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Los Lobos is meer dan ‘La Bamba’
De Amerikaanse rockband
Los Lobos treedt zaterdag op
in het Parkstad Limburg Thea-
ter in Heerlen. Het concert
werd eerst geannuleerd we-
gens het overlijden van de
vader van zanger Cesar Ro-
sas. De frontman is in Los
Angeles op het vliegtuig ge-
stapt om zich alsnog bij de
groep te voegen.

door Peter Bruyn

WW ie de groep Los Lo-
bos met die ene
meezing-wereldhit
La Bamba blijft asso-

ciëren kan bij hun concerten van
een koude kermis thuiskomen.
La Bamba, opgenomen voor de
soundtrack van de gelijknamige
film over het leven van Latino-ster
Ritchie Valens, was in 1987 een toe-
valstreffer en allang niet meer repre-
sentatief voor de spannende mix
aan Amerikaanse rootsrockstijlen
waarin de groep uit Los Angeles
grossierde. Eigenlijk stond en staat
Los Lobos veel dichter bij hyper-
eclectische groepen als The Band,
Little Feat en The Grateful Dead,
die stuk voor stuk worden gere-
kend tot de beste rockbands die
Amerika heeft voortgebracht.
,,Ja, ik denk dat je ons daar wel
mag plaatsen,’’ zegt saxofonist en
klavierspeler Steve Berlin enkele
uren na het concert dat Los Lobos
gaf in de Noord-Hollandse Waerd-
se Tempel. ,,In Amerika worden we
ook wel vergeleken met The Band
en Little Feat en daardoor voelen
we ons vereerd. Want het zijn wel
de groepen waar we vroeger tegen-
op keken en die ons geïnspireerd
hebben.’’ De Amerikanen zijn
weer eens in ons land. Ditmaal
voor enkele festival-optredens en
een handvol theaterconcerten. Van
het oorspronkelijke vijftal ontbrak
zanger en gitarist Cesar Rosas in
eerste instantie. Zijn vader is eind
april overleden, vertelt Berlin. Hij
was zesennegentig en al lange tijd
ziek. Rosas heeft familiezaken te re-
gelen. Met twee andere gitaristen
en zangers in de band durfde men
deze tournee wel zonder hem aan.

Achteraf geen goede keuze. Rosas
werd toch gemist en even leek het
of de rest van de tournee in Neder-
land afgezegd zou worden. Cesar
Rosas is inmiddels in Los Angeles
op het vliegtuig gestapt om zich bij
de band te voegen en de rest van
de concerten - onder meer zaterdag-
avond in Heerlen - mee te spelen.
De mannen van Los Lobos zien er
allerminst uit als rocksterren, gita-
rist David Hildago, gitarist Louie Pé-
rez en bassist Conrad Lozano. Het
haar grijs, de buiken omvangrijk -
behalve die van Pérez dan - en de
kleding C&A’tjes. Toen ze in 1984

internationaal doorbraken met het
schitterende album How will the
Wolf survive? - waarop ook Steve
Berlin voor het eerst meespeelde -
hadden ze al jarenlang naam opge-
bouwd binnen de latino-gemeen-
schap in Los Angeles. ,,Maar het is
een misverstand dat de groep die
eerste tijd een soort partyband
was,’’ zegt Berlin. ,,Ze waren zeker
geen levende jukebox, of zo. Inte-
gendeel. Ze speelden heel specifiek
repertoire bij speciale gelegenhe-
den zoals doopplechtigheden en
trouwerijen binnen de latino-ge-
meenschap. Pas toen ze in restau-

rants gingen spelen, ontwikkelden
ze zich breder en werden ze ont-
dekt.’’ De muzikanten van Los Lo-
bos zijn op Cesar Rosas na allemaal
in de Verenigde Staten geboren en
hebben alle vijf een Amerikaans
paspoort. Toch is de situatie van de
‘migrant, op zoek naar een betere
toekomst’ door de jaren heen een
centraal thema geweest in hun mu-
ziek. Dat spanningsveld tussen
hoop en de vrees om het land weer
uitgezet te worden of minstens aan
lager wal te raken komt terug in tal
van klassieke Los Lobos liedjes als
Will the Wolf survive?, The Mess we’

re in, A matter of Time en Is this all
there is?’ ,,Die thematiek is altijd be-
langrijk gebleven voor Los Lobos,’’
zegt Steven Berlin. ,,Ons album The
Town en the City uit 2006 is er zelfs
mee doorspekt. Maar we hebben
net een nieuwe plaat opgenomen,
Tin Can Trust, en die gaat eigenlijk
veel meer over de huidige toestand
van Amerika, of de wereld, in het
algemeen.’’ Los Lobos heeft Latijn-
se muziekstijlen toegevoegd aan de
mélange van ‘rootsstijlen’ die in de
Amerikaanse rock al bestond. Dat
zal ongetwijfeld bijgedragen heb-
ben aan de emancipatie van de Lati-

nobevolking in de Verenigde Sta-
ten. Maar je kunt je afvragen of mu-
ziek ook die stimulerende rol kan
spelen voor andere immigranten-
groepen in Amerika, zoals mensen
uit Arabische landen. Steve Berlin:
,,De Latino-bevolking is ondertus-
sen de grootste minderheid in de
Verenigde Staten. En hun muziek
spreekt de hele Amerikaanse bevol-
king aan. Maar ik vrees dat dat voor
andere culturen moeilijker is. Arabi-
sche muziek laat zich volgens mij
toch minder gemakkelijk met Ame-
rikaanse ‘roots’ mengen. Dat blijft
toch exotischer.’’
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