


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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MÚSICA CLÁSSICA ANDALUZA: 
Música Marroquina

O Marrocos é o lar da música 
clássica andaluza, encontrada em 
todo o norte da África. Provavelmen-
te evoluiu sob os mouros de Córdo-
ba, e o músico persa Ziryab é geral-
mente creditado com sua invenção.

Assim, Ziryab inventou o 
Nawbah, uma suíte que forma a base 
da al-âla, a principal forma da músi-
ca clássica andaluza atualmente, jun-
to com Gharnati e Malhoun.

As escolas clássicas da Andaluzia 
estão espalhadas por todo o Marro-
cos, deixando a Espanha quando os 
mouros e judeus foram expulsos do 
país.

Entretanto, a escola de Valência 
está agora em Fez, enquanto a de 
Granada está localizada em Tetuão e 
Chefchaouen. Cidades como Tânger 
e Meknes também têm suas próprias 
orquestras.

Dessa forma, os judeus no Mar-
rocos tiveram um papel importante na perpetuação dessa tradição oral.

O rabino David Bouzaglo era conhecido por ter um tipo de conservatório em Casa-
blanca, onde vários músicos árabes e judeus treinavam em al-Ala.

A música clássica andaluza usa instrumentos como Oud (alaúde), Rabab (violino), 
Darbouka (bateria de cálice), taarija (pandeiro), Qanoon (cítara) e kamenjah .

Outros instrumentos foram incluídos como pianos, banjos e clarinetes, embora ne-
nhum deles tenha durado muito.

As orquestras de música clássica andaluza estão espalhadas por todo o país, incluindo 
as cidades de Fez, Tetuão, Chaouen, Tânger, Meknes, Rabat e Casablanca.
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NAWBAH ANDALUZ 
Andalusi nubah é um gênero encontrado nos estados norte-africanos do Magrebe de 

Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, mas, como o nome indica, é de origem espanhola.

Assim, o nome substituiu o uso mais antigo de serragem e origina-se do músico espe-
rando atrás de uma cortina para saber que era sua vez ou nawbah pelo sattar ou cortina.

Então, as letras são cantadas pelo solista ou em uníssono pelo coro, escolhidas entre 
as formas poéticas muwashshah ou zajal, sendo em árabe clássico e coloquial, respectiva-
mente. 

O Andalusi nubah usa uma guia ‘(semelhante ao maqam) por performance e inclui 
várias peças instrumentais e peças predominantemente vocais acompanhadas de instru-
mentação. Elas diferem quanto ao padrão mizan ou rítmico (wazn) (ibid, p. 68).

Formalmente, o ritmo aumenta enquanto o awzan simplesmente dentro de cada uma 
das cinco seções, chamado mizan. As seções são introduzidas por peças instrumentais 
curtas e variam de acordo com a região, o nome indicando o awzan usado:

na Argélia: msaddar, btayhi, darj, insiraf, khlas

na Tunísia: btaybhi, barwal, darj, khafif, khatm

em Marrocos: basit, qayim wa-nisf, btayhi, darj, quddam

Portanto, o conjunto usado inclui o ud, rabab ou rebec, ou seja, caixa cítara, pandeiro 
e tambor de cálice, cujos jogadores também servem como coro.
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GHARNATI
Gharnati é encontrado no Marrocos e na Argélia, principalmente popular em Rabat e 

Oujda, no Marrocos. É arranjado em nuba como al-âla, existem quatro nuba inacabados 
e doze completos.

Assim, as orquestras consistem em kvîtra, bandolim, banjo, oud e kamenjah. A palavra 
“Gharnati” vem da cidade andaluza de Granada.

Gharnati refere-se a uma variedade de música marroquina originária da Andaluzia. 
Seu nome está relacionado, sendo derivado do nome árabe da cidade espanhola de Gra-
nada.

Dessa forma, Gharnati constitui o modo musical mais utilizado na cidade marroquina 
de Oujda, onde além desse tipo musical é onipresente e onde se organiza anualmente em 
junho o Festival Internacional da música de Gharnati.

