Vermar, urn oasis de hospitalidade

Musica em tons
de verde e mar
Pensei em dar a esta reportagem um
titulo menos prosaico, algo como: «0
Corpo e a Alma». Sim, porque embo
ra nas nossas esUlncias de veraneio
seja 0 corpo 0 objecto primordial (Jeia
se objectivo primordial), que se pre
tende seja alimentado, bronzeado,
refrescado, purificado, exorcitado do
malefico stress, e precise nao esque
cer a alma que nele habita e um dos
seus alimentos preferidos: a musica.
Na Povoa do Varzim, com 0 apoio
da Sopete e da autarquia local, resol
vidas que estao a priori as quest6es
"do corpo" (0 meu foi muito bem
tratado), dadas as condic;:6es naturais
e alguns oasis, como 0 excelente Hotel
Vermar, no meio de uma floresta de
betao que ameac;:a envolver a orla
maritima, a Audio foi convidada pelo
simpatico e dinamico Joao Marques,
audi6filo, melomano, organizador do
Festival de Musica da Costa Verde, a
"servir" 0 "prato quente" (bem quen
te, diga-se de passagem !). Cozinhada

em amplificadores Krell de Classe A e
servido em "porcelana fina Apogee",
acompanhada pelo som refrescante
de um Meridian 207 Pro e de um
Michell GyroDec, a reproduc;:ao elec
tronica de musica gravada foi - pela
primeira vez em Portugal, no ambito
de um Festival de Musica - a alter
nativa a um excelente menu musical
que fechou apoteoticamente com uma
interpretac;:ao da Carmina Burana de
Carl Orff servida "ao natural" pelo
maestro Iva Cruz, que dirigiu um Cir
culo Portuense de Opera bem "con
dimentado" por Palmira Troufa, Car
los Guilherme e Wagner Dinis. A "doce
sobremesa" das vozes encantat6rias
do coro de crianc;:as so encontra para
lelo na arte da Gra-Mestre da Paste
laria que trabalha no Hotel Vermar; a
dignidade e presenc;:a de Wagner
Dinis, na competencia de todos os
"actores" desse notavel palco da
hotelaria portuguesa, onde cada nota,
cada gesto, se pauta por rigorosos
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criterios de profissionalismo. E esta
inefavel confusao entre 0 que perten
ce ao espa90 do corpo eo que perten
ce ao espa90 da alma que, diz-se,
melhor define a sensac;:ao de se estar
as "portas do paraiso". Se assim e, eu
estive la!

No prindpio era 0 sonho
Tudo comec;:ou quando Joao Marques,
tendo assistido a minha demonstra
c;:ao no Hotel Meridiem, no Porto, por
ocasiao da visita de Jeff Rowland a
convite da Esoterico, me propos tra
zer a Portugal uma outra "vedeta" da
audio que pudesse ombrear com
musicos e cantores de carne e osso.
Acabamos por optar por um conjunto
composto pelas colunas Apogee Diva
alimentadas por amplificadores Krell,
por se tratar de uma estreia em Por
tugal. A partir dai tudo se precipitou.
Feitos os necessarios contactos, tan
to Ricardo Franassovici, da Absolute
Sounds, como Manuel Dias, da Ima
custica, se mostraram entusiasmados
com a ideia. Nada teria sido possivel
sem eles.

Nos bastidores
As centenas de pessoas que assisti
ram aos "concertos" da Sala de Armas
nao se deramconta da verdadeira luta
contra-rel6gio que foi montar toda
AUDIO
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aquela parafemalia electrOnica. Come
yamos as dez da noite de sexta-feira e
s6 nos consideramos minimamente
satisfeitos com os resultados eram ja
tres e meia da manha do dia
seguinte. Nunca vi colunas tao
caprichosas. Coloca-Ias fa ja nao
tinha side fadl. Afina-Ias (nao
ao ponto mas a 80%) foi 0
cabo dos trabalhos. Mas com
o apoio da equipa tecnica
da Imacustica, constituida
entre outros pelo proprio
Manuel Dias, pelo
Guedes e pelo Ca nizes,
que tem com 0
equipamento uma
relayao misto de
ternura e perse
veranya, e ainda
com a presenya
activa do Arq.Q
Manuel Cabral, la se
dignaram,
apes alguns amuos desesperantes,
cantar, enquanto Canizes de canivete
em punho, qual cirurgiao munido do
seu bisturi, suando as estopinhas,
abria com precisao a pele plastica dos
cabos Supra, numa tentativa de afinar
as cordas vocais da diva. E que bem
que etas cantaram, meu Deus! Nao
foram perfeitas, ja as ouvi em melhor
forma. Mas portaram-se com a digni
dade que a situayao exigia, sem se
mostrarem demasiado agastadas com
as condiy6es acusticas (e ambientais!)
da sala, com apenas um ou outro
conflito com a frequencia de resso
nancia da sala, nomeadamente quanAUDIO
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do 0 programa era rico em sons gra
ves profundos, 0 que nao chegou para
estragar a festa. Quanto ao resto,
limitaram-se a deixar transparecer a

As Apogee em toda a sua gloria.
A seus pes, as Krell. Ao fundo a
presem;a tutefar da Audio.
a sua dama sem uma exigencia que
nao fosse um sorriso condescen
dente, prostrados obedientemente
a seus pes, numa configurayao
pseudomonofonica de biamplifi
cayao e bicablagem, tendo sido
utilizado um amplificador este
reo para cada canal, alimenta
dos separadamente em pa
ralelo a part1ir de um previa
tambem Krell. Atenyao,
meu care Guedes, confir
ma-se que as "safdas" do
amplificador esHlo inte
\\
riormente ligadas em
paralelo, tendo todas a
mesma impedancia
de saida Dan
Agostino dixit.

