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GIACHINI,Adriana. Alma, amor e mar: Grupo Anima mostra na Companhia
Sarau repertório inédito que vai compor seu terceiro disco, batizado de
'Amares'. Correio Popular, Campinas, 15 mar. 2003.
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grupo Anima apresenta em primeira mão hoje e amanhã, na
Companhia Sarau, o repertório

de seu

terceiro

CD, Amares,

que

será gravado mês que vem e tem
lançamento marcado para o fmal do ano.
O álbum tem temática que envolve canções e danças ligadas ao amor e ao mar.
Depois de apresentar o concerto na
cidade, o grupo segue, na próxima quinta-feira, para uma turnê nos Estados Unidos e Canadá. "'Fazíamos questão de
estrear na cidade onde moramos", diz
Valéria Bittar, que toca flauta doce.
Das 14müsicas escolhidas, três são
de autoria de Ricardo Matsuda, integrante do Anima, e duas de José Eduardo Gramani, rabequeiro e um dos fundadores
do grupo, já morto. O restante, são composições da tradição oral brasileira ou
da Idade Média ibérica. "São músicas de
arranjos mais elàborados e mais complexos dos de Especiarias (o mais recente CD)o que demonstra que o grupo amadureceu", reflete Valéria.
Da Península Ibérica, por exemplo,
o Anima resgata Ondas do Mar de Vigo,
um dos sete poemas musicados do trovador português Martim Codax. Já da tradição oral brasileira aparecem uma
"moda de xiba" e uma tontinha, danças
típicas de Ubatuba (SP) e Paraty (RJ);
uma marujada da Paraíba; e dois folguedos tradicionais do Ceará: um cavalo
marinho e um boi. "É um concerto de
mais movimento, musicalmente falando. Quando estávamos estudando o
repertório criou-se, coincidentemente,
essa relação temática com o amor e o
mar e nós acabamos 'costurando' as composIções .para formar o repertório",
explica.
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Amares levou cerca de um ano e meio' .
para ficar pronto. Depois de apresentado em Campinas, será levado para o
Canadá e Estados Unidos, onde o Anima
participa de importantes séries internacionais.
O concerto no Canadá integra a série
de música de câmara Calgary Pro Musica Society Internacional Chamber Music
Série, em Calgary, que terá ainda este
ano a participação de grupos renomados
como a Moscou Chamber Orquestra ou
o Julliard Quartel. A apresentaçi!Q será
gravada e transmítida pela emisSõrã de .
rádio CBCRadio Music.
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Nos Estados Unidos, o grupo se apresenta dentro da série Música de Câmara
de Santa Bârbara, na Califórnia, com
transmissão da rádio Classical KMZT
F1\1:,e no Los Angeles County Museum
o( Art. "É uma turnê pequena mas
-importante pelos espaços que ocupará",

, frlJ~a.
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,f Quando retornarem ao Brasil, no inídô de abril, os músicos entram em estúdio para gravar o CD.Em junho, participam do Festival de Música de Câmara
de Belém (Pará), também ministrando
workshops: No se~ndo semestre, o gru-
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!llar~adas apresentações na índia,

Portugal, Angola e, novamente Estados Unidos.
CARREIRA
Com dez anos de carreira, o Anima é composto por
Isa Taube (voz),João Dalga
(percussão), Luiz Henrique
Fiaminghi (rabecas brasileiras), Patrícia Gatti (cravo), Ricardo Matsuda (viola brasileira e violão), além
de Valéria Bittar. Tem dois
CDs, Espiral do Tempo
(1998) e Especiarias (2000),

lançados de maneira independente, e que juntos já
venderam cerca de 25 mil
cópias.
O som do grupo, baseado na música brasileira de
tr~dição oral, na medieval
e também na da Renascença européia, é resultado de
pesquisas intensas e históricas. Suas apresentações
contêm um modo peculiar
embasado no longo trabalho de cooperação artística,
arranjos coletivos e improvisações. "O grupo sempre
trabalhou em equipe, desde a escolha do
repertório até a criação de arranjos e

novas composições".
.
Reconhecido internacionalmente,
Anima acumula efemérides como ter
sido o único representante do país a
I tocar na tenda Raízes do Rockin Rio3,
~em janeiro de 2001,e um dos poucos
I nomes a se apresentar, com sucesso,
na famosa 'sala Kennedy Center, em
Washington(EUA).
Amares - Concerto do grupo Anima. Hoje, às 21h, e
amanhã, às 2011,na'Cempanhiado.Sarau (RuaJosé
Martins, 2.899. Barão Geraldo, fone: 3289-5265)
Ingressos: R$ 8 (menores de 25 anos) e R$12.
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