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Manuela vai ao Jazz

Otítulodestapeçaé enganador Manuela Azevedo vocalista dos Clã não
vai propriamente

ao jazz no sentido de visita pri
meira de aproximação inicial
Cantora de múltiplos recursos
Manuela anda sempre pelas bor
das do jazz mesmo se o rock lhe
preenche a alma e muitas são as
cumplicidades com a canção de
autor como Sérgio Godinho por
exemplo O desafio agora envol
ve a Orquestra Jazz Matosinhos
OJM e do programa a apresen
tar na Casa da Música na próxi
ma terça feira à noite faz parte a
reinterpretação de temas de Tom

Waits Elvis Costello Chico Buar
que Queens of the Stone Age ou
Serge Gainsbourg entre outros
São dez temas escolhidos a partir
de uma lista muito vasta elabora

da por Manuela Em conjunto
com a OJM com quem a cantora
dos Clã trabalha pela primeira
vez foi encontrado um roteiro
para o qual foram concebidos
arranjos originais Na opinião de
Pedro Guedes diretor musical da
Orquestra foi uma escolha ar
riscada uma vez que se trata de
temas que passam por vários uni
versos musicais Por outro lado
e esse é outro nível de dificulda

de não são vulgares este tipo de
arranjos para orquestra de jazz

Como diz Pedro é um verda
deiro quebra cabeças conseguir
encontrar o caminho certo para
que a orquestra abrace estas dife
rentes linguagens Havia desde
os tempos em que se encontra
vam fora de horas em sessões
informais no Clube Atlântico
em Vila do Conde a vontade de
trabalharem em algo mais sério
e consistente à semelhança de
resto do que a orquestra tem fei
to com outros intérpretes Com
os ensaios a decorrerem Pedro
Guedes sublinha que o principal
repto passa pelo modo como en
frentar uma tão grande diversi
dade musical
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