Então, esta arte musical foi preservada principalmente em Tlemcen, na Argélia e Ouj-
da, perto da fronteira com a Argélia.
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MÚSICA BERBERE 
Os berberes são um grupo étnico no norte e oeste da África. Sua música varia am-

plamente em toda a área em que habitam, mas é mais conhecida por seu lugar na música 
marroquina, na popular música kabyliana e chawi da Argélia e na música tuaregue gene-
ralizada de Burkina Faso, Níger e Mali.

Existem três variedades de música folclórica berbere: música de aldeia e ritual, e a mú-
sica executada por músicos profissionais.

Os instrumentos incluem flautas e tambores. Essas danças começam com uma oração 
cantada.

Dessa forma, a música ritual é realizada em cerimônias regulares para celebrar casa-
mentos e outros eventos importantes da vida. A música ritual também é usada como pro-
teção contra os maus espíritos.

Músicos profissionais (imdyazn) viajam em grupos de quatro, liderados por um poeta 
(amydaz). O amydaz executa poemas improvisados, frequentemente acompanhados de 
bateria e Rabab (violino de uma corda), junto com um bou oughanim que toca clarinete 
duplo e atua como palhaço para o grupo.
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Os chleuh berberes têm músicos profissionais chamados rwais que tocam em conjun-
tos que consistem em alaúde, rabab e prato, com qualquer número de vocalistas. Assim, o 
líder, ou raio, lidera a coreografia e a música do grupo. Essas apresentações começam com 
um astara instrumental no rabab, que também fornece as notas da melodia a seguir.

A próxima fase é a amarg, ou poesia cantada, e depois o ammussu, uma abertura dan-
çada, tammust, uma música enérgica, aberdag, uma dança e, finalmente, o tabbayt ritmica-
mente rápido. Há alguma variação na apresentação da ordem, mas o astara sempre começa 
e o tabbayt sempre termina.

Os berberes são uma sólida maioria da população de Marrocos, mas são marginaliza-
dos politicamente. Sua produção musical mais famosa é provavelmente Najat Aatabou, um 
cantor cuja fita de estréia, “J’en ai Marre”, vendeu meio milhão de cópias sem precedentes 
no Marrocos.

Assim, internacionalmente, os mestres músicos de Jajouka também são bem conhe-
cidos, como resultado de sua colaboração com Brian Jones, dos Rolling Stones e poeta 
William Burroughs.
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CHAABI
Chaabi é uma música que 

consiste em inúmeras variedades 
descendentes das diversas formas 
da música folclórica marroquina. 
O Chaabi foi originalmente apre-
sentado nos mercados, mas agora 
é encontrado em qualquer cele-
bração ou reunião.

Assim, as músicas de Chaabi 
geralmente terminam com uma 
seção rítmica rápida ou leseb 
acompanhada de palmas sinco-

padas. Porém, uma forma sofisticada de chaabi evoluiu na década de 1970, competindo 
com a música popular egípcia e libanesa. Esses grupos de chaabi consistiam em um alaúde 
e um hadjuj, com alguma forma de tambor.

  

GNAWA
A música gnawa é considera-

da uma música mística. Foi gra-
dualmente trazido para o Marro-
cos por africanos subsaarianos e 
depois se tornou parte da tradição 
marroquina.

Assim, o ritual dos gnawa (ou 
gnaoua) segue regras, que fazem 
parte da tradição sufi muçulmana 
e, em parte, de origem animística 
africana, semelhante às tradições 
encontradas na diáspora africa-
na, Brasil, Cuba, Haiti e assim por 
diante.

Dessa forma, o centro do ritual é a chamada “leelah” (a noite), também chamada “der-
deba”, a noite do transe. Aqui os sete espíritos são evocados através de cerca de 100 cânti-
cos. Especialmente no mês muçulmano de Sha’aban, que é um pouco antes do Ramadã, há 
“leelahs” na comunidade gnawa.
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MALHOUN
Milhûn é uma forma de poesia cantada que usa muitos dos mesmos modos e instru-

mentos que a al-âla. Assim, uma suíte milhûn compreende duas partes, a abertura taqsim 
tocada em um violino ou violino em ritmo livre para introduzir o modo para o resto da 
peça, seguida pelo qassida, ou poema cantado, que é dividido em três partes.

