
mo6 
3* 

Van Caruso tot Conte 



CD 1 
1 0 sole mio - Enrico Caruso 

2 Funiculì funiculà - Alessandro Ziliani 

3 Tornerai 

- Trio Lescano & Quartetto Jazz Funaro 

4 La piccinina Carlo Buti 

5 Tulipan - Trio Lescano 

6 Ba... Ba... Baciami piccina 

- Alberto Rabagliati 

7 Rosabella del Molise 

- Ernesto Bonino & Silvana Fioresi 

8 Torna a Surriento Frank Sinatra 

9 Luna mezzo mare Dean Martin 

10 Grazie dei fiori - Nilla Pizzi 

11 Arrivederci Roma Renato Rascel 

12 Mambo Bacan - Sophia Loren 

13 Che bambola! 

- Fred Buscagliene e i suoi Asternovas 

14 Mambo Italiano - Carla Boni 

15 Guaglione - Aurelio Fierro 

16 Van Wood s Rock - Van Wood Quartet 

17 Chella llà 

- Marino Marini ed il suo Quartetto 

18 Piccolissima serenata - Teddy Reno 

19 Tu vuò fa l'americano Renato 

Carosone 

20 Giorgio (del Lago Maggiore) 

- Fatima Robin's con Fred Buscagliene 

21 Nel blu, dipinto di blu [Volare] 

- Domenico Modugno 

22 '0 Sarracino - Renato Carosone 

23 Tintarella di luna - Mina 

24 Mamma - Robertino 

25 La ballata della tromba Nini Rosso 

CD 2 
1 24.000 baci - Little Tony 

2 St. Tropez twist 

- Peppino di Capri e i suoi Rockers 

3 Fatti mandare dalla mamma a pren 

dere il latte - Gianni Morandi 

4 I Watussi -1 Flippers con Edoardo Vianello 

5 Non ho l'età (per amarti) 

- Gigliola Cinquetti 

6 Una lacrima sul viso - Bobby Solo 

7 Eh! Già... (Lasciami entrar) 

- La Ragazza del Clan & I Ribelli 

8 La notte - Adamo 

9 Hai promesso 

- Johnny Kendall e gli Heralds 

10 Piangi con me - The Rokes 

11 Graduale - The Brains 

12 Nessuno mi può giudicare 

- Caterina Caselli 

13 Parlami di te - Frangoise Hardy 

14 Non ridere di me I Ragazzi del Sole 

15 Un ragazzo di strada -1 Corvi 

16 Noi non ci saremo I Nomadi 

17 Ragazza notte 

-1 Ragazzi dai Capelli Verdi 

18 II geghegè - Rita Pavone 

19 Bambina sola -1 Profeti 

20 15a frustata -1 New Dada 

21 Incubo n. 4 - Caterina Caselli 

22 Guardo te e vedo mio figlio I Dik Dik 

23 Arriva la bomba 

- Dorellik [Johnny Dorelli] 

24 La bambola - Patty Pravo 

25 Farufaru - Rinaldo Ebasta 

CD 3 
1 Agata - Nino Ferrar 

2 La canzone dei sole - Lucio Battisti 

3 Parole, parole - Mina & Alberto Lupo 

4 Pazza idea - Patty Pravo 

5 Piccola e fragile - Drupi 

6 A far l'amore comincia tu 

- Raffaella Carra 

7 Ti amo - Umberto Tozzi 

8 Marna Leone - Bino 

9 America - Gianna Nannini 

10 Ma quale idea - Pino d'Angio 

11 Via con me - Paolo Conte 

12 Storie di tutti i giorni 

- Riccardo Fogli 

13 Amarsi un po’ - Ricchi e Poveri 

14 L'italiano - Toto Cutugno 

15 Dolce vita - Ryan Paris 

16 Sincerità - Riccardo Cocciante 

17 Ti sento - Matia Bazar 

18 I maschi - Gianna Nannini 

19 Senza una donna 

- Zucchero Fornaciai 

20 Max - Paolo Conte 
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Van Napels tot 
San Remo & van 
Caruso tot Conte 

Groot was mijn verontwaardiging als 
twaalfjarige, toen Willy Alberti, de 
beroemdste Italiaanse zanger ter 

wereld, een Amsterdammer bleek te zijn. 
Die kleine dikzak met dat zwart achterover- 

gekamde haar, die 'Tenore Napolitano' met 
zijn Come prima, Piove en Marina, de man 
die zich liet fotograferen met zo'n buikfles 
Chianti, terwijl hij een veel te grote hap spa¬ 
ghetti naar binnen werkte, dat kereltje met 
zijn belcanto was gewoon een Jordanees 
die Careltje Verbrugge heette... K. Jagers 
jr. had het allemaal opgeschreven in de 
biografie van Alberti, een pocketboekje 
uit de Mimosa-reeks. Zelfs in Amerika 
waren ze erin getrapt. Nu wist ik het zeker: 
grote mensen waren niet te vertrouwen. 
Sinterklaas kwam niet uit Spanje, Alberti 
niet uit Italie. Dan zouden kinderen ook wel 
niet uit moeders buik komen, zoals sommige 
bijdehante vriendjes durfden beweren. 

