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O projecto irá juntar músicos de diversas origens e estilos num concerto no
Castelo
de São Jorge

O projecto musical Tambores da Cidade, promovido pelo saxofonista de jazz
Carlos Martins e Rui Miguel Abreu, jornalista e editor, deu ontem os seus
primeiros passos. No espaço da Associação Guilherme Cossoul, em Lisboa,
encontraram-se pela primeira vez pessoas de diferentes origens sociais,
culturais e musicais que se vão juntar no próximo dia 4 de Agosto num palco
no Castelo de São Jorge para apresentarem o resultado da experiência.
Artistas de nomeada - como Zé Pedro dos Xutos & Pontapés - e jovens em
arranque de carreira sentaram-se ontem à mesa para trocar experiências de
vida, falar sobre a sua música, das dificuldades em levar avante a sua arte em
Portugal e das maneiras como diversos estilos e mentalidades se podem
agrupar num mesmo propósito - uma miscigenação da música lisboeta, que
registe as características da cidade.
"Não há nenhuma cidade com o potencial de Lisboa para encontros e
mestiçagens. O problema é que não acontece nada. As pessoas - neste caso os
músicos - estão muito fechadas sobre si próprias, não há um espírito
comunitário", diz Carlos Martins. O concerto no Castelo, que será uma
jam-session de duas horas, tentará mudar esta situação. "Mas não será uma
coisa desorganizada, vai haver uma estrutura, e é partir daí que se criará",
prossegue o músico.
A base do espectáculo será a música urbana actual, como a dos Cool Hipnoise
ou versões jazzy de temas de raiz popular que Carlos Martins arranjará. Um
"grupo hospedeiro", formado por dez elementos mais reconhecíveis pelo
público - entre os quais, Melo D, João Gomes ou Mário Delgado - vai receber
um conjunto de neófitos como o Zé que toca sítara, o "Domador" que é
rapper, o "Coca" que produz sons de brokenbeat e soul, ou o Ricardo que toca
guitarra portuguesa. Todos se sentem entusiasmados com as potencialidades
do evento, embora não saibam muito bem no que possa dar.
O objectivo deste projecto é o reforço da ligação entre todos, para que possam
aparecer parcerias no futuro. Mas o mais importante é que funcione como
uma plataforma de entendimento, de aprendizagem, e não como uma
obrigatoriedade. Para Carlos Martins, as reuniões poderão ocorrer uma vez
por ano, desde que no resto do tempo as portas estejam sempre abertas. Não
só para a criação musical, como para outros aspectos da actividade artística.
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Os comentários a este artigo estão fechados. Saiba porquê.
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