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«Planeta
Pluto»

vincada a música nacional. Daí a
expectativa de quem já conhe-
cia alguns dos elementos e a sua
música. A ideia da criação de
uma banda que marcasse uma
nova fase da sua vida musical
surgiu de Peixe e Manuel Cruz e
da vontade de tocarem juntos.
Peixe «trouxe» o Eduardo para o
grupo (que fazia parte de um
projecto de jazz) e Manuel Cruz
convidou Ruka (que tocava nos
Insert Coin) para integrar a for-
mação. O primeiro ensaio em
conjunto funcionou bem e assim
decidiram apostar em fazer mú-
sica juntos. Depois da criação de
vários temas surgiu a aposta no
lançamento do álbum “Bom dia”,
o primeiro da banda.

E porquê Pluto? “Em
homenagem ao meu
cão”, diz Peixe. “É sem-
pre um «drama» arranjar
um nome para uma ban-
da e este inicialmente não
era consensual”, conta.
Depois de algum tempo a
autodenominarem-se de
Pluto, o nome «colou».
“Ainda o nome não era ofi-
cial e já toda a gente nos
chamava assim, princi-
palmente as outra bandas
com quem, por vezes, en-
saiávamos”. Ao constata-
rem que já não consegui-
am imaginar a banda com
outro nome decidiram
adoptá-lo e, actualmen-

te, são já bem conhecidos pelo
público.

As letras são em português e
ainda não se sentiram atraídos
por escrever noutra língua. “O
Manuel, que é quem escreve as
letras, gosta de fazê-lo na nossa
língua”, contam. “Para nós não
faz muito sentido cantar numa
língua que não a nossa até por-
que, assim, a mensagem que
queremos transmitir é mais fa-
cilmente captada pelo público”,
explicam. As composições são
conjuntas e todos os elementos
da banda têm o seu papel até ao
produto final. “Sempre que sur-
ge uma ideia ela é trazida para o
grupo que depois a desenvolve
em conjunto”, explicam. Actu-
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Pluto é uma banda portuense composta por quatro
elementos que se juntaram em 2003 com o objectivo

de impor o seu estilo no panorama musical
português. Com um álbum já lançado no mercado, e

depois de um elevado número de actuações feitas
um pouco por todo o país, os Pluto vieram para ficar.

nuel Cruz, voz e guitarra eléctri-
ca, Rui Lacerda (Ruka), bateria,
Peixe, guitarra eléctrica e Eduar-
do, baixo. Recorde-se que dois
dos elementos dos Pluto (Ma-
nuel Cruz e Peixe) pertenciam
aos Ornatos Violeta, uma banda
já extinta que marcou de forma

Bom dia! Foi assim que
a banda portuense Plu-
to baptizou o seu primeiro

álbum de apresentação ao pú-
blico. E foi assim que saudaram
os fãs que aguardavam com ex-
pectativa o trabalho da banda
cujo line-up é formado por Ma-
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almente encontram-se em fase
de criação para um novo álbum
que ainda não tem data de lan-
çamento.

Ao ritmo do Porto

Filhos «legítimos» da cidade,
os elementos da banda adoram
o Porto. Da Invicta destacaram
alguns locais como os seus pre-
feridos. “O Porto tem locais ma-
ravilhosos. O Palácio, Serralves,
a zona ribeirinha e a Foz são bons
exemplos”, referem. Duas obras
que elogiam e que, em sua opi-
nião, foram uma mais-valia para
a cidade são o Metro e a Casa da
Música.

Questionados sobre se a ci-
dade os inspira de alguma for-
ma respondem afirmativamen-
te. “Há algo de mágico e de
misterioso no Porto, não sei ex-
plicar. E como sinto uma ligação

muito forte com a cidade talvez
seja daí que a inspiração surja e
se misture um pouco com a po-
esia que o Porto tem”, diz Peixe.
“O produto final das nossas mú-
sicas depende directamente das
nossas vivências e como elas es-
tão relacionadas com a cidade
não se pode dissociar uma coisa
da outra”, acrescenta Ruka. E
por que é que o Porto é uma das
cidades que mais bandas pro-
duz? “Essa é uma pergunta típi-
ca que nos costumam fazer (ri-
sos) e não sabemos responder
objectivamente. Poderá ter a ver
com uma mentalidade portuen-
se, se é que isso existe. Mas a
História conta-nos episódios em
que as gentes do Porto assu-
mem posturas diferentes das do
resto do país e talvez a resposta
esteja aí”, defende Peixe.

A visão que os elementos da
banda têm dos portuenses é a

de terem uma personalidade
forte e carácter bem vincado. A
pronúncia é uma característica
indissociável das gentes dos Porto
e com a qual se identificam como
bons portuenses. “O sotaque
portuense é muito musical mas
não considero o Porto uma cida-
de com cultura musical”, afirma
Peixe. Uma das coisas que não
lhes agradam é o facto do Porto
ter poucos espaços para as ban-
das actuarem. “Esperamos  que
essa tendência se inverta agora
com a chegada da Casa da Mú-
sica. Quase não há espaços onde
tocar na cidade”, refere Peixe.
“Nem para ensaiar”, acrescen-
ta Ruka, “Há um aglomerado de
bandas a tocar no centro comer-
cial Stop na Rua do Heroísmo,
por quase não haver outros lo-
cais onde as bandas possam en-
saiar. Não se consegue imagi-
nar a confusão que é” assegura.

Uma boa francesinha não
pode faltar no cardápio portu-
ense dos Pluto, uma banda onde
o FC Porto ganha por três a zero
nas preferências clubísticas, já
que Manuel Cruz não tem afini-
dade por nenhum clube. “O
Manel gosta é de jogar futebol”,
conta Peixe.

No «Planeta Pluto» pode-
se ouvir um cheirinho da mú-
sica da banda enquanto se
aguarda por um novo álbum.
Para isso pode passar por
www.planetapluto.com.


