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Denne cd går lynhurtigt i blodet, hvad enten man er til brasiliansk
musik, romantisk klassisk musik eller bare nyder når fremragende
musikere spiller fremragende musik.
Den brasilianske komponist Heitor Villa-Lobos (1887-1959) er
nærmest nationalhelt i sit hjemland. Nærlytter man brasser-komponister de seneste 70 år, låner de alle sammen fra Villa-Lobos:
Jobim, Nascimento, De Moreira, Lobo, Gil og alle de andre er født
med Villa-Lobos’ DNA i deres musikalske årer. Hans position er
ikonisk. Man hører hans musik overalt: I parken og på stranden,
i den klassiske koncertsal, på en musikfestival eller i indkøbscentret, samba-skolen i favela’en låner fra ham samtidigt med hans lyd
vælter udover altanen i luksuslejligheden. Villa-Lobos er populær
overalt og skiller sig ud med kvalitet og alsidighed, eksklusivitet og
raffinement. Han kommer fra folket, men taler til alle. Villa-Lobos
er en usædvanlig helt, først og fremmest for at være en gigant i et
land, hvor den klassiske musik indtager en beskeden position. Det
er lidt ligesom med et sportsidol fra en sportsgren som det store
flertal af fans aldrig selv ville finde på at udøve.
Og hvad var det så, at han kunne? Først og fremmest kunne han
skrive smukke melodier - tonerækker, der føles naturlige for enhver
musikelsker. Og så formåede han at kombinere den letfodede, sensuelle og elegante brasilianske rytmik med den nyromantiske semiklassiske europæiske harmonik på en måde, så begge ”fløje” overgav sig. Melodisk er der en gran af melankoli i Villa-Lobos’ musik,
men så kaster han en dur/akkord ind, og så åbner musikken sig
og man er på Copacabanas strande og mærker havets brusen foran
sig. Han kan kommunikere i et sprog, som hele verden forstår og
som næsten indeholder alt hvad Brasilien kan tilbyde af euforisk
optimisme, mangfoldige kulturer, ekstreme kontraster, ubegrænset
fantasi, vildskab, skamløshed, sentimentalitet, civiliseret enkelhed,
sensualitet, rytmik… og en måde at tale på, der er ligeså vigtig som
indholdet af ordene.

Villa-Lobos’ musik er gennem årene blevet fortolket af musikere og
orkestre i alle størrelser, og nu har en af Brasiliens ældste og mest
respekterede jazz/fusionsgrupper, Pau Brasil, med stor kærlighed
givet deres (akustiske) bud på Heitor Villa-Lobos anno 2016. Det er
gjort nænsomt, respektfuldt og med stor kærlighed. Og fremfor udelukkende at fortolke musikken super-up-to-date, vælger Pau Brasil
at lægge sig så tæt op ad de originale kompositioner som muligt,
uden at give køb på improvisationsmulighederne – en øvelse der
afstedkom en pris i Brasilien som årets bedste instrumentalplade.
Pau Brasil blev skabt af saxofonisten Teco Cardoso, pianisten Nelson
Ayres, bassisten Rodolfo Stroeter, guitaristen Paulo Belinati og trommeslageren Ricardo Mosca, og er stadig en af de mest fremragende
grupper med fokus på instrumental og nutidig musik i Brasilien.
Deres kreative samarbejde startede i 1970’erne og har udviklet en
distinkt musikalsk identitet ved bevidst indarbejdelse af alle de traditionelle brasilianske rytmer og ved frit at kunne bevæge sig i både
det oprindelige, det primitive og det moderne. Samarbejdet med
strygekvintetten Ensemble SP og sangeren Renato Braz på VILLA
- LOBOS SUPERSTAR udvider yderligere mulighederne for at give
musikken vinger. Og da musikerne i Pau Brasil og strygekvintetten
har fuldstændig samme rytmiske fornemmelse, føles de to musikalske udtryk som en nærmest perfekt enhed.
Det er svært at pege på højdepunkter på denne smukke udgivelse,
da alle Villa-Lobos’ ”hits” er med på cd’en, men Lundu Da Marquesa
De Santos har en særlig kærlig insisterende stemning, der er det
bedste bevis på, at Heitor Villa-Lobos’ musik er eviggrøn – ganske
som den grønne farve i det brasilianske flag er det. Tag med på en
rejse ind i et vidunderligt smukt musikalsk univers, og kom videre i
livet med et lykkeligt smil på læben.
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