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After show

Marés Vivas 2011

DIA 1 (14/07/11)

À chegada ao recinto ainda se notava que a adesão não era muita apesar de ser final de tarde, o que poderia ser
justificado pelo facto de o festival ter o seu início a uma 5ª feira, mas um dia de trabalho ainda pela frente não
impediu que este primeiro dia tivesse lotação esgotada; 25000 pessoas…. Meta admirável quando pensamos que no
mesmo fim-de-semana houve Super Bock Super Rock e mesmo a Concentração de Faro com Iron Maiden…

Festival descontraído por natureza, que procura abarcar gregos e troianos, várias gerações, várias tribos demonstrou
mais uma vez a importância que assume no seio dos imensos festivais nacionais. A paisagem soberba à beira-rio, o
pôr-do-sol, artistas como Natiruts e Manu Chao apelam às boas vibrações e à alegria, bastante evidentes nos
festivaleiros que calcorreavam o recinto.

O Palco Moche recebeu durante todo o evento artistas nacionais do agrado da maior parte da plateia que foi estanto
mais ou menos composta ao longo dos 3 dias. Os bracarences Pitt Broken abriram corajosamente as hostes, seguidos
de Anaquim, que veio encher a plateia de boa disposição com os seus temas animados e cómica performance, onde
não faltou a música do genérico da animação “Tom Sawyer” e ainda a “participação” de Ana Bacalhau dos Deolinda a
cantar “O meu coração”. Todo o concerto foi centrado no seu único álbum “As Vidas dos Outros” e o reportório foi mais
que suficiente para por a público a dançar e a pular.

Tempo para inaugurar o palco principal com o reggae brasileiro dos Natiruts que vieram acentuar ainda mais o
ambiente descontraído e de boas vibrações que se fazia sentir. “Sorri sou rei”, “Presente de um beija-flor”, “Reggae
Power” e “Liberdade para dentro da cabeça” foram alguns dos temas apresentados neste concerto que além da boa
disposição tentou passar uma mensagem de luta e esperança através do mote “cultura é investimento”.

Os senhores que se seguiram foram os veteranos Xutos e Pontapés, muito aguardados principalmente pelo recente
regresso de Zé Pedro aos palcos após a sua convalescença por motivos de saúde. Animado, mas, no meu ver, ainda
um pouco abatido, Zé Pedro distribuía sorrisos para o público, demonstrando a sua emoção em estar de volta.
Detentores duma orgulhosa carreira de 3 décadas, os Xutos foram apresentando os seus êxitos, conhecidos e cantados
em coro por todos, como “Sémen”, “Ai se ele cai”, “Chuva Dissolvente”, circo de Feras”, finalizando com “A minha
Casinha”. O público vibrou com mais uma competente prestação dos Xutos.

Chegara a vez de Manu Chao, o mais aguardado da noite que se antevia longa….Não dando quase espaço para
descansar ou respirar, Manu Chao apresentou-nos muitos dos seus aguardados êxitos como “Clandestino e “Me gustas
tu” .”Welcome to Tijuana” foi o ponto de partida desta viagem alucinante carregada de adrenalina que só viu o seu fim
passadas cerca das 4 da manha e com muito pó à mistura ao som de “La Despedida”.
A noite já ia longa e ainda nos aguardavam mais dois dias de folia festivaleira…..
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DIA 2 (15/07/11)

O segundo dia adivinhava-se poderoso com dois grandes cabeças de cartaz como Skunk Anansie e Moby, no entanto o
tempo mais fresco e um cartaz um pouco mais alternativo impediram o Marés Vivas de alcançar a lotação esgotada.
Este dia foi bem marcado pela produção nacional, pois além do palco Moche, caberia aos Expensive Soul a
responsabilidade de abrirem as hostes no palco principal.

