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MAWACA Pra Todo Canto 

O grupo Mawaca apresenta os sucessos que fazem parte do álbum Mawaca pra todo 
canto (Azul Music). O show traz a poderosa performance de suas cantoras (Angélica 
Leutwiller, Susie Mathias, Cris Miguel, Sandra Oak, Zuzu Abu, Cristina Guiçá e Magda Pucci) e 
das belíssimas sonoridades criadas pelo sexteto instrumental que as acompanha formado por 
Gabriel Levy (acordeom), Ramiro Marques (saxes), Ana Elisa Colomar (flauta e cello), Paulo 
Bira (baixo); Valéria Zeidan (percussão) e Armando Tibério (percussão). 

Além de ser referência no cenário da música étnica no Brasil o grupo também tem 
participado do circuito dos festivais europeus, onde já experimentou duas bem-sucedidas 
viagens internacionais. Em 2003 o grupo foi selecionado dentre 500 bandas internacionais 
para representar o Brasil no WOMEX – importante feira de world music em Sevilha.   

Sob a direção musical de Magda Pucci, o Mawaca recria formas ancestrais e incorpora 
temas sonoros de diversas partes do mundo, numa inventiva teia musical, também chamada 
pelo grupo de “tramas étnicas”. Como pano de fundo do CD Mawaca pra todo canto, côcos e 
cordéis nordestinos, mantras indianos, cangomas africanas, horos búlgaros, criando uma 
verdadeira mandala sonora.  

O grupo apresenta temas como As Sete Mulheres do Minho, do compositor e poeta 
português Zeca Afonso . Há também o sofisticado tema indígena Ahkoy Te, dos Índios Gavião, 
que se encontra com a cantiga japonesa Hotaru Koi, numa delicada surpresa. Já em Boro 
Horo, o grupo reúne, em uma só faixa, uma diversidade ímpar de estilos: um canto das índias 
Tupari (Hirigo); um horo búlgaro (Bre Petrunko); e a canção de runa finlandesa Suuret Ja 
Soriat. Esses e muitos outros temas compõem o espetáculo Mawaca pra todo o canto. 

 Do terceiro CD - trilha sonora da peça “Os Lusíadas” – foram regravados dois temas: 
“Kali” e “Salam!”. Kali, uma oração para a poderosa esposa da divindade hindu Shiva, - 
tradicionalmente entoado como um mantra – transformou-se num inusitado rap indiano tendo 
a participação especial de Ratnabali Adhikari. Há também o tema inspirado em sonoridades 
árabes, que ambientou, no espetáculo, a chegada das caravelas portuguesas a Melinde. 
Salam!, expressão muçulmana que significa paz, curiosamente, foi gravada em 11 de 
setembro de 2001. Da nova safra, o álbum traz Êh boi!, música do Norte recolhida pelo poeta 
modernista Mário de Andrade. Interpretada normalmente como um canto gregoriano, acabou 
transformando-se, na visão do Mawaca, num gostoso baião minimalista. Em Dendê com 
Curry, o grupo apresenta uma saborosa brincadeira musical com um ritmo indiano, 
acompanhado por pandeiro e tabla. Pra qualquer santo é baseada num cordel de Patativa do 
Assaré. 

      Há mais: temas hebraicos, Et Dodim, cuja letra, foi extraída de uma estrofe do Cântico 
dos Cânticos, livro bíblico sui generis, considerado a mais sagrada entre as Sagradas Escrituras 
e Lamidbar, a canção do deserto. Dentre as novas, um hit nos shows: Acometado, um 
delicioso coco/maracatu de Susie Mathias em parceria com Oswhaldo Rosa, que diz: ‘tudo 
está fora do lugar, onde é que isso vai dar?’ 
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Segundo Magda Pucci, "pra todo canto queremos ir, com esses temas tão antigos e ao mesmo 
tempo tão atuais. Eles formam uma teia intrincada de elementos que se entrecruzam 
constantemente; aquilo que chamamos de “tramas étnicas” desde o primeiro CD. Nada a ver 
com a globalização, apenas a vida como ela é, resultado dessa miscigenação de que somos 
fruto". 
 
www.mawaca.com.br – informações – Ethos Produtora c/ Giovana de Almeida – (11) 5181-
5099 

 

 

 

  

 

 


