duet entre un
guitarrista de Moçambic i Namina, una fabricant de cançons que
bevia de Janis Joplin, Tom Waits, Patti Smith, The Cult, PJ Harvey
o L7. Llavors, George Benson, Cesària Èvora, Chico César, Jobim i
Billie Holiday es van incorporar al repertori, obrint la porta a
l’eclecticisme que es plasmaria en les composicions pròpies a
partir d’aquell moment. Durant els anys següents el repertori propi
es va anar ampliant i la formació va anar variant. Duet, trio, quartet
i solista, una proposta que no ha deixat d’oferir mai. Actuacions en
directe, composicions de bandes sonores i, punt d’inflexió, la
maternitat.
El 2014, Namina decideix arremangar-se i gravar el seu primer
disc d’estudi per plasmar la feina dels darrers anys. Orlando es va
publicar a finals d’octubre d’aquell mateix any gràcies als mecenes
que van participar en el projecte. D’aquí també va néixer la banda
que l’acompanyaria en els directes i en la gravació del segon disc
Ígnia (2017).
A Ens endurem el vent (2019), inicià un nou camí amb nova
formació en directe, power duet, i la col·laboració d’Edicions
Tremendes i Segell Microscopi, editant un llibre-disc amb poesies,
cançons, il·lustracions d’autoria pròpia i un ep.
Namina ha presentat els seus treballs en festivals, cicles i espais
grans i petits com el Músiques Sensibles (Liceu), Festival de Jazz
de Cambrils, La Terraza Experimental (Saragossa), Hemnes en
Acústic de Baqueira, Black Music Festival de Girona, Teatre el
Musical (València), Festival BarnaSants, Festival Essències de
Montblanc o al Jamboree de Barcelona entre molts d’altres.
Actualment presenta Un Udol.