Sinds mijn vergissing met Alberti heb ik 
het Italiaanse lied gemeden, en dat was 
niet moeilijk. Want vanaf 1963, een jaar 
na mijn schokkende ontdekking, kwam de 
meest fantastische muziek uit Engeland 
en Amerika: The Beatles, Rolling Stones, 
Kinks, James Brown, Wilson Pickett, Lovin' 
Spoonful. Nog maar sporadisch drong er 
een Italiaans lied door in de hitparade, een 
verdwaald Eurovisie Songfestival-liedje, een 
fout nummer van Rita Pavone of Patty Pravo 
(La bambolaì), en vanaf de jaren zeventig elk 

jaar wel een zomerhit die weinig kwaad kon. 
Integendeel, wat hebben we een pret gehad 
om Raffaella Carra ('Skopje skopje') en hoe 
zwoel hebben we de disco niet gedanst op 
Ma quale idea van Pino d'Angio. 

In de jaren tachtig veranderde mijn 
schampere houding tot het Italiaanse lied, 
en dat was, behalve aan de prachtige rock 
'n roll-vrouw Gianna Nannini, te danken aan 
één man, Paolo Conte. In het gewone leven 
was Conte advocaat in Asti, een wijnstadje 
in de Piemonte tussen Turijn en Genua, 
maar in zijn vrije tijd gaf hij zich over aan zijn 
liefde voor de authentieke jazz en de avant 
garde-literatuur en maakte hij zijn eerste 
composities, zoals Azzurro voor Adriano 
Celentano. Zijn beide beroepen hield hij strikt 
gescheiden: 'De advocaat zingt niet en de 
zanger is geen jurist.' In 1974 nam hij zijn 
eerste album op, en langzamerhand ontwik- 
kelde zijn carrière zich van scheppend naar 
uitvoerend kunstenaar. Paolo Conte's teksten 
zijn literair-experimenteel, zijn muziek is een 
combinale van jazz, boogie woogie, 'big 
band'-muziek, Latijns-Amerikaans en soul, 
maar is zelfs schatplichtig aan het klas- 
sieke Napolitaanse lied. In zijn veelzijdigheid 
omspant het oeuvre van Paolo Conte de 

hele Italiaanse muziekgeschiedenis van de 
twintigste eeuw. En dat vormde voor mij 
een mooie aanleiding om die geschiedenis 
met terugwerkende kracht eens nader te 
onderzoeken en de hoogtepunten ervan vast 
te leggen op deze 3 cd-box. 

Al gauw legde ik mij een beperking op, 
zoals ik dat al deed bij de samenstelling van 
mijn eerdere compilaties: de muziek moest 
zijn vastgelegd op schellak of vinyl (waar- 
door nummers van na 1990 afvielen) en ik 
zou streven naar zoveel mogelijk originele 
opnames van de originele artiesten. Dit 
laatste bleek de doodsteek voor onze nati- 
onale coryfee Willy Alberti. Zijn complete 
Italiaanse repertoire heeft hij, als trouw 
bezoeker van het jaarlijkse San Remo- 
festival, ter plekke uit het hoofd geleerd 
en op de grammofoonplaat nagezongen. 
Een hele prestatie voor iemand die de taal 
zelf nauwelijks verstond, maar het is toch 
minder indrukwekkend dan de kunststukjes 
die andere Nederlanders verrichtten: de 
meisjes van het Trio Lescano en de gitarist 
Peter van Houten (Van Wood). Zij verrijkten 
de Italiaanse muziekgeschiedenis met 
authentiek repertoire en zijn daarom wel op 
de Italiano-box vertegenwoordigd. 



I TRADITIONI 

Het koninkrijk Napels, in 1871 toegevoegd 
aan de eenheidsstaat van Garibaldi, is de 
bakermat van het Italiaanse lied. Heel veel 
liedjes die in de amusementsmuziek populair 
zijn geworden, hebben hun oorsprong in het 
Napolitaanse dialect. Uit Napels komen ook 
de beroemde tenoren, Enrico Caruso (1873- 
1921) in de eerste plaats. Hij nam in 1902 
de allereerste grammofoonplaat op: Vesti 
la giubba uit de opera / Pagliacci, waarvan 
meer dan een miljoen exemplaren werden 
verkocht. 0 sole mio, een compositie uit 
1899 van Giovanni Capurro en Eduardo Di 
Capua, is zijn beroemdste lied, dat hij even- 
wel pas in 1916 op de plaat zette, altijd nog 
44 jaar vóór Elvis Presley, die er It's Now Or 
/Vevervan maakte. 

