CHAQUETA DE CHÁNDAL

FUTURO , TÚ ANTES MOLABAS

BR155 / D.L. GI 1116-2021

FIRME USTED AQUÍ
VADEMÉCUM
LA CONQUISTA DEL CHAMPÁN
TUTORIAL PARA VILLANOS
DE MAYOR QUIERO SER VIEJO
TÚ A BOSTON Y YO A CALIFORNIA
¿POR QUÉ LO LLAMAN AMOR CUANDO QUIEREN DECIR BEZOS?
PRESOS Y POLÍTICOS Y VICEVERSA
QUEREMOS IR A MISA
LOS STORIES DE UNABOMBER

Chaqueta de Chándal tornen el 2022 amb un nou àlbum, el segon, l’esperat.
Un gran salt respecte al seu ja sorprenent debut. I amb un títol apte per penjar
pancartes a balcons i estadis: “Futuro, tú antes molabas”.
Primer de tot, un avís. Tot i que aquest disc té cançons més pop, colors més càlids,
melodies més amables… Tot i que el seu embolcall musical és més lluminós,
eclèctic i brillant… Aquest disc vol donar mal rotllo. Vol donar mal rotllo, i ho fa.
Perquè aquest disc està més preocupat, fins i tot desenganyat. Coses de fer-se
gran, sí.
Aquest disc es preocupa per l’individualisme exacerbat d’avui en dia, per la
nova dictadura dels sentiments, pel jo com un objecte de consum més, per
la hiperventilació a les xarxes socials, per la perillosa addicció a la discòrdia,
per l’aniquilació del que és comú enfront del que és divers… A banda d’algun
problema ja crònic, com el vodevil polític o la xacra eclesiàstica. Que de la
pandèmia en sortiríem més fortes, amb empaties reforçades i amb horts urbans
per tota la geografia? Doncs sembla que no. Per començar, a la pandèmia li
queden unes quantes piles per gastar encara...
En resum: aquell futur que molava, el de les riqueses redistribuïdes i els
monopatins voladors, ja és un simple somni. Pura nostàlgia.
Chaqueta de Chándal estan enfadades, però canalitzen l’enuig a la seva manera:
amb sorna, amb la ironia com a salconduit, potser com a protecció. Entre acudit
i acudit diuen el que pensen i pensen el que diuen, i aquesta honestedat és
d’agrair. No han vingut a salvar el món, ni a agitar consciències més del compte;
el seu objectiu continua sent fer ballar, cantar fort i compartir la profunda queixa
de la manera més horitzontal possible: rient-nos una mica.
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Mirant cap enrere, Chaqueta de Chándal havien de tocar a tots els festivals
de 2020. Estaven confirmats a Tomavistas, Primavera Sound, Vida Festival,
Palencia Sonora, Gegant, Embassa’t, Canela Party... Hauria estat un bonic
cartell per a aquell sorprenent disc de debut, “Gimnasia menor” (2019), però es
va esfumar fins i tot abans de publicar el flyer. Van capejar el temporal pandèmic
publicant un parell de singles (“Artículo primero” el 2020, “La insoportable
levedad del ser rico” el 2021) i, sobretot, posant fil a l’agulla per tirar endavant
el nou disc que ara finalment es materialitza.
“Futuro, tú antes molabas” està gravat i mesclat per Sergio Pérez a Maikmaier,
i masteritzat per Victor García a Ultramarinos. Compta amb la col·laboració
especial de Pope (STA, Barba Corsini) a la trompeta. I amb màgiques
il·lustracions de Mainés E. Vizcarra.
El nou disc es presentarà en directe a festivals com Primavera Sound, Inverfest,
Let’s Festival, Emergentes i Canela Party, entre d’altres.
Chaqueta de Chándal són Guillem Caballero (veu, teclats i sintes), Natalia
Brovedanni (veu i guitarra) i Alfonso Méndez (bateria i cors).

