
Het is natuurlijk een draak van 
een uitdrukking, dat  ubi maior 

minor cessat: “Waar een meerdere 
is, is de mindere niet meer relevant.” 
Nou, dat zullen we nog wel eens 
zien. Hoe het ook zij en tot welke 
kant de band zich ook rekent, tot de 
mindere goden behoort zij muzikaal 
gezien allerminst. Ubi Maior is zo’n 
band die er maar niet in slaagt een 
matig album te maken. Het begon 
al bij debuutalbum Nostos (2005). 
Iedere andere groep zou doodze-
nuwachtig worden van de lof die het 
album opleverde, maar niet dit vijf-
tal uit Milaan. Dat bracht vier jaar 
later doodleuk een al even goed ont-
vangen tweede uit (Senza Tempo), 
om in 2015 terug te keren met het 
fraaie Incanti Bio Meccanici. Nu, 
twintig jaar na de oprichting van de 
band, is daar Bestie, Uomini E Dèi. 
Aangezien de recensie met een forse 
spoiler begon, is het volstrekt onno-
dig om te schrijven dat dit verplicht 
voer voor de RPI-liefhebber is. Het 
Milanese vijftal heeft zich door de 
jaren heen steeds verder bekwaamd 
in het schrijven van sterke composi-
ties. Waar in het verleden de gemid-
delde duur van een nummer door-
gaans boven de tien minuten kwam, 
ligt die er op Bestie onder. Vrees 
niet, de muziek geeft nog steeds 
evenveel ruimte aan de prachtige 
solo’s waar de band patent op heeft. 
Daarnaast heeft vocalist Mario Moi 
flink aan zijn zang gewerkt. Qua uit-
drukkingskracht en emotie overtuigt 
hij in elk nummer. Vooral in Wendigo 
komt zijn bewondering voor Peter 
Hammill flink naar voren. Het is 
mooi om te merken hoe respect-
vol de klassieke Italiaanse symfo 
omgaat met het erfgoed van de 
jaren zeventig, zonder in plagiaat te 
vervallen. Daarnaast zijn er duide-
lijk neoprog-achtige trekken in de 
muziek te vinden. De retro insteek, 
de overvloedige Mellotron en andere 
vintage toetsen maken dit album 
onweerstaanbaar. En dan dat lyri-
sche gitaarspel! Ubi Maior minor 
cessat: er zit wat in. Voor de vierde 
keer op een rij de meerdere zijn; wat 
een geweldige prestatie.

Martinka Zandijk – van Noorloos

Kijk, als een van je geachte 
mederecensenten over een 

plaat zegt: “Ik draai niets anders 
meer,” ja, dan spits je wel even de 
oren en ben je bereid om tegen je 
gewoonte in naar een Italiaanse 
symfoplaat te luisteren. Ik zeg dit 
met enige schroom, en ik weet dat 
ik nu tegen een flink aantal muzi-
kale schenen ga schoppen, maar 
ik vind de Italiaanse zang totaal 
ongeschikt voor symfomuziek. 
Zodra in onze mooie muzieksoort 
een Italiaan zijn mond opentrekt, 
krijg ik een waas van allerhande 
Eros Ramazzotti’s voor mijn ogen, 
en van dat theatrale gebrul word 
ik bepaald niet gelukkiger. Sorry 
hoor, smaken verschillen, weet u 
nog wel? Wat dat betreft word ik 
niet “teleurgesteld” door Ubi Maior 
want de zang komt bepaald niet 
lekker bij me binnen. Maar wacht 
even, zodra de instrumentale stuk-
ken beginnen, trekt het waas snel 
weg, ga ik wat meer rechtop zitten 
en gaat zowaar de volumeknop in 
Huize de Waal een flink stuk open. 
Vooral de viool trekt mijn aandacht 
vanwege de gelijkenis met King 
Crimsons David Cross, maar ook de 
gitaar gaat lekker flink tekeer. En 
daar waar de zanger wat onder-
drukt zingt, vind ik het gebodene 
ook goed te pruimen. Hou je van 
old school symfo met een aardige 
dosis RPI erin en heb je geen pro-
blemen met Italiaanse zang, dan ga 
ik helemaal mee met mijn collega 

om je deze plaat van harte aan te 
bevelen. Is dat niet het geval, dan 
moet je toch eerst even zorgvuldig 
luisteren. Overigens, heeft iemand 
nog een Fries vakantiehuisje te 
huur? Want die geplande vakantie 
aan het Gardameer kan ik nu wel 
op mijn buik schrijven.

André de Waal

De spannende versterkte akkoor-
den die opener Nero Notte 

introduceren, doen de oren spitsen. 
Een paar maten later weet je dat dit 
een album wordt om van te smul-
len. Je bent beland in een warm bad 
van melodische keyboards, begeleid 
zoals de Proggod tijdens de schep-
ping der ritmesecties voor ogen 
had. Het gitaarsalvo voorafgaand 
aan de leadzang mag langer duren, 
maar gevoelsmatig weet je dat hij 
een voorschot geeft op een schat 
aan instrumentale orgasmen. Wat 
volgt is inderdaad een onafgebro-
ken kleurrijk, energiek en melodi-
eus muziekpakket, passend bij zes 
grootse verhalen over, zoals de titel 
al zegt, dieren, mensen en goden. 
Ook vocalist Mario Moi, die tus-
sen zijn gepassioneerde zangpas-
sages door naar een trompet of 
elektrische viool grijpt, verblijdt je. 
Tijdens de tweede track Misteri Di 
Tessaglia past een kanttekening bij 
zijn hoogdravende stemgebruik, 
maar dat neem je vanwege de 
hemelse compositie graag voor lief. 
Doch niet enkel Moi zet zijn volle 

gewicht aanhoudend in, alle band-
leden lijken een onvervulde pres-
tatiedrang te willen bevredigen, zo 
blijkt naarmate de plaat vordert. De 
ene pretentieuze uitspatting is nog 
niet over als de andere is begonnen. 
Met de maat vlot of wat langzamer, 
de songstructuur op zijn climax of 
nog opbouwend, om zo krachtig 
mogelijk over te komen trekken ze 
alles uit de kast, en dat is een hoop. 
Pompeusheid past echter prima bij 
het thema, en goede prog moet 
rijpen, dus hou vol en geniet van de 
Misplaced Childhood-achtige melo-
dieën. Maar stukken als Nessie zijn 
tevens beestachtige jazzrockdraai-
kolken die daar met de beste wil van 
de wereld niet mee te rijmen zijn. 
Dan bereik je de laatste en langste 
track, het titelnummer. Als de band 
zijn zoveelste goddelijke kakofonie 
over je uitstort, kan het verlangen 
ontstaan de handdoek in de ring te 
werpen en lamgeslagen wat kalme-
rends op te zetten. Jammer, want je 
weet nu niet of Bestie, Uomini E Dèi 
uiteindelijk orthodox-symfonisch 
afsluit met een fraaie, ontspan-
nende slotpassage.

Pieter Barth

UBI MAIOR
Bestie, Uomini E Dèi
(AMS RECORDS)
#kleurrijk #energiek #melodieus #pompeus
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