Funiculì funiculà is een nog ouder Na- 
politaans volkslied, geschreven in 1880 bij 
de opening van de eerste kabelspoorbaan 
[funicolare) naar de krater van de Vesuvius. 
Alle tenoren tot en met Pavarotti hebben het 
gezongen, maar in de Amsterdamse Jordaan 
combineert men de liefde voor Napels met 
die voor de jenever in het refrein: 'Jajem, 
jajem, jajem moet er zijn'. En in diezelfde 

Jordaan zong Manke Nelis 'O, kleine jodel- 
jongen', een al even vrije bewerking van La 
piccinina van Carlo Buti. 

Het Trio Lescano bestond uit de drie 
Haagse zusjes Alexandra, Judith en Kitty 
Leschan, ex-acrobates, die op het einde van 
de jaren dertig en in de vroege oorlogsjaren 
met hun gracieuze stemmen een waanzin- 
nige populariteit bereikten in Italie - totdat 
hun joodse afkomst naar buiten kwam en 
een radioboycot volgde. Tornerai is het origi- 
neel van Jattendrai van Rina Ketty en Dalida, 
Tulipan het vrolijke nummer waarin het trio 
het eigen tulpenland bezong. Na de oorlog 
weken de meisjes Leschan uit naar Zuid- 
Amerika, waarna het spoor dood loopt. 

De swing die het Trio Lescano van nature 
had, bracht Alberto Rabagliati na een mis- 
lukte filmcarrière in de Verenigde Staten naar 
zijn eigen vaderland. Ba... Ba.... Baciami 
piccina ('Ku-ku-kus me, kleine meid') was het 
resultaat. Na de oorlog werd het lied weer 
naar Amerika geéxporteerd en leverde het 
Rosemary Clooney de hit Botch- A-Me op. 

Het Italiaanse lied was uberhaupt populair 
na de oorlog, vooral in Duitsland en in Ame¬ 
rika. Emigrantenzonen Frank Sinatra en Dean 
Martin namen in hun vroege carrière Napo- 



litaanse klassiekers op, maar omgekeerd 
was er van Amerikaanse invloeden in het 
Italiaanse lied nauwelijks iets te merken. De 
blues, de country and western-muziek en de 
rock 'n roll gingen onopgemerkt voorbij, op 
een paar pogingen na van onze landgenoot 
Peter van Houten / Van Wood. Deze Haagse 
gitarist was na de oorlog in Napels terecht 
gekomen en daar ontdekt door orkestleider 
Renato Carosone, die hem in zijn kwartet 
opnam. Met zijn eigen Van Wood Quartet 
tekende hij in 1956 voor een uniek stuk 
Italiaanse rock 'n roll: Van Wood's Rock. 

Maar het belangrijkste fenomeen in de po- 
pulariteit van het Italiaanse lied was toch wel 
het Festival della Canzone Italiana, dat vanaf 
1951 jaarlijks in de luxe badplaats San Remo 
wordt gehouden. Alle grootheden van het 
Italiaanse lied zijn er gelanceerd of hebben er 
opgetreden, en na 1960 gaven steeds vaker 
buitenlandse artiesten er acte de présence. 
Nilla Pizzi was in 1951 de eerste winnaar 
met Grazie dei fiori - ze zong overigens tien 
van de twintig liedjes en had maar twee 
andere concurrenten. Het San Remo-festival 
kreeg elk jaar meer deelnemers en werd het 
grate voorbeeld voor andere festivals; een 
jaar later al lanceerde Napels zijn eigen vari- 

ant, het Festival della Canzone Napoletana, 
en in 1956 nam het Eurovisie Songfestival de 
formule over, waarbij Italie een tijd lang de 
winnaar van San Remo afvaardigde. Dome¬ 
nico Modugno zong in 1958 Nel blu, dipinto 
di blu tot grate hoogten; als Volare werd 
het overal in de wereld een hit, maar op het 
Eurovisie Songfestival kwam het slechts tot 
een derde plaats. 

