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Rocker Zucchero ziet
zich het liefst als Peppone

MUZIEK Italiaanse Joe Cocker presenteert nieuw album ‘Chocabeck’

door Peter Bruyn

BB rescello is in rep en roer.
Het is het laatste weekein-
de van oktober en Zuc-
chero presenteert zijn

nieuwe album in dit piepkleine
dorpje in de Povlakte. In Italië zijn
alleen premier Berlusconi en de
paus bekender dan Zucchero. En
de paus waarschijnlijk niet eens
meer.
Brescello is, hoe klein ook, niet zo-
maar een dorpje. In de jaren vijftig
werden hier de befaamde Don Ca-
millo-films opgenomen. Een serie
tragikomedies waarin dorpspastoor
Don Camillo praat met Jezus aan
het kruis in zijn kerk en het voort-
durend aan de stok heeft met de
communistische burgemeester
Don Peppone.
„Ik ben een kilometer of tien van
hier opgegroeid, in een ander dorp
aan de Po, vergelijkbaar met dit”,
vertelt de zanger in een kamertje
in het Don Camillo-museum waar
hij voor enkele dagen zijn domici-
lie heeft. Buiten staan honderden
fans, camera in de aanslag, in de
hoop een glimp van hun idool op
te vangen. „Mijn ouders werkten
op een boerderij. In de dorpskerk
heb ik orgel leren spelen. En mijn
nieuwe plaat, Chocabeck is in feite
een conceptalbum over dat dorp
dat natuurlijk niet meer op die ma-
nier bestaat, maar dat telkens weer
in een flits door mijn gedachten
schiet – vooral als ik op tournee
ben. Die sfeer, vooral op de zonda-
gen. Brescello komt vandaag de dag
nog het dichtst bij dat beeld. Van-

daar dat ik besloten heb om hier
het album te lanceren.”
In Italië is hij de best verkopende
popmuzikant van de laatste decen-
nia, maar in Nederland blijft Zuc-
chero vooral de man van die smart-
laphit, Sensa una Donna, die ook al-
weer een jaar of twintig oud is. Hij
werd wel de Italiaanse Joe Cocker
genoemd, maar zelf zegt hij vooral
door Ray Charles te zijn geïnspi-
reerd. Tegelijk is hij bekend als die
Italiaanse rocker die er in slaagde
de halve internationale popwereld
aan zijn platen te laten meewerken,
tot Clapton, Bono en zelfs Miles Da-
vis aan toe. Maar ook BB King,

Sting, John Lee Hooker, Sheryl
Crow en de onvermijdelijke, on-
langs overleden Solomon Burke.
Dat lijkt een slim georganiseerde
marketingtruc, maar je hoeft maar
één concert van Zucchero bij te wo-
nen of een half uurtje met hem te
converseren, om te begrijpen hoe
het zit. Hij is gewoon fan. En daar-
bij in alles zo aandoenlijk naïef, dat
hij niet alleen heilig gelooft in alle
popclichés, maar ook zonder aarze-
len al zijn idolen belt en om een bij-
drage vraagt. En zo’n aardige man
als Zucchero kun je niets weigeren.
„Ja, ik ben fan”, beaamt de rocker
en begint enthousiast te vertellen
over zijn ontmoetingen met Davis,

Clapton en noem maar op. „Geloof
me, daar zit geen strategie achter,
echt niet! Het gaat gewoon vanzelf.
Zoals nu ook weer met Bono, die
ik benaderde om een tekst te schrij-
ven voor de internationale editie
van mijn nieuwe album. Hij stuur-
de mij Someone else’s tears. En toen
U2 afgelopen zomer in Rome speel-
de ging ik naar hem toe in de kleed-
kamer en liet mijn versie horen.
Hij luisterde met zijn handen voor
zijn gezicht en toen het nummer af-
gelopen was en hij z’n handen weg-
haalde, zag ik dat de tranen over
zijn wangen liepen…”
Drama dus, die op Zucchero’s nieu-
we album zelfs regelmatig over gaat
in melodrama. Chocabeck kent on-
danks het productiewerk van de
Californiër Don Was en bijdragen
van de talloze sessiemuzikanten uit
Los Angeles aanzienlijk meer Itali-
aanse bel canto melodieën en min-
der Amerikaanse roots-invloeden
dan zijn eerdere platen. Hoewel er
een paar sterke poprefreinen op
het album staan wentelt de rocker
zich naar hartenlust in het soort
‘over de top’ sentimenten.
Het gesprek komt weer op Don Ca-
millo. Met wie uit de films identifi-
ceert hij zich het liefst? Met de
priester Camillo, met de commu-
nist Peppone, of met Jezus aan het
kruis? „Oh, met Peppone natuur-
lijk”, zegt Zucchero zonder een mo-
ment te aarzelen.. „Die houdt van
lekker eten en jaagt de boel graag
een beetje op stang, net als ik.” Dus
niet Jezus? Hij schudt het hoofd.
„Die rol is al vergeven. Aan Bono,
hahaha.”
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