
JN DN TSF Dinheiro Vivo O Jogo Motor 24 Men's Health Women's Health Evasões Volta ao Mundo NM N-TV DelasGRUPO BEL CLASSIFICADOS ASSINAR O JN EXCLUSIVO

disco

Canções que ajudavam a matar a fome

Cantigas da serra da Gardunha do início do século XX foram resgatadas do risco de

extinção pelo grupo Ninho, que as gravou num disco distribuído com uma escultura. A

recolha das músicas foi feita junto de pessoas com mais de 70 anos.
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TÓPICOS

"São músicas que já os avós delas cantavam", explica Miguel Carvalhinho, músico e professor

de guitarra clássica na Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) de Castelo Branco.

"Estamos a trabalhar um reportório com um mínimo de 100 anos" e que faz parte da

identidade regional e do país. Aliás, o músico garante que são temas que ainda inspiram

música contemporânea, mas com tendência para se perder.

"Estas músicas antigas perdem-se porque já não cumprem a função para que foram criadas",

ou seja, já não se sacha o milho, já ninguém faz a monda do trigo ou outros trabalhos

agrícolas em que as cantigas marcavam o ritmo.

"Tenho testemunhos de senhoras que diziam que cantavam até para matar a fome", destacou

Miguel Carvalhinho, para dar o exemplo de como cantar fazia parte de todas as tarefas do

dia-a-dia, sobretudo dos trabalhos agrícolas.

"Hoje, ouvimos rádio ou televisão, mas, na altura, não havia electricidade. Não havia outra

maneira de ouvir música, senão cantando e, quando possível, ter alguns instrumentos".

A recolha enquadra-se na área de investigação do doutoramento em etnomusicologia de

Miguel Carvalhinho na Universidade da Extremadura, em Espanha. Mas, além desse trabalho

de campo, encontrou-se com outros músicos, quase todos da ESART, e nasceu o Ninho.

Músicos com formação clássica que apostam em salvar as músicas, "colocá-las fora do risco

de extinção, levá-las ao grande público e mostrar que a música de tradição oral serve para

inspirar outros autores".

O CD de estreia é acompanhado de uma peça de José Simão, escultor e docente da ESART.

O Ninho é constituído por Aldovino Munguambe (percussão), Fernando Gordo (baixo), Irene

Ferreira (voz e violino), Miguel Carvalhinho (guitarra de dez cordas), Pedro Ladeira (clarinete)

e Sérgio Chitas (bandolim).
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Passagem de ano no Porto com limitações e alguma festa
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