Estes são, os versos solo (al-aqsâm), refrão coral (al-harba) e coro crescente que com-
pleta a suíte (al-dîdka).

Malhun (ou Milhûn, em árabe árabe) significa que o poema melódico é uma música 
marroquina que empresta seus modos da música andaluza. É um tipo de poesia urbana, 
cantada, que vem do ambiente exclusivamente masculino da classe trabalhadora das guil-
das de artesãos.

ORIGENS: O melhun, originalmente uma criação literária pura, surgiu como uma 
arte poética hoje conhecida em Marrocos sob o nome de Qasida (que significa poema) ou 
zajal.  Dessa forma, combinado com a música, espalhou-se rapidamente por todo o país, 
onde ganhou fama, principalmente entre os artesãos.



11

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 30 -  MÚSICA MARROQUINA

O qassida (laqsida em 
árabe marroquino) do ma-
lhun é baseado em dois 
elementos essenciais: as 
aberturas que o precedem 
e as partes que o com-
põem. Versos aqsâm (em 
árabe) cantados a solo in-
terrompidos pelo refrão 
harba (que significa lança-

mento) (em árabe). Harba, cuja origem remonta ao século XVI, é um refrão retomado 
entre os versos pelo sheddâda (grupo de cantores e instrumentistas). 

Outro refrão chamado dridka é uma forma simplificada do harba, decolando de um 
ritmo acelerado para anunciar o fim de um qassida.

No entanto, o qassida preservou a divisão do texto em estrofes, como na música anda-
luza: o verso (ramo de significado ghson) pode incluir de oito a dezesseis versos, um refrão 
curto ou harba oferece uma alternância que torna possível quebrar a monotonia do texto.

RAI
Rai está mais asso-

ciado à Argélia no ce-
nário musical interna-
cional, mas o Marrocos 
produziu suas próprias 
estrelas como Cheb Mi-
moun e Hanino. Espe-
cialmente nas regiões 
orientais de Marrocos, 
Oujda e Berkane, o es-
tilo Rai ganhou muita 
popularidade no início 
dos anos 90.

Portanto, as duas principais cidades do leste de Marrocos, Berkane e Oujda, tornaram-
se centros do novo e renovado estilo Rai no Marrocos. Dessa forma, a enorme presença de 
pessoas nascidas na Argélia no Oriente é o principal fator de popularidade.

QASSIDA
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MÚSICA SUFI
 As irmandades sufis (tarikas) são comuns no Marrocos, e a música é parte integrante 

de sua tradição espiritual, em contraste com a maioria das outras formas do Islã, que não 
usam música. Assim, essa música é uma tentativa de alcançar um estado de transe que 
inspira êxtase místico. Os irmãos dão as mãos em círculo e cantam ou dançam. A música 
sufi é geralmente sem ritmo.

Marraquesh e outras regiões do sul de Marrocos abrigam a Irmandade Gnawa, que 
alega descendência do muezzin etíope Sidi Bilal. As cerimônias de Gnaoua (deiceba) são 
usadas para proteger contra doenças mentais, picadas de escorpião e espíritos maliciosos.

Deiceba pode estar relacionado às cerimônias da África Subsaariana e usar um alaúde 
de pescoço longo de origem africana chamado guembri, bem como castanholas chamadas 
garagab. Entretanto, os Jilala são outra irmandade, conhecida por sua música hipnótica e 
sobrenatural. Eles são devotos de Moulay Abdelkader Jilali. Os instrumentos incluem o 
bendir (tambor de estrutura) e o qsbah (flauta).

Um culto local conhecido é na aldeia de Jajouka, Ahl Srif Mountains, lar do grupo de 
música Master Musicians of Jajouka.Esse culto geralmente floresceu perto do santuário de 
um santo local. Assim, os músicos de Jajouka tocam músicas de cura que foram escritas 
por seu santo patrono do século IX, Sidi Achmed Schiech. ritual chamado Boujeloud, que 
é comparado à adoração ao Deus Pan.
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