
OUVIR

sugestões

SONS OF KEMET
«BLACK TO THE FUTURE»

Será Shabaka Hutchings, líder dos Sons of Kemet, o salvador do jazz? A resposta do próprio, 
dada a um jornalista, recusa qualquer aproximação ao estatuto messiânico: «Penso que é uma 
boa técnica de marketing para vender alguns jornais ou ganhar alguns cliques. Só estou a fazer 
a minha cena. Na verdade, penso que o jazz nunca esteve numa posição comprometedora, 
nunca precisou realmente de salvadores».

Messias ou não messias, Shabaka Hutchings, saxofonista tenor, clarinetista e compositor dos 
Sons of Kemet, é muito provavelmente o rosto mais visível de uma nova vaga de músicos 
britânicos, que tem feito com que as novas gerações olhem para o jazz como um género 
musical maior – um pouco como Raymond Chandler transformou a literatura policial. Basta 
dizer que, para além dos Sons of Kemet, Hutchings integra os Shabaka & The Ancestors e os 
recomendados The Comet is Coming, a quem pertence o intrépido «Trust In The Lifeforce of the 
Deep Mystery».

Editado há dias, «Black To The Future» é já o quarto longa-duração dos Sons of Kemet, banda 
que, para além de Shabaka Hutchings, conta com Theon Cross (tuba), Eddie Hick (bateria) e 
Tom Skinner (bateria) na formação. O disco mantém a sofisticação e a atração pelo abismo a 
que os Sons of Kemet nos habituaram, mas é na mistura entre a música de pauta – estilo 
conservatório - e a experiência xamânica que reside a grande viagem interior de «Black To The 
Future». Como num grande romance, somos confrontados com o drama, a perda, o perigo, o 
encontro com velhas feridas e alguma esperança - a ser um livro, seria «A Estrada», do 
norte-americano Cormac McCarthy.

A palavra tem um peso extra neste disco, proferida por uma série de poetas, MC`s e rappers, 
tais como Angel Bat Dawid, Moor Mother, D Double E, Joshua Idehen ou Kojey Radical. Quanto a 
instrumentistas, a lista de convidados mistura a cena emergente, com nomes como os de 
Cassie Kinoshi (saxofone alto), Ife Ogunjoi (trompete) e Nathaniel Cross (trombone), com o do 
pioneiro Steve Williamson (saxofone-tenor), que antes da pandemia estava a regressar à 
música após um hiato de mais de uma década onde lidou com uma profunda depressão.

Um disco onde a palavra tem um peso extra e que, à semelhança de anteriores trabalhos de 
Shabaka Hutchings, se ouve como um manifesto onde, ao já expressivo título «Black To The 
Future», se junta um quase poema fragmentário, composto pela sequência dos títulos das 
faixas: Field Negus / Pick Up Your Burning Cross / Think of Home / Hustle / For the Culture / To 
Never Forget the Source / In Remembrance of Those Fallen / Let the Circle Be Unbroken / 
Envision Yourself Levitating / Throughout the Madness, Stay Strong / Black. A haver uma lição a 
(re)aprender com este disco, ela é sem dúvida esta: para que a Humanidade progrida, e se 
possa assumir como tal, temos de questionar seriamente o que significa ser «Black To The 
Future». 
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https://open.spotify.com/album/2mvz0NPBCPTbSEgRViuDLK
https://open.spotify.com/album/6AfA0FZhzRTpjDDYHkCd5B