Italiaanse muziek domineerde Europa 
aan het einde van de jaren vijftig en in de 
vroege jaren zestig. Renato Carosone, eerst 
met een kwartet en later met zijn sextet, 
was de grate gangmaker met nummers als 
Torero, V Sarracino en Tu vuò fa l'americano, 
dat een paar jaar geleden nog gesampled 
werd. Het fenomeen Claudio Villa nam meer 
dan drieduizend liedjes op (tevergeefs, hij 
ontbreekt in mijn verzameling), Rocco Gra¬ 
nata, Salvatore Adamo en Willy (en Willeke) 
Alberti waren razend populair in de Benelux. 
In Frankrijk was Marino Marini ed il suo 
Quartetto voortdurend op tournee, zoals het 
Quartetto Enzo Gallo niet uit Nederland was 
weg te slaan. Mooi gekapte mannen, goed in 
het pak, die met het snaaks gezongen Itali- 
aanse succesrepertoire voor een beschaafd 
hitsige sfeer op de dansvloer zorgden. 

FONIT SPM 42 



CD 1 I TRADITIONI 

1 0 sole mio - Enrico Caruso (Giovanni Capurro - 

Eduardo Di Capua) ©1916 RCA 

2 Funiculì funiculà - Alessandro Ziliani (Peppino 

Turco - Luigi Denza) © 1936 Public Domain 

3 Tornerai - Trio Lescano & Quartetto Jazz Funaro 

(Nino Pastelli - Dino Olivieri) © 1937 Warner Music Italia 

4 La piccinina - Carlo Buti (Eldo Di Lazzaro - Mario 

Panzeri) © 1939 Columbia 

5 Tulipan - Trio Lescano (Maria Grever - Riccardo 

Morbelli) © 1940 Warner Music Italia 

6 Ba... Ba... Baciami piccina - Alberto Rabagliati 

(Luigi Astore - Riccardo Morbelli) © 1941 Fonit Cetra 

7 Rosabella del Molise - Ernesto Bonino & Silvana 

Fioresi (Eldo Di Lazzaro - £ Gianipa) © 1942 Fonit Cetra 

8 Torna a Surriento - Frank Sinatra (Ernesto De 

Curtis, Giambattista De Curtis) © 1950 Capitol 

9 Luna mezzo mare - Dean Martin (Paolo Citarella) 

® 1951 Capitol 

10 Grazie dei fiori - Nilla Pizzi (Gian Carlo Testoni- 

Mario Panzeri- Saverio Seracini) © 1951 Sir Italmusica 

11 Arrivederci Roma - Renato Rascel (Renato Rasce! 

~ Petro Garinei- Sandro Giovannini) © 1954 Odeon EMI 

12 Mambo Bacan - Sophia Loren (Francesco 

Giordano - Roman Vatro) © 1955 RCA 

13 Che bambola! - Fred Buscagliene e i suoi Asterno- 

vas (Fred Buscaglione - Leo Chiosso) © 1955 Fonit Cetra 

14 Mambo Italiano - Carla Boni (Bob Merrill-Gabba 

[Gaspare Gabriele Abbate] - Lidianni [Gian Carlo 

Testoni]) © 1956 Warner Music Italia 

15 Guaglione - Aurelio Fierro (Nisa [Nicola Salerno] - 

Giuseppe Fanciulli) © 1956 Durium 

16 Van Wood's Rock [Non puoi ballare sulle pietre] - 

Van Wood Quartet (Peter Van Wood-Leo Chiosso) 

© 1956 Fonit 

17 Chella llà - Marino Marini ed il suo Quartetto (Um¬ 

berto Bertini - Sandro Taccani- Vincenzo Di Paola) 