Michell Gyrodec: beleza estetica e
qualidade de sam
qualidade dos registos utilizados,
reproduzidos na sua variante em dis
co compacto pelo Meridian 207 Pro, e
na variante negra de vinilo por um
Michell GyroDec afinado no limite
possivel da perfeiyao pelas maos ha
beis de Canizes. as Krell, esses,
cumpriram como sempre: poderosos,
disci pi ina dos, humildes, autanticos
"moiros de trabalho", deixando as
Apogee brilharem, sem exigi rem a
sua quota parte do axito; defendendo

o grande dia
Chegou 0 grande dia~ sabado, 22 de
Julho de 1989, SaJa de Armas do
Casino da Povoa do Varzim.
Grande afluelncia de publico. Sala
sucessivamente cheia. Publico entu
siasmado que aguardava paciente
mente munido do seu bilhete de in
gresso. Joao Marques, nervoso a prin
cipio - era uma iniciativa de alto
risco pelo seu ineditismo -, sorria
feliz. Exito total e completo. Eram ja
duas da manha eo publico ainda nao
arredava pe. Dez horas de demons
tra y6es com apenas um pequeno in
tervalo para jantar. Jorge Gonyalves
21

Reportagem

,,-~_

i
,

___'

~

-----.--~'~~
..'

~
~.....

...

J

•

-

•

~ -

-

Nos bastidores do espect8culo

&

deslocou-se proposita
damente do Algarve
onde passava ferias para
testemunhar 0 sucesso,
As quatro da manila,
deitei-me, finalmente,
extenuado mas feliz, no
conforto de um dos quar
tos do Hotel Vermar.
Missao cumprida, Tinha
side ganha uma grande
batalha na minha luta
incessante pela dignifi
cavao da alta-fidelidade,
pela sua elevavao ao
estatuto de "interprete"
privilegiado da mem6ria
musical da humanidade.
Uma interprete que sou
be vestir as roupagens
de todos os generos
musicais: da musica c1as
sica ao jazz, da musica
"etnica" a musica expe
rimental; do simples ins
trumento ou voz solista, aforva arre
batadora das grandes orquestras sin
f6nicas. 0 sot80 dos seculos foi vas
culhado: relfquias e novidades, obras
primas e meras curiosidades, perten
centes a riqufssima colecvao desse
vulto da nossa cultura musical que e
Mario Azevedo, soaram como uma
lufada de arfresco numa sala supera
quecida, que nem por isso desmoti
vou 0 publico, atento a todos os
comentarios, a todos os sons, como
se quisesse sorver num prolongado
trago todo 0 prazer de um desejo de
diffcil (imposslvel?) concretizavao:
possuir para uso proprio um sistema
de som desta qualidade.

-

No dia seguinte
Um dos Krells. Note a Jiga980 em paraJeJo

E ao setimo dia, descansou. De facto,
o publico nao afluiu em grande nu
mero as sessoes do dia seguinte,
Tratava-se de um programa extra com
base em musica mode rna.
Os motivos podem ser varios: 0
programa nao foi devidamente divul
gada; 0 publico presente no dia ante
rior interessava-se principal mente por
musica classica; as pessoas preferi
ram 0 cator do sol ao calor dos Krell
(nao as condeno); ou, entao, preferi
ram a realidade a ilusao, apresentan
do-se em massa para assistir a j13
referida interpretavao de Carmina
Burana, de Orff. A verda de
que,
como dizem os Americanos, "there's
no thing like the real thing", Eainda h13
quem tenha 0 descaramento de afir
mar que 0 disco compacta e uma
revoluvao porque reproduz toda a
dinamica da musica ao vivo, Perdoa
Ihes, Senhor, porque nao sabem 0
que dizem! Admito que, na minha

e

o compJexo (iltro passivo externo das Diva
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versao da Carmina Burana e disco
compacto, 0 contratenor nao sai sur
preendentemente do fa/seta e "pas
sa" a tenor s6 para mostrar que 0 e,
como Cados Guilherme; admito que
naose obrigam os pianos a substituir
a orquestra; admito que 0 coro estava
prejudicado pela sua colocagao no
palco; admito mesmo que ja ouvi
melhores solistas e melhores coros;
mas, quanta a dinamica, ausencia de
compressao, emotividade e envolvi
mento estamos conversados. S6 que
nao posso convidar todos os interve
nientes para cantarem em minha casa,
a nao ser atraves de umas Apogee ...

Agradecimento: agradego a colabo
ragao da Absolute Sounds e da Ilma
custica, e a amabilidade e hospitali
dade da Sopete na pessoa do Dr. Joao
Marques, que constitufram 0 corpo e
a alma desta iniciativa; ritual de que
fui mere sacerdote oficiante na minha
busca incessante pelo Graal s6nico.

(A esquerda) 0 Meridian 207 Pro na
frente de ataque digital. Em baixo, 0
previo da Krell KSP 7B
(Em baixo) Carmina Burana, de Orff,

ao vivo
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