
Lura Ograndemotordaminha
carreiraéo regressoàsorigens
Hoje no CCB e sábado na Casa daMúsica a cantora cabo verdiana assinala o regresso aos palcos com um
espectáculo onde estreará algumas canções do seu próximo disco e revisitará omelhor dos anteriores

Música
NunoPacheco
Esta éahistória de umfilhoque ain
da nãonasceu Já temnome masela
nãoodiz porqueaindapodemudar
Primeiro vêm os palcos hoje em
Lisboa no CCB às 21h sábado no
Porto na Casa daMúsica às 21h30
Num e noutro trata se do reencon
tro de Lura com o seu público num
aguardado regresso aos palcos
Eclipse o seu último registo de

estúdio já data de 2009 Antes re
gredindo no tempo lançara MBem
Di Fora 2006 e DiKorpuKuAlma
2005 depois de In Love 2002 e
Nha Vida 1996 onde ainda não
acertara na sonoridade que veio a
fixar se como suamarca

O facto de já terempassado cinco
anos sobreasuaúltima idaa estúdio
explica o ela assim Não tem a ver
comacrise Depois do Eclipse lancei
também umBest Of que foi como
que um espaço de transição um
balanço do que aconteceu até essa
altura Tenho andado pelos palcos
mascommenor frequência porque
resolvimudar a equipade trabalho
Não renovei o contrato com a Lu
sáfrica e isso acabou porafastar me
umpouco da partemais prática dos
espectáculos Agora estou a criar
uma nova equipa e esta é uma fase
de recomeço e de retornoà activida
de artística Eestou a prepararo no
vodiscocommais calma comomeu
ritmo com as coisasmaispensadas
Às vezes vale a pena parar
Não havia nenhuma pressão pa

raLura lançar discos mas decerta
forma havia ali umacorreria porque
as coisas estavam a acontecermuito
bem haviamuitos concertos Eela
não quis deixar se consumir nessa
voragem sem reflectir Às vezes há
desencontros dementalidadesentre
editoras e artistas Foi oque aconte
ceu Os artistas devem ter abertura
parapercebera forma de funcionar
das máquinas mas as máquinas
tambémdevemperceber e respeitar
os artistas Amudança diz não tra
rádela uma imagemdiferente Vou
continuar igual amimprópria por
que sou incapazdeme desrespeitar
Isso é o ponto númeroumpara que
qualquer coisa naminha vida corra
bem Mas desta vez arriscou mais
na composição O próximo disco
tem três temasmeus para já E ha

verá um tema em português mas
nãoda suaautoria Lura fala emPau
lo Abreu Lima embora ainda não
esteja fechada a escolha Estou a
fazer questão de gravar em portu
guês já que foi a primeira língua
que aprendi a falar faz parte dami
nha história embora filhade cabo

verdianos Lura nasceu em Lisboa
naMaternidadeAlfredo daCosta a
31 de Julho de 1975 como nome de
Lurdes Assunção
O que caracterizará então o seu

novo disco a lançar no último tri
mestre deste ano Vou revisitar
alguns clássicos damúsica de Cabo

Verde e isso é uma linha que une
todos os meus discos Durante a
minha carreira tenho tido essa ne
cessidade de voltar atrás porque o
grandemotordaminha carreira é o
regresso às origens ou seja revisi
tar Bulimundo e os grupos que me
marcaram Evai voltar às composi
ções deMárioLúcio o fundadordos
Simentera Haverá um tema dele
diz Lura As mudanças sentir se ão
mais no som Penso que a grande
diferença do discohá de ser aonível
da produção Umasonoridadenova
mas não completamente diferente
daquilo a que aspessoasestão habi
tuadas Tem a ver commúsicos com
aminha nova banda o João Frade
no acordeão é um acordeonista
fantástico o Vaiss como sempre
na guitarra que é o instrumento
base domeu projecto o Cau Paris
nabateria e oHumberto Ramos no
piano E vão estar vozes também
Normalmente não tenho vozes em
palco paraalémdaminha mas des
ta vezvão estar aOrlandaGuilande
e a Débora Gonçalves
Nos espectáculos do CCB e da

Casa da Música já haverá estreias
Vou cantar duas ou três canções
do disco novo uma delas escrita
por mim e inspirada no Salif Keita
uma dasgrandes referências damú
sica africana no mundo Escrevi a
em crioulo e é muito inspirada na
sonoridade dele Outra é o temaSo
mada dosBulimundo numaversão
minha Sinto mecada vezmais incli
nada para assumir o funaná como
omeu ritmo de eleição O funaná e
o batuco mas cada vez mais o fu
naná pelo ritmo pela alegria pela
felicidade que este ritmo proporcio
na às pessoas É contagiante é ele
que estánoaugedoespectáculo Co
migo acontece o contrário do que
as pessoas estão à espera quando
entramnumasala de espectáculos
sentados no silêncio queháartistas
a apresentar uma obra Comigo as
pessoas põem se em pé dançam
saemparaos corredores Saindoum
poucodas regrasmas com respeito
descontracção e alegria
E haverá revisitações dos discos
Vou tentar fazer omelhor de todos
indo ao encontro dos temas que as
pessoas gostammais de ouvir Com
o tempo vamos percebendo qual é
a nossa imagem qual éanossacara
nonosso trabalho O públicovai nos
dizendo isso
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