©1956 Durium 

18 Piccolissima serenata - Teddy Reno (Gianni Perno 

- Antonio Amurri) © 1957 CGD 

19 Tu vuò fa l'americano - Renato Carosone (Renato 

Carosone - Nisa [Nicola Salerno]) © 1957 Pathé 

20 Giorgio (del Lago Maggiore) - Fatima Robin's con 

Fred Buscaglione (Paul Burkhard - Fridolin Tschudi- 

Mario Panzeri - Ettore Camera) © 1958 Fonit Cetra 

21 Nel blu, dipinto di blu [Volare] - Domenico Modugno 

(Franco Migliacci - Domenico Modugno) © 1958 Fonit 

22 '0 Sarracino - Renato Carosone (Renato Carosone 

- Nisa [Nicola Salerno]) © 1958 Pathé 

23 Tintarella di luna - Mina (Franco Migliacci - Bruno 

De Filippi) © 1959 Italdisc 

24 Mamma - Robertino (Cesare Andrea Bixio - Bruno 

Cherubini) © 1961 CNR 

25 La ballata della tromba - Nini Rosso (Franco 

Pisano) © 1961 Titanus / Durium 



I RAGAZZI 

Met de blues en de rock 'n roll was het 
dus niets geworden, maar dankzij jongens 
(ragazzi) als Adriano Celentano, Peppino di 
Capri, Gianni Morandi en Eduaro Vianello 
stonden de twist en de surfmuziek in Italie 
wel op de kaart. Celentano, de vrolijkste 
en productiefste van allemaal en daarbij 
ook nog een komisch acteur, won in 1961, 
samen met Little Tony, de tweede prijs in 
San Remo met 24.000 baci, een nummer dat 
meteen werd opgepikt door collega-rockers 
Johnny Hallyday in Frankrijk (24.000 baisers) 
en Peter Koelewijn in Nederland (24.000 
kussen). Bobby Solo ontpopte zich als de 
Italiaanse Elvis; en hoewel Gigliola Cinquetti 
in 1964 nog wel San Remo en daarna het 
Songfestival won met een traditioneel lied 
(Non ho l'età), was het pleit voor de nieuwe 
muziek inmiddels beslecht. Ook in Italie was 
de opmars van The Beatles en de Rolling 
Stones en al de aanverwante beatmuziek 
niet te stuiten. De Stones namen zelfs een 
Italiaanse versie op vanAs Tears Go By, 
helaas moet dat nummer, Con le mia lacrime, 
hier om copyrightredenen ontbreken. Johnny 
Kendall &The Heralds brachten de nederbeat 

naar Italie en vertaalden ook al een Stones- 
nummer, Heart of Stone, hier aanwezig in 
authentiek Amsterdams steenkool-ltaliaans: 
Hai promesso. 

Het San Remo-festival van 1966 was 
het grote keerpunt. Oudgediende Domenico 
Modugno won weliswaar nog, maar ging 
vervolgens op het Eurovisie Songfestival 
vreselijk af, waarna een eind gemaakt werd 
aan de traditie om de San Remo-winnaar 
daarheen te sturen. De revelatie dat jaar in 
San Remo was de jonge zangeres met de 
gouden strot die als tweede eindigde: Cate¬ 
rina Caselli (Nessuno mi può giudicare). Ook 
Gene Pitney, vaste gast aan de Italiaanse 
kust, vertolkte dat nummer. Er stonden in 
1966 meer wereldsterren op het podium, 
onder wie Frangoise Hardy (Parlami di te) en 
zelfs de Engelse Yardbirds, met een overi- 
gcns zeldzaam slome uitvoering van Questa 
volta, sologitarist Jeff Beck weigerde het 
nummer mee te spelen op de plaatopname. 
Adriano Celentano haalde met de fraaie 
compositie II ragazzo della via Gluck de finale 
niet, maar Frangoise Hardy pikte het nummer 
op en maakte het als La maison où j'aigrandi 
tot een van haar grote successen. 

Net als in Nederland bekeerden de Itali- 



aanse ragazzi zich in 1966 massaal tot de 
beatmuziek en gingen in schuurtjes en ga- 
rages de originelen van de Engelse en Ame- 
rikaanse artiesten naspelen, veelal in eigen 
Italiaanse vertalingen. Dat is waarschijnlijk 
de reden waarom de populariteit van die 
bandjes, met mooie namen als I Nomadi, 
I Camaleonti, I Ragazzi del Sole, I Corvi (De 
Kraaien) en I Dik Dik, tot Italie beperkt is 
gebleven. Daarnaast is Italie natuurlijk een 
groot land, met een eigen muziekcultuur, en 
was er volop werk voor al die aanstormende 
talenten. De drang om de wereld te ver- 
overen was er minder dan bij voorbeeld in 
Nederland. Al gauw begonnen de Italiaanse 
bandjes ook eigen composities te maken, die 
de songs van hun Engelse en Amerikaanse 
voorbeelden naar de kroon staken. 

De Italiaanse beatmuziek uit de periode 
1966-1969 is heel interessant en wordt 
inmiddels, net als de nederbeat, wereldwijd 
verzameld. De tweede cd bevat slechts een 
kleine bloemlezing van die muziek, waarbij 
ik ook ruimte heb gemaakt voor The Rokes, 
Engelse jongens die hun werk in het Italiaans 
speelden, en The Brains, de uitvinders van 
het verschijnsel 'beatmis' met hun bewer- 
king van het Graduale uit de Latijnse liturgie. 

Talloze wereldartiesten zagen mogelijk- 
heden in de Italiaanse muziekmarkt. Er valt 
ook nog een uitgebreid overzicht te maken 
van solo-artiesten en groepen die hun num- 
mers in het Italiaans hebben opgenomen: 
veel Franse zangers als Georges Moustaki, 
Frangoise Hardy, Richard Anthony en Michel 
Polnareff; de Rolling Stones en Yardbirds 
kwamen al voorbij, maar ook The Everly 
Brothers en Sandie Shaw zongen in het 
Italiaans en opvallend genoeg een hele reeks 
Motown-artiesten als The Supremes, Stevie 
Wonder, The Temptations en Four Tops. Op 
de in 2010 verschenen dubbel-cd Motown 
Around The World staat hun complete Itali- 
aanstalige repertoire. 