Mendes e João só inauguraram o Palco Moche nesta sexta-feira. Melodias calmas e doces foram introduzindo o público
neste segundo dia de festival de forma suave ao som de temas como “Sexta-feira Teresa” e “Voces sabem lá”. A
cumplicidade era patente entre os vários elementos deste projecto.
Os Classificados foram os segundos artistas neste palco, iniciando o seu concerto de forma sui generis, quase como
chamando a atenção e reunindo ”a povoação” através de um músico a tocar gaita-de-foles. Não sendo estreantes
neste palco, os Classificados demonstratam contentamento e competência no seu regresso, debitandos os temas do
seu mais recente trabalho “Perdidos e Achados”. O vocalista serafim Borges oi bastante emotivo na sua performance,
alternando entre instrumentos, a sua voz, as teclas, a guitarra, demonstrando a sua versatilidade. O público
correspondeu positivamente, escutando temas como, “Ela era só mais uma”, “Sina na Palma da Mão”, “Mudar a Minha
Sorte”.

A produção nacional continuava a demonstrar a sua força com a muito aguardada prestação dos Expensive Soul.
Vindos de Leça, este grupo está a demonstrar grande competência e sucesso no seu percurso. Já se viam imensos
fans à espera deles, alguns já desde o início do festival para guardar lugar. A interacção banda – público e vice-versa
foi imensa, a dupla que protagoniza este projecto é imparável em palco, cantando e puxando pelo público. “O Amor É
Mágico”, “13 mulheres”e “Eu não sei”, foram alguns dos temas apresentados.

Cabia agora a Skunk Anansie mudar o rumo do estival para uma ambiência mais roqueira, mais bombásica através da
sua incansável e eléctrica vocalista Skin. 
“Secretly”, seguida de “Yes it’s fucking political” foi o ponto de partida para uma performance original, desde as vestes
envergadas por Skin, aos seus trejeitos acelerados em palco. “A mulher é um “animal de palco”!”, ouvia-se dizer desta
frontwoman cheia de garra e insanidade. “Charlie Big Potatoe”, “Hedonism”, “Still want you here tonight”,foram alguns
dos temas tocados perante uma multidão rendida à adrenalina de Skin, que mais uma vez brindou o público nortenho
com uma prestação inesquecível.

Chegara a vez de Moby para abrir a imensa pista de dança à beira rio plantada e fechando com chave de ouro esta
segunda noite do Marés. Competência e versatilidade é o que se pode dizer deste projecto, onde vários cambiantes da
música, como a electrónica, o soul e o rock se cruzam e onde o próprio protagonista assume vários papéis a dominar
diferentes instrumentos de percussão e não só. Joy Malcolm traz a soul na sua voz profunda e negra, lá atrás, bem
discreta vemos uma violinista e do lado direito mais uma presença feminina no baixo. Um concerto/rave fantástico,
onde não faltaram temas como “Natural Blues”, “Porcelain”, “Lift Me Up” e “Why does my heart feel so bad”, não
faltando uma excelente cover de “Whole lotta love” dos Led Zeppelin. Fora uma belíssima conclusão de mais uma
excelente noite.
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DIA 3 (16/07/11)

Terceiro dia do festival, as pilhas já um pouco gastas, o corpo um pouco ressentido do cansaço, o tempo que se
adivinhava cinzento fazia antever um final mais sombrio para o Marés. Os espectadores foram muitos, mas não tantos
como nos outros 2 dias e verificava-se umas faixas etárias mais novas, quase infantis a preencher a fauna festivaleira.
Muitos destes espécimes vinham acompanhados pelos pais, que, pacientemente, os mimavam deixando-os fazer um
pouco a sua vontade. A razão desta mescla de gerações provavelmente devia-se ao cartaz escolhido e, principalmente,
a Mika, cujos fans acérrimos trajavam vestimentas muito coloridas e sui generis, como se de uma animação se
tratasse.

Mia Rose também fora responsável por esta afluência jovial ao palco Moche, atraída pela doce voz e simpatia desta
jovem de sorriso aberto e caloroso. Cantando algumas versões como “Anel de Rubi”, bem como o seu êxito “Let Go”
Mia demonstrava a sua felicidade em pisar aquele palco face aquele público que tão bem a acolhia. Apesar de não ter
tempo para se alongar no seu reportório, no fim do concerto a cantora disponibilizou o seu tempo para estar com fans,
dar autógrafos, tirar fotos, algo que muito agrada ao público português, até ser a hora dos Azeitonas.
Este projecto original na sua temática um pouco à anos sessenta pela forma como vestem e pelos temas que
apresentam trouxe consigo bastantes fans para o público, cada vez maior em número. “Cantigas de Amor”, “Quem és
tu miúda” “nos desenhos animados” e “Tu pertences a mim” foram alguns dos temas apresentados, perante um
público rendido ao carisma e alegria deste grupo portuense.

