
José Cid. "Quando
queria acabar o
concerto, tocava
o 10 000 anos e o
público fugia todo"

Mais de 30 anos depois, o álbum de rock
progressivo é pela primeira vez tocado na íntegra.
Amanhã em Lisboa, sábado no Porto
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Foi "uma complicação chata" quando o

técnico comunicou a falha. Por cima do

lado dois do álbum gravara-se por enga-
no uma sessão de fados. Em 1978, a milhas
do digital, nada restou a José Cid, Ramon
Galarza, Zé Nabo e Mike Seargeant senão

regravar três faixas de "10 000 anos depois
entre Vénus e Marte", obra então inespe-
rada para um público que fugia a sete pés
da história de um homem e de uma mulher

prontos para repovoar o planeta depois
da sua destruição, numa ópera rock sobre

erros passados e esperanças futuras. E

um achado para coleccionadores, que hoje

podem ter em mãos um disco que atinge
valores que não são ficção científica.

10 000 anos antes de 2014, mais precisa-
mente em 1978, o álbum foi recebido

como um objecto de outro planeta?
Era uma coisa completamente fora do

contexto, inesperada. Isto não vende, isto

não vai funcionar, isto vai afastar o públi-
co do José Cid. Mas eu disse: "Eu tenho
vários públicos, não estou fixado num esti-

lo só, há muitas coisas." E antes disso já
tinha gravado o "Onde, Quando, Como,
Porquê, Cantamos Pessoas Vivas" [1974]

Nao era completamente virgem em ter-
mos da minha obra.

E saiu mesmo.
Saiu, mas não teve quase visibilidade
nenhuma.

Houve pelo menos uma minoria fiel?
Sei que houve algumas pessoas que ado-

raram o álbum e que o guardaram religio-
samente. Gente que gostava de música, de

rock sinfónico, curiosos, gente mais à fren-

te na sua geração, que ficaram com o álbum.

Que hoje pode valer quanto?
Hoje em vinil vale entre coleccionadores
do Japão mais de três mil euros.
Guarda alguma cópia?
Tenho três vinis e depois tenho a edição
americana, que os americanos vieram

agora cá trazer.
Nunca foi tocado ao vivo na íntegra.
Qual foi a reacção do público quando
introduzia uma ou outra música do
álbum?
Houve uma altura nos anos 80 em que
começámos a tocá-lo e o público fugia
todo. Nós na brincadeira nos concertos
até dizíamos: "Quando estivermos fartos
de tocar tocamos o 10 000 anos' e vai-se
tudo embora."

Quando regressou o entusiasmo?
A partir do ano 2000 surgem novas gera-
ções, novo interesse. Em 2005 já tinha toda

a gente a dizer que eu tinha de tocar o álbum

todo ao vivo. Vai ser agora, tinha de ser.

Por alguma razão especial?
Pela nomeação da SputnikMusic, que diz

que é um dos álbuns do mundo de que
mais gostam. Se o dizem, sentimo-nos

compelidos a fazê-10.

O flop inicial fez retardar a apresenta-
ção completa do álbum?

Sim, ao vivo, na íntegra, é complicado.
Tem-me dado muito trabalho, ainda por
cima apareceu-me numa época em que
estou com pouca saúde. Tive uma gastri-
te, uma infecção na bexiga, fiz muitos con-
certos para solidariedade e tudo isso é

complicado. Tenho andado muito cansa-

do, de tal forma que a seguir a isto vou
dormir uma sesta.

Quando anunciou estes concertos disse

que planeava até encurtar as músicas.

Pois, mas não vamos encurtar quase nada

Chegámos à conclusão que não era boa
ideia. Vamos por ali, tentando copiar o

que se fez, mas claro que ao vivo ganha
outra dimensão. Nos temas do meu pró-
ximo álbum, o "Vozes do Além", é que
vamos nitidamente soltar-nos.
Mais um álbum de rock sinfónico que
estava guardado na gaveta há alguns
anos.
Tenho composto a pouco e pouco. Baseei-

-me na poesia de Natália Correia e Sophia
de Mello Breyner para ligar as ideias e

ainda estou a resolver a parte poética do

álbum, mas está muito avançado. Vou

começar a gravar em 2015.

Quem o vai acompanhar esta semana
em palco?
Tenho músicos fantásticos ao meu lado,
a secção rítmica tem um grande nível.
Três músicos da minha formação actual

acompanham-me, depois peço ajuda do
maestro Augusto Vintém para as teclas,
tenho uma cantora lírica, a Carminho
Godinho, e o José Perdigão, que tem uma
voz fantástica, que também me vai aju-
dar a cantar.
Como vai recuperar o mellotron?
O mellotron não existe, são aparelhos que
se destroem no tempo. São fitas de gra-
vadores; carrega-se numa tecla e a fita
sobe por uma cabeça de leitura. É impos-
sível tê-los agora. O que há é sons sam-

plados de mellotrons e é isso que vamos
usar. É datado, não dá para funcionar hoje.
Os moogs ainda dá, mas temos teclados
actuais muito bons que têm esses sons
em arquivo.
Na década de 70, o universo da ficção
cientifica foi uma grande inspiração?
Havia um movimento de galáxias nessa
altura, como escape de um planeta que