CD 2 I RAGAZZI 

1 24.000 baci [Ventiquattromila baci] - Little Tony 

(Adriano Celentano - Lucio Fulci - Piero Vivarelli) ® 

1961 Durium 

2 St. Tropez twist - Peppino di Capri e i suoi Rockers 

(Mario Cenci- Giuseppe Faiella) © 1962 Carisch 

3 Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte 

- Gianni Morandi (Franco Migliacci - Luis Enriquez 

Bacatovi © 1962 RCA Italiana 

4 I Watussi -1 Flippers con Edoardo Vianello (Carlo 

Bossi - Edoardo Vianello) © 1963 RCA 

5 Non ho l'età (per amarti) - Gigliola Cinquetti 

(Mario Panzeri-Nisa [Nicola Salerno]) © 1964 CGD 

6 Una lacrima sul viso - Bobby Solo (Lunero [lller 

Pattacini] - Mogol [Giulio fìapetti]) © 1964 Ricordi 

7 Eh! Già... (Lasciami entrar) [He Is The Boy] - La 

Ragazza del Clan & I Ribelli (Gerry Goffin - Dee Ervin 

-DonBacky)® 1965 CLAN 

8 La notte [La nuit] - Adamo (Salvatore Adamo) © 

1965 Pathé 

9 Hai promesso [Heart otStone] - Johnny Kendall 

e gli Heralds (Mick Jagger - Keith Bichards - Corrado 

Bonicatti-Antonio Latessa) © 1966 RCA Victor 

10 Piangi con me - The Rokes (Mogol [Giulio 

fìapetti] - David 'Shel' Shapiro) © 1966 ARC 

11 Graduale [Con voci di gioia] - The Brains (Marcello 

Giombini- Tomasso Federici) © 1966 Ariel 

12 Nessuno mi può giudicare - Caterina Caselli 

(Mario Panzeri - Daniele Pace - Luciano Beretta - 

Miki Del Prete) ® 1966 CGD 

13 Parlami di te - Frangoise Hardy (Edoardo Vianello 

- Vito Pallavicini) © 1966 Vogue 

14 Non ridere di me [Laugh At Me] -1 Ragazzi del 

Sole (Sonny Bono - Panesis [Franco Zauli]) © 1966 

Jolly 

15 Un ragazzo di strada [lAintNoMiracle Worker] 

-1 Corvi (Nancie Mantz - Annette Tucker - Nisa 

[Nicola Salerno] - Franco Califano) © 1966 Ariston 

16 Noi non ci saremo -1 Nomadi (Pontiack [Fran¬ 

cesco Guccini] - Toni Verona) © 1966 Columbia 

17 Ragazza notte -1 Ragazzi dai Capelli Verdi (Mogol 

[Giulio fìapetti]) © 1966 CDB 

18 II geghegè - Rita Pavone (Lina Wertmuller - Bruno 

Canfora)® 1966 RCA 

19 Bambina sola [YouAre a Lonely Girl] -1 Profeti 

(Barry McGuire - PF. Sloan - Mogol [Giulio fìapetti]) 

©1966 CBS 

20 15a frustata [La quindicesima frustata] -1 New 

Dada (Ermanno Parazzini- Wavan [Valerio Vancheri]) 

©1966 Bluebell 

21 Incubo n.4 - Caterina Caselli (Franco Monaldi- 

Gino Ingrosso) © 1967 CGD 

22 Guardo te e vedo mio figlio -1 Dik Dik (Lucio 

Battisti - Mogol [Giulio fìapetti]) © 1967 Ricordi 

23 Arriva la bomba - Dorellik [Johnny Dorelli] 

(Franco Castellano - Pipolo [Giuseppe Moccia] - 

Audrey Nohra Stainton - Franco Pisano) ® 1967 CGD 

24 La bambola - Patty Pravo (Franco Migliacci - 

Bruno Zambrini - Buggero Cini) © 1968 ARC 

25 Farufaru - Rinaldo Ebasta (Gerardo Carmine 

Gargiulo) © 1969 First / Ariston 

I Dik Dik in San Remo, 1969 



I SENTIMENTALI 

De Italiaanse beatjaren zijn snel voorbij. De 
meeste groepen vallen uiteen en wanneer ze 
al doorgaan onderscheidt hun repertoire zich 
niet langer meer van de gladde en gevaarloze 
pulp die via de commercièle radiostations en 
televisiekanalen wordt uitgevent. Natuurlijk 
is er in Italie ook een alternatieve scene, met 
funkmuziek, jazz, punk en heavy metal, maar 
die blijft vooral beperkt tot de universiteits- 
steden. In de hitparade dringt de alternatieve 
muziek nauwelijks door en daarom ontbreekt 
die ook op deze compilatie, die vooral een 
overzicht van de Italiaanse, internationale 
succesnummers wil geven. 

