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Serviço educativo da Casa daMúsica estreia espectáculo com duas comunidades
ciganas neste DiaMundial da Dança 2015 é ano da Alemanha na Casa daMúsica
e o 9 º Festival Música Revolução recupera sons proibidos pelo IIIReich
como amúsica cigana

AnaCristinaPereira
Nadasupera o entu

siasmo de Vitória
González a quem
os pais chamam
Taís A menina
de sete anos ado
ra dançar E dança
esta noite a partir
das 21h na Casa da
Música no Porto

Cabeça levantada mãos para o al
to movimenta o corpo com uma
maturidade surpreendente

As ciganas gostam muito de
dançar diz a menina quemais
parece umamulher em ponto pe
queno com a sua saia e o seu ca
saco de renda preta os seus lábios
pintados de vermelho Algumas
são do culto outras são domundo
Eu sou do mundo Não sou bapti
zada É um detalhe importante
Os baptizados pela Igreja Filadél
fia Evangélica só podem cantar e
dançar para Deus

Já disse à minha mãe que não
quero ser baptizada porquequero
continuar a dançar anuncia de
olhos postos namãe

DançasparaDeus queéames

ma coisa retorque a mãe Suzete
Fonseca

Não não é Seme baptizo nem
nos casamentos posso dançar
Jorge Prendas coordenador do

serviço educativodaCasadaMúsica
desconhecia este constrangimento
religioso quando começou a pensar
neste projecto E ficou surpreendido
ao perceber o quanto as velhas tra
dições podem estar a ser tomadas
por formas de culto mais oumenos
recentes

Quando saltamos para um pro
jecto destes seja com pessoas com
deficiência sem abrigo ciganas ou
reclusas nunca sabemos o que va
mos encontrar comentao compo
sitor É olhar para o que se tem e
pensar O que posso tirar daqui
Neste caso foi olhar para pessoas
quenemsequer sequeremtocarem
palco os do culto e os domundo e
pensar numespectáculo queos pu
desse integrar
Isabel Barros direcção artística e

Jorge Queijo direcçãomusical acei
taram o repto Houve uma reunião
com um pastor da Igreja Filadélfia
Evangélica para discutir os limites
Negociaram se aspectos que não se
intrometemna criaçãoartística Um
exemplo as adolescentes já bapti

zadas dançam apenas canções de
Deus retirando seperante canções
do mundo
Prepare se para uma espécie de

festa Oque a coreógrafa tentou ao
longo dos últimos cinco meses foi
conseguir que a essência da cul
tura cigana esteja no espectáculo
de uma forma especial e com uma
vertente mais contemporânea E
foi percebendo que muita coisa já
se perdeu em termos de canto e de
dança apesar do isolamento em
que vivem as comunidadesdeetnia
cigana emPortugal
JorgePrendasqueriahámuito tra

balhar com comunidades de etnia
cigana Queria valorizar o que é ge
nuíno nesta cultura secular e dar a
umacomunidadeumaoportunidade
demostrar à comunidade em geral
muitas vezespreconceituosa que o
cigano temuma raiz cultural bastan
te forte e identitáriaquemereceser
partilhada com o público que vai à
Casa daMúsica
Tudoconvergiuquandoodirector

artístico de educação António Jor
ge Pacheco lhe anunciou que 2015
seria o ano daAlemanhanaCasada
Música e que a 9 ª edição doFesti
val Música Revolução teria sons
proibidos pelo III Reich Os nazis

nãoqueriamouvir cantaroutocar as
comunidades de etnia cigana para
essas como para a as judias deter
minaram prisão trabalho forçado
extermínio
Não era coisaque aCasa daMúsi

ca pudesse fazer do pé para a mão
Precisava de parceiros de equipas
que conhecessem o terreno que ti
vessem laços com uma oumais co
munidades que lhe servissem de
ponte A Câmara Municipal de Ma
tosinhos e a Adeima Associação
para o Desenvolvimento Integrado
deMatosinhos trabalham há anos
com os moradores dos bairros do
Seixo e da Biquinha
Começaram por ser 109 mem

bros das duas comunidades Nunca
tinham entrado na Casa daMúsica
umíconeda cidade do Porto Vitória
ficou de boca abertaquando entrou
naSalaSuggia A talhadouradaou os
órgãosde tubos sobressaem na sala
principaldo edifíciodesenhado por
RemKoolhaas Oh é tão românti
ca Tiveram de gastarmuito dinheiro
para fazer
Os ensaios começaram em De

zembro do ano passado Ainda se
experimentou a manhã de domin
go mas quase ninguém apareceu
Suzete Fonseca a mãe de Taís e as
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outras mulheres tinham de prepa
rar o almoço antes de sair de casa
Ficaramosensaiospara as tardesde
domingo
Isabel Barros e Jorge Queijonunca