Complicações de saúde motivam

algum cansaço mas a voz, principal
ferramenta para os próximos dias,
"está em forma". Troca o estúdio

que tem montado no último andar
de casa por Lisboa e Porto

EDUARDO MARTINS
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já não estava a dar muito às pessoas. Essa

também é a história. Recomeçar tudo de

novo no final do álbum, como Adão e Eva,

há uma tentativa de libertação.
E a ideia de um mundo paralelo como o

"The Rise and Fali of Ziggy Stardust and

the Spiders from Mars"?

O Bowie tem a sua ideia do espaço mas

não é sinfónico. É bom mas não é sinfó-

nico.

Que traz de actual o "10 000 anos depois
entre Vénus e Marte"?
O álbum está completamente actual, aju-
da-nos a pensar como seria bom ter um

planeta novo, sem os homens da minha

geração que se infiltraram nos lugares de

poder. Se agora pudéssemos todos fugir
para um planeta melhor, sem impostos,
sem poluição, com educação mais bara-

ta e hospitais, fugíamos daqui todos. Isto

é uma acusação aos donos do mundo, que
não o souberam gerir.
Quem espera encontrar hoje no públi-

co?

O público está saudoso de rock mas terá

também muitos jovens que querem ouvir
rock mais evoluído. Que não seja só o rock

que se dança nas discotecas, com mais
sonho, técnica. Há uma nova geração atrás

disto. Vêm amigos meus de Espanha, alu-

cinados por rock sinfónico, com um grupo

de gente. A lotação praticamente está esgo-
tada. Vai haver gente que vai ficar de fora.

Voltará a tocar depois destas datas?

Se calhar quando voltar a ter o meu con-

certo anual, em Dezembro, faço a primei-
ra parte com "10 000 anos" e depois José

Cid e Big Band.

Desta vez já sem debandada da assis-

tência?
Não. O que eu tocava era em festas ao ar
livre, em vilas, cidades, aldeias. Nos anos
80 é que ao tocar músicas do álbum as pes-

soas achavam aquilo muito estranho. Não
estavam à espera de ouvir. Aqui é um gru-
po específico que vai ouvir uma música



específica. Acho que vou efectivamente
fazer um bom concerto e introduzir umas
coisas de futuro. Espero bem que sim.

Há quem refira influências de Moody
Blues e Pink Floyd neste trabalho.
Revê-se nisto?
Não acho nada. Este álbum é muito ori-

ginal. O que se encontra é os instrumen-
tos que estes grupos usavam. Usámo-los

também, porque eram os instrumentos
de topo na época. A ideia não tem nada a

ver com Moody Blues, com Pink Floyd,
nem eu tenho a ver com o Elton John.
Ainda por cima não tenho um Bernie Tau-

pin a escrever para mim. Não venham
com essa ideia minha.

Não lhe tinha falado do Elton John.
É que o "10 000 anos" não tem a ver com

nada, em termos musicais e conceptuais.
É completamente original. Já fiz plágios,
mas não foi o caso [risos]. Não, não sou o

Elton John, sou mais velho que o Elton

John. Estive agora a gravar em Espanha
e os espanhóis diziam que adoravam a
minha voz, as músicas, e que fazia lem-
brar o Joaquín Sabina. Eu disse-lhes que
cantava muito melhor que ele, e além dis-

so sou mais velho. Não acreditaram, pen-
savam que eu era mais novo. Não tenho

culpa dos outros andarem na droga e no

álcool e no tabaco. Isso envelhece as pes-
soas. Por acaso tenho pena de não estar

bem, mas em forma vocal estou.

Recorda algumas peripécias durante o

processo de gravação do disco?

Houve uma coisa curiosa, mas chata. Por

engano, no lado dois do vinil, gravaram
uma sessão de fados por cima. O lado dois

teve de ser todo regravado como estava

programado inicialmente. Foi uma com-

plicação. Tivemos de gravar as últimas três

faixas todas de novo. Foi um bocadinho
aborrecido e lá ilibámos o técnico do erro.
Pensaram que era uma bobine que esta-

va vazia e toca a gravar um álbum de fados.

Isto é uma peripécia que hoje não aconte-

ce no digital, mas naquela altura era assim.

ODISSEIA NO ESPAÇO CID

Um marco na história do prog-
rock com selo da Orfeu de
Arnaldo Trindade. Em 1978,
José Cid (piano, string, voz,
sintetizadores, ensemble,
Mellotron), Ramon Galarza

(bateria, percussão), Zé Nabo

(baixo, guitarra eléctrica, de 1 2

cordas e acústica) e Mike •

Sergeant (guitarra eléctrica e
de 1 2 cordas) gravaram sete
faixas como "O Último Dia na

Terra", "O Caos" ou "A Partir
do Zero"




