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cigana esgota
Casa da Música

Romani Espetáculo juntou
ciganos de Matosinhos alunos
do Balleteatro e músicos

Catarina Ferreira

Não há bilhetes para o espetáculo En
tão como é que vamos entrar pergunta
va calmamente empoleirada em tacões
vertiginosos Lara Criança no braço e mari
do de fato branco e cabelo repenteado A
resposta repetia se incessantemente Está
esgotado A sala Suggia na Casa da Músi
ca foi pequena para ver um espetáculo da
comunidade cigana de Matosinhos dos
bairros do Seixo e da Biquinha

Há um antes e um depois deste dia O an
tes são os seis meses de ensaios entre os
bairros e o Balleteatro e os seus alunos fina
listas o trabalho das técnicas da ADEIMA e
do serviço educativo da Casa da Música O
mais importante acontece no depois o es
petáculo era para dignificar a cultura ciga
na como explicava Lília Pinto da ADEIMA
Facto comprovado pela plateia de pé a
aplaudir o espetáculo que ali se formou sob
as direções criativas de Isabel Barros e lor
ge Queijo

Raramente e devido às características da
sala Suggia a cenografia da Casa da Música

terá sido tão elaborada suspensas estavam
centenas de faixas coloridas um pavimen
to negro com caixa de ar e cubos verme
lhos onde os 90 intérpretes se sentavam
O início de Romani com o piano de Paulo
Neto acompanhado pelo acordeão num
tema flamenco era capaz de converter
qualquer cético sobre a qualidade do que
ali se iria passar Por seu turno os elemen
tos da Igreja Filadélfia do bairro do Seixo
participaram com os seus números musi
cais relativos ao culto Os temas todos de
cariz religioso tiveram a capacidade de pôr
todos os participantes a maioria não per
tencente a este culto a cantar músicas de
exaltação

Na dança houve momentos mais aproxi
mados ao flamenco com a pequena cigana
Taís a brilhar num solo e outros de con
temporâneo protagonizados pelos alunos
do Balleteatro Mas a música cigana não é
só feita de flamenco e vice versa Houve al

guns momentos em que a sonoridade se
aproximou à dos Balcãs Para levantar o pú
blico no entanto as rumbas ciganas prin

cipalmente a final
na voz docigano
Artur amo te
amo te amo o teu

amoré que provocaramvárias
tentativas deinvasão do palco
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