sabiam com quem contar Podiam
chegarà saladeensaios e encontrar
toda agente metade menos muito
menos Numa ocasião morreu um
familiar emFelgueiras ninguémda
Biquinha apareceu Noutra um fa
miliar foi hospitalizado No fim re
sistiam 46 pessoas de etnia cigana
Já imaginava que pudesse aconte

cer também faz parte diz a core
ógrafa
Vitória não falhavanemos outros

com rotinas associadas ao culto
no Seixo Vão à missa quase todos
os dias Limpama igreja situadano
limite do bairro de modo rotativo
Juntam se ali ao final da tarde Uns
tocam outroscantam todos oram
alto muito alto como se isso os
aproximasse mais de Deus
O pai de Vitória lidera o grupo
Souumaovelha igual àsoutras sim
plesmente lidero a parte do coro

diz Sérgio González que tambémto
ca teclas É ele quem por exemplo
vai buscarEltonPrudêncio oguitar
rista Elenão éda nossa Igreja mas
éda nossadoutrina Somosda Igreja
Filadélfia do Seixo Ele é da Igreja
Filadélfia de Ermesinde Chamei o
para tocar connosco

AIgreja traz responsabilidades
interpreta Jorge Prendas O com
promissodeles não é comigo não é
com a Casa da Música é com uma
entidade suprema comumaentida
de que reconhecem como divina

Trabalhar com comunidades
ciganas ou não não é igual a tra
balhar com profissionais lembra
Isabel Barros Háumcompromisso
descomprometido E isso éumdesa
fio Temosde ter planoAeB Amim
nãome causa confusão Se alguém
não entra consegue se introduzir
outra pessoa
Não estão sozinhos Tambémen

tram alunos do Balleteatro Jorge
Prendas acha que a mistura só traz
vantagens Para mim o grande
princípio é que a distinção não se

note quando as pessoas foremver
oespectáculo diz Estão todos no
mesmo palco apesar de se perce
berqueméquem os46moradores
do Seixo edaBiquinha os 11 técni
cos que com eles trabalham os 23
alunos do 12 º ano doBalleteatro
e quatromúsicosprofissionaisque
amiúde colaboram com aCasa da
Música
Nesta noite na Casa da Músi

ca haverá uma estrutura negra e
dentrodela aquelas pessoas todas
dispostas em círculo com lâmpa
das enormes redondas a cair do
tecto As luzes vão apontar para
nós e muita gente vai estar a ver
espera Vitória Vão estar para aí
mil pessoas
Seráaprimeiravez que acultura

cigana portuguesa subirá àquele
palco Talvez no final alguém vá
perguntar a Jorge Prendas como
noutras ocasiões porque se gasta
tanto dinheiro compessoas assim
Hámuito quem lhe digaque inves
tir em grupos sociais vulneráveis
não vale a pena A esses ocomposi
tor costuma explicar que amúsica
é uma ferramenta de intervenção
social extremamente eficaz que
a música pode ser um caminho
para a integração
SérgioGonzálezestá orgulhoso
Queremosdaraconhecer aomun
do que tambémhá ciganos educa
dos que servem a Deus Suzete
Fonseca amulher está expectante
Gostava que fosse umaportapara
outros trabalhos O cigano é uma
porta fechada Faz feiras e acabou
O cigano não é só da feira
Ela jánão trabalha na feira nem

omarido como os pais de ambos
sempre trabalharam Gostavam
ambosde trabalharnumacozinha
só que nenhum tem formação es
pecífica Ele tem o 8 º ano eela
só teria o 2 º não fosse aequipa
do rendimento social de inserção
forçá la a fazer o 5º

Uso calças mini saia fatodeba
nho mas há coisas que não quero
mudar dizSuzete A começar pe
lavalorização da virgindade das ra
parigas até aocasamento Aminha
filha ainda é pequenina Já peço a
Deus que ponha juízo na cabeça
dela Quero que ela se guarde pa
ra um dia me dar a alegria que eu
dei à minha mãe a alegria de ter
uma filha honrada que não anda
na boca do povo
Vitória quer ser igual à mãe

que se casou virgem aos 17 anos
quase 18 Mas não quer deixar a
escola no 2 º ano como elaquer
terminar o secundário ingressar
na Polícia Marítima e continuar
a dançar Foi a minha mãe que
me ensinou a dançar Quando eu
tinha cinco meses já dançava
afiança E amãeconfirma A dan
ça está nela Tenho vídeos dela
comcinco meses nomeu colo A
gente dizia para ela dançar e ela
abanava se emexia asmãos como
umamulher
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