Claudio Baglioni, Lucio Battisti en Drupi 
(Giampiero Anelli) zijn grote namen in het 
Italie van de vroege jaren zeventig, maar op 
de laatste na heeft geen enkele van die ro- 
mantische zangers de Nederlandse hitlijsten 
gehaald. Battisti was de meest gevierde van 
hen, aanvankelijk als componist voor anderen 
in samenwerking met tekstschrijver Mogol 
(Giulio Rapetti), daarna als solo-artiest, die het 
succes steeds minder aankon en ten slotte 
helemaal van optredens afzag. Hij stierf in de 
jaren negentig op 55-jarige leeftijd. 

Italié's meest in het oog lopende zange- 
ressen zijn Mina (Mazzini) en Dalida, en ook 
hun beider internationale carrières zijn door 
tragiek bepaald. Mina had in de jaren vijftig 
als tiener al haar eerste hits, zoals Tintarella 
di luna, scoorde in Duitsland een nummer 
1 -hit met Heisser Sand (dat wij van Anneke 
Gronloh kennen) en brengt sinds 1965 tot 
de dag van vandaag jaarlijks een album 
uit. Optreden doet ze niet, ze heeft zich in 
Zwitserland teruggetrokken. Zangeres en 
actrice Dalida (Iolanda Cristina Gigliotti), de 
miss Egypte van 1954, zong ook in alle talen, 
maar vooral in het Italiaans en Frans. In 1956 
adopteerde ze Guaglione, het winnende lied 
van het festival van Napels, en maakte er 
Bambino van, een van de best verkochte 
plaatjes ooit in Frankrijk. Haar andere grote 
wereldhit, Gigi l'amoroso, het verhaal van 
een Napolitaanse hartenbreker die terugkeert 
naar zijn geboortedorp, zong ze in het Frans, 
Spaans, Duits en Italiaans. De laatste versie 
is de meest zeldzame en alleen daarom zou 
ik die graag hier gepresenteerd hebben. 
Helaas, de erven wilden er niets van weten. 
In haar liefdesleven was Dalida ongelukkig: 
drie van haar minnaars pleegden zelfmoord, 
een voorbeeld dat zij in 1987 volgde. 'Het 

• Parole-Parole 



passa idea 

patty pravo 

leven is me ondraaglijk geworden/ schreef 
ze in haar afscheidsnotitie, 'vergeef me'. 
Waar blijft 'Dalida, de musical' of beter nog 
'de opera'? 

Patty Pravo is een andere grande signora 
van het Italiaanse lied, die tot de dag van 
vandaag actief is. Haar Ragazzo triste, de 
vertaling van een song van Sonny Bono, was 
in 1966 de eerste popplaat die op Radio 
Vaticana werd gedraaid. Zij trad acht keer op 
op het San Remo-festival en behalve van La 
bambola kennen we haar in Nederland van 
Pazza idea, het origineel van Laatme alleen 
van de jong overleden Rita Hovink. 

Als gezegd, elk jaar viel er in Nederland 
wel een Italiaanse zomerhit te bewonderen 
of te betreuren, ze zijn op talloze cd's ver- 
zameld met voor de hand liggende titels als 
Bella Italia, Che Bello en Italy Amore, en wie 
op de derde cd iets van zijn gading mist [Feli¬ 
cità, Gloria, M'innamoro di te. Gente di mare) 
kan overal elders terecht. Natuurlijk is er wel 
plaats voor voormalig leadzanger van I Pooh, 
Riccardo Fogli, de winnaar van San Remo 
1982 met het lied dat twaalf jaar later als 
Dromen zijn bedrog het leven en de carrière 
van Marco Borsato definitief veranderde. En 
natuurlijk dienen zich de nieuwe helden aan: 

Paolo Conte, Gianna Nannini, Riccardo Coc- 
ciante en Zucchero. 

In de jaren negentig, die buiten het 
bestek van deze verzameling vallen, wordt 
het Italiaanse lied weer bijzonder populair in 
Nederland, dankzij Borsato, Paul de Leeuw, 
Laura Pausini, Eros Ramazzotti (die zelfs het 
Rotterdamse Ahoy weet te vullen) en Andrea 
Bocelli. En als dan ook nog De Drie Tenoren, 
onder aanvoering van Pavarotti, de interna- 
tionale stadions onveilig maken, is de cirkel 
rond en zijn we weer terug in het Napels van 
Caruso, waar in 1902 de eerste operaklanken 
op de plaat werden vastgelegd. 