A chuva ameaçava cada vez mais, mas isso não impediu que Áurea viesse aquecer o Palco Principal, onde um palco
decorado com abajours com berloques, tapetes e rádio a esperava, dando um ar de jazz club ao ambiente. Descalça e
de sorriso aberto Aurea entra em palco, dando início a um reportório marcadamente soul, que demonstra os seus
dotes vocais e a razão por ser uma artista revelação com tantos fans. Interagindo com o público, muitas vezes
atiçando-o com a sua sensualidade, Áurea expressivamente mostra a sua garra enquanto nos prporciona temas como
The main things about me, Waiting waiting, Tower of strength e Busy for me, havendo ainda tempo para uma cover de
Kiss do Prince.

Por esta altura a chuva não parava, no entanto o público não abandonava as fileiras e entre elas avistavam-se
marcadamente os fans de Mika, seguidores da sua excentricidade. No entanto era altura de calma trazida pelos
veteranos Tindersticks, no fundo uma boa banda sonora para a chuva que caía, porém não do agrado da maioria que
ia amornando o seu interesse… A voz quente e poderosa de Stuart Staples levava-nos numa viagem melancólica e
intimista, talvez demasiado para um festival, no entanto, esta pausa da dança e dos pulos soube bem para relaxar e
ganhar forças.

Nem a chegada dos irlandeses Cranberries afugentou a chuva que se manteve persistente, continuando o tom
melancólico, pois embora esta banda possua temas com mais energia do que a banda anterior acaba por apelar
também um pouco à melancolia e à nostalgia de trintões que, como eu, relembravam os tempos do secundário dos
amigos que com quem partilhávamos estas músicas. Dolores O’Riordan está na mesma, os anos parecem não passar
por ela, transmitindo alegria e serenidade na sua prestação. Curiosamente e pós cerca de 15 anos de ausência os
palcos portugueses, todos os êxitos são cantados em uníssono, como uma máquina bem oleada, como se de repente o
tempo tivesse voltado atrás e cantássemos Linger, Zombie, e Just My Imagination como se tivéssemos ouvido estes
temas recentemente.
Nem as falhas técnicas atrapalharam este grupo, que na escuridão e no seu sossego prosseguiu com a sua fantástica
actuação.

Entretanto a chuva parecia querer dar tréguas e era chegada a vez do rei da noite, e, de facto, parecia um rei ou pelo
menos um nobre com a sua corte, Mika e a sua banda, envergando trajes da época da Bastilha entrando num palco
decorado com grandes quadros, como se de um palácio se tratasse. A multidão essa delirou com entusiasmo perante a
actuação alegre do Libanês que prometia aquecer a multidão. “Relax” foi o ponto de partida para esta divertida e
teatral viagem, tendo Mika como mestre-de-cerimónias. O cantor explorou os vários temas que fazem parte da sua
carreira, como foi o caso de “Big girls you are beautiful”, “Golden” e “Grace Kelly”. Pode não agradar a gregos e
troianos com o seu estilo, mas foi sem dúvida um concerto colorido, alegre e divertido e á disso que todos nós
precisamos hoje em dia.

Assim terminou um fantástico festival, pautado por boas escolhas de cartaz, óptima organização, boa adesão e uma
linda paisagem. Já salivamos pela a próxima edição que já tem os seus dias marcados para Julho e provavelmente terá
4 dias, visto ser uma edição especial de aniversário. Quer sejam as escolhas de cartas, de certeza que vão ser mais
uma vez inteligentes, agradando às várias estirpes e gerações da fauna festivaleira.

Agradecimentos: PEV Entertainment
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