
Show “Inquilinos do Mundo” - o nomadismo musical co m Mawaca 
 

O grupo mawaca apresenta um novo show, intitulado “Inquilinos do Mundo”. O grupo apresenta toda a 

diversidade estilística correspondente ao ethos do povo cigano, assim como alguns temas dos povos de origem 

celta e africana. O foco é o nomadismo musical, cujas trocas e intercâmbios são parte integrante. O grupo 

Mawaca, há mais de 10 anos, vem se enveredando pelos sons do mundo, numa proposta multicultural 

consistente que já rendeu 5 CDs e um DVD produzidos de forma totalmente independente. As conexões 

musicais, as chamadas “tramas étnicas (termo batizado por Magda Pucci, líder do grupo), são baseadas nas 

pesquisas musicais de um canto a outro. Um bom exemplo, foi descobrir que foi o povo cigano que ensinou a 

Espanha a bradar “Olé!” assim como descobrir que o cajón – instrumento de origem peruana -, foi posteriormente 

utilizado no flamenco por um brasileiro. Idas e vindas que mostram os percursos que a música proporciona ao 

longo das décadas. Felizmente a música tem a capacidade de se mesclar, de se transformar e o Mawaca explora 

isso de forma criativa com uma performance vigorosa com grande multiplicidade estilística.  

Segundo Magda Pucci: Há algumas ligações só possíveis se experimentadas diretamente pelo fazer musical, isto é, no dia-a-dia dos ensaios 

quando a prática estimula diversas perguntas que são como pistas para um “tirar o pó” da história e estabelecer possíveis conexões. Perguntas 

como: por que será que os pandeirões usados no Boi do Maranhão acompanham tão bem os cantos das beatas portuguesas ou o canto árabe? 

Por que o ritmo do baião se dá tão bem com algumas talas indianas? Por que o canto gutural das mulheres indígenas brasileiras se assemelha à 

sonoridade das camponesas búlgaras? Por que a palavra Mawaka tem significados semelhantes tanto na língua hausa, na japonesa assim como 

na dos índios Mehinaku do Xingu? 

O grupo terá no repertório o tema de amor Jarnana da Albânia, 

Thula Thula, uma cantiga da África do Sul; uma melodia 

emblemática de nome Na Khelav da Macedônia com solo de Cris 

Miguel, em que ela conta a tristeza de ser cigana num mundo tão 

pouco receptivo a existência deles. Há também um canto dos lautari 

da Transilvânia chamado Dumbala, cuja versão mais conhecida é a 

do grupo Taraf de Haidouks assim como o vocal a capela Kaladiszko 

Kolo de Montenegro e Atirei no Mar, música cantada pelas 

Ceguinhas de Campina Grande, cujo arranjo de Magda Pucci a 

mescla com um tema do qawali paquistanês. (fotos: Hênio Gonzalez) 

 

Sobre o Mawaca 

Com uma proposta multicultural, onde a diversidade é a viga mestra, o Mawaca foi considerado a revelação da world music made in Brazil em 

1999 pelo crítico Jean Yves Neufville. Tem 5 CDs lançados pelo selo independente Ethos Music e é liderado pela pesquisadora, compositora, 

arranjadora, produtora e cantora Magda Pucci, também pós-graduanda em Antropologia pela PUC-SP. No Fórum Cultural Mundial realizado pelo 

SESC, o Mawaca se apresentou com os índios Waujá do Xingu e o musico do Kurdistão Sivan Perwer; tocou com a banda japonesa de Okinawa 

Rinken Band. Tocou no Rock in Rio 2000 na Tenda Raízes. Tocou com Marlui Miranda e Tetê Espíndola no evento Amazônia.br no SESC 

Pompéia e com Né Ladeiras no Theatro Municipal de São Paulo. No projeto da trilha sonora d’Os Lusíadas de Camões, o grupo se apresentou 

com as orquestras sinfônicas Sinfonia Cultura e a Jovem de Guarulhos.em 2002 e 2003, o grupo realizou duas turnês pela Espanha (WOMEX). 

Em 2004, o grupose apresentou ao lado das Ceguinhas de Campina Grande no CCBB do Rio e de Brasília e no Recbeat em Recife. Tocou 

também com a cantora Equidad Bares dos Pirineus e do catalão Marc Egea na viola de roda.  

Em 2005, o grupo comemorou os 10 de anos de carreira com o lançamento de uma caixa contendo os 5 CDs e um livreto sobre o grupo. No 

mesmo ano, gravou o primeiro DVD lançado em novembro de 2006, ano em que o grupo se apresentou, em Berlim, no Popkomm com o show 

“Rupestres Sonoros” com repertório indígena. 


