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Myles Sanko voz
Rick Hudson bateria
Neil Penny trompete
Phil Stevenson guitarra
Tom O’Grady piano
Gareth Lumbers saxofone
Jon Mapp baixo

 
Incognito

‘Bluey’ Maunick direcção musical
Tony Momrelle voz 
Vanessa Haynes voz
Katie Leone voz
Francis Hylton baixo
Francesco Mendolia bateria
Francisco Sales guitarra 
João Caetano percussão
Sid Gauld trompete
Trevor Mires trombone
Jim Hunt saxofone 
Chris Lewis e Robin Leggett som

Uma nova estrela no universo da nova música soul, Myles Sanko 
conquistou a crítica e o público desde a edição do seu primeiro EP 
em 2013, e tem passado por palcos de todo o mundo, incluindo os 
lendários Ronnie Scott’s e Jazz Café em Londres. A energia impa-
rável de Born in Black & White é contagiante e evoca figuras inspi-
radoras como Bill Withers, James Brown, Al Green e Otis Redding. 
Natural de Inglaterra, filho de pai francês e mãe ganesa, foi sem 
qualquer formação musical que Myles se iniciou como rapper aos 
14 anos, em 1994. Formou uma banda de R&B/pop e mais tarde 
a banda de funk Bijoumiyo, em 2007. A carreira a solo iniciou-se 
em 2012 e mais recentemente teve um importante impulso com 
a sua associação às tournées de Gregory Porter, assumindo a pri-
meira parte dos concertos. O seu álbum de estreia Forever Drea-
ming foi editado há um ano, e nele encontramos um sabor vintage 
que recupera as sonoridades quentes da soul dos anos 60, com 
referências tanto à Motown como ao acid jazz, sempre com uma 
nota de contemporaneidade. O terceiro álbum vem a caminho e é 
naturalmente aguardado com enorme expectativa.

Muito se falou em revivalismo soul/funk ou numa nova “inva-
são britânica”, como referência aos novos artistas que durante a 
década de 2000 voltaram a colocar a soul no topo da populari-
dade – em especial cantores e escritores de canções. Incognito é 
um outro universo, uma banda icónica que desde 1980 manteve 
a chama que herdou de nomes incontornáveis da música negra 
como Chaka Khan, Earth Wind & Fire, Leon Ware e Marvin Gaye, 
e ao longo dos anos passou-a a artistas como Jamiroquai, Jazza-
nova, Real People, Groove Collective e Morcheeba. Liderada pelo 
guitarrista, compositor e produtor Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick, 
deu origem a uma sonoridade própria que alimenta desde então 
o panorama da soul e do jazz-funk – mas também da música de 
dança – que nos chega de Inglaterra. Tomando de assalto os pal-
cos e as tabelas discográficas com o apelo irresistível da dança, 
os Incognito estiveram no surgimento do acid jazz e influencia-
ram decisivamente a cristalização do smooth jazz por volta de 
1990, tendo reunido ao longo dos anos muitas dezenas de músi-
cos de 32 países diferentes.

‘Bluey’ Maunick nasceu na Ilha Maurícia e mudou-se para 
Londres aos nove anos, em 1969. Até então, os ritmos africanos 
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da música Sega incrustaram-se firmemente na sua medula musi-
cal – as gentes exaustas do trabalho nos campos de cana de açú-
car chegavam à praia e renasciam com os ritmos contagiantes 
daquele género. Esta celebração da vida está em toda a música 
dos Incognito, e Bluey assume-se como um missionário da ale-
gria e da dança libertadora.

O primeiro álbum da banda foi Jazz Funk, lançado em 1981, mas 
o sucesso comercial chegou mais tarde, no arranque da década de 
90, com singles como “Always There” e “Don’t You Worry ’Bout A 
Thing” – uma versão do original de Stevie Wonder com a voz impa-
gável da norte-americana Maysa. É então que conquistam os clu-
bes nocturnos e o mercado americano, e Bluey, enquanto produtor, 
tem a oportunidade de colaborar com nomes como Stevie Wonder 
e George Benson. A ligação ao DJ Gilles Peterson foi crucial neste 
período, e é na sua etiqueta Talking Loud que os Incognito conquis-
tam definitivamente o sucesso, em especial a partir do álbum Tri-
bes, Vibes & Scribes. O tema instrumental L’arc En Ciel De Miles 
acabou por se tornar um modelo do smooth jazz, um género que 
tem hoje o peso comercial que bem conhecemos. 

Num dos álbuns mais recentes, Transatlantic R.P.M., os Incog-
nito fecharam um círculo colaborando com algumas das figuras 
que mais influenciaram Bluey Maunick – Chaka Khan, Leon Ware 
e Al McKay dos Earth, Wind & Fire. No ano passado surgiu Ampli-
fied Soul, que não deixa adivinhar para breve o esgotamento dos 
recursos criativos de uma banda imparável. Aos êxitos com os 
Incognito somam-se as produções e arranjos para Chaka Khan, 
Philip Bailey e George Benson, tornando Bluey Maunick uma das 
grandes figuras da soul a nível global.

Os concertos dos Incognito são verdadeiros acontecimen-
tos e, para Bluey, uma oportunidade para estabelecer um con-
tacto mais íntimo com o público. Embora com sede em Ingla-
terra, a banda é um enorme encontro de culturas que inclui, neste 
momento, dois jovens músicos portugueses: o percussionista 
macaense João Caetano e o guitarrista natural de Penalva do 
Castelo Francisco Sales.