CD 3 I SENTIMENTALI 

1 Agata - Nino Ferrer (Gigi Pisano - Giuseppe Cioffi) 

©1970 Riviera 

2 La canzone del sole - Lucio Battisti (Lucio Battisti 

- Mogol [Giulio Rapettijj © 1971 Numero uno 

3 Parole, parole - Mina & Alberto Lupo (Leo Chiosso 

- Giancarlo Del Re - Gianni Ferrio) © 1972 PDU / EMI 

4 Pazza idea - Patty Pravo (Paolo Dossena - Maurizio 

Monti - Giovanni Ullu - Cesare Gigli) © 1973 RCA 

5 Piccola e fragile - Drupi (Enrico Riccardi - Luigi 

Albertelli) © 1974 Ricordi 

6 A far l'amore comincia tu - Raffaella Carra 

(Daniele Pace - Franco Bracardi) © 1977 CGD 

7 Ti amo - Umberto Tozzi (Giancarlo Bigazzi- Um¬ 

berto Tozzi) © 1977 CBS 

8 Marna Leone - Bino (Renate Vaplus - Benedetto 

Arico)® 1978 CNR 

9 America - Gianna Nannini (Gianna Nannini - Mauro 

Paoluzzi) © 1979 Ricordi 

10 Ma quale idea - Pino d'Angio (Giuseppe Chier- 

chia) © 1980 Flarenasch 

11 Via con me - Paolo Conte (Paolo Conte) © 1981 

RCA 

12 Storie di tutti i giorni - Riccardo Fogli (Maurizio 

Fabrizio - Riccardo Fogli- Guido Morra) © 1982 Paradiso 

13 Amarsi un po’ - Ricchi e Poveri (Dario Farina - 

Cristiano Minellono) © 1982 BMG Music 

14 L'italiano - Toto Cutugno (Cristiano Minellono - 

Tota Cutugno) © 1983 Carrere 

15 Dolce vita - Ryan Paris (Pierluigi Giombini-Paul 

Mazzolini) © 1983 Clever / Carrere 

16 Sincerità - Riccardo Cocciante (Riccardo Coc- 

ciante - Etienne Roda Gii) © 1983 Virgin 

17 Ti sento - Matia Bazar (Aldo Stellila - Sergio 

Cossu - Carlo Marrale) © 1986 RCA Ariola 

18 I maschi - Gianna Nannini (Gianna Nannini - Fabio 

Pianigiani) © 1987 Ricordi 

19 Senza una donna - Zucchero Fornaciari (Zuc¬ 

chero Fornaciari) © 1987 Polydor 

20 Max - Paolo Conte (Paolo Conte) © 1987 CGD 

/BMG 

Verantwoording en colofon 

De belangrijkste bron voor de Italiaanse muziek van 

1900 tot 1960 was voor mij La Canzone Italiana, Fratelli 

Fabbri Editori, Milano 1970, een historische reeks van 

vijftig ep's (grammofoonplaatjes met vier nummers) 

met alle belangrijke liedjes uit deze decennia. 

De Italiaanse beatmuziek is bijeengebracht op een 

12-delige cd/dvd-box Italian beat. La grande musica 

anni '60-70, Mondadori, z.j. 

Zeer gedetailleerde informatie over de Italiaanse mu¬ 

ziek vanaf 1800 is te vinden op www.hitparadeitalia.it 

met chronologische overzichten en alfabetische lijsten 

op liedjes en uitvoerenden. 

Over het Festival van San Remo: www.nl.wikipedia. 

org/wiki/Festival_van_San_Remo 

Over de Italiaanse coversongs 1960-1970 het overzicht 

op www.music-graffiti.com 

Van en over Paolo Conte: De teksten. Vertaling Frans 

Roth en Willy Hemelrijk. International Theatre Book- 

shop, Amsterdam, 1988. Bevat tevens een uitstekende 

inleiding van Griselda-Edwien Visser, 'Paolo Conte, 

koning van de nacht'. 

Deze uitgave kwam tot stand met de vriendelijke 

medewerking van Carosello Records, CNR Music, EMI 

Music, Sony Music, Universal Music en Warner Music 

Helaas kregen wij geen toestemming om opnames te 

gebruiken van Adriano Celentano en Dalida. 
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blieft contact op met de licentieafdeling van Universal Music Nederland. 



Vie van de fteijt pmenieert 

OCH WASIK MAAR... 
...EEN PAARP— jl- 

in de Gai 
MUZIEK 

TERWIJL 

U HOST. 

La collezione completa dei cd di Vie van de Reijt! 
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