
AZIZA BRAHIM: �O QUE NOS UNE É A LUTA�

Na sua recente deslocação à Suíça a cantora saharauí Aziza Brahim conversou com

Roderic Mounir, uma conversa que foi publicada na edição de 13 de Novembro de

2019 do jornal Le Courrier .

Fig. 1: Aziza Brahim em San Sebastián

�De Sul a Norte, do silêncio das dunas à agi-

tação das metrópoles europeias, passando por

Cuba: Aziza Brahim a�rma-se como migrante.

Um movimento forçado pelo exílio, que ela con-

segue transformar num enriquecimento. Da sua

tristeza tira a sua determinação. A sua música é

uma evocação melancólica e um apelo à resistên-

cia.

�Porta-voz de um povo esquecido, o do

Sahara Ocidental ocupado desde 1975 por Mar-

rocos, Aziza Brahim nasceu num campo de re-

fugiados junto à fronteira argelina. As mulheres

saharauís formam a base do seu compromisso -

nunca conheceu o pai, que �cou no país onde mor-

reu. Instalada em Espanha depois de estudar em

Cuba, graças a uma bolsa de estudo, Aziza Brahim publica nesta sexta-feira um novo álbum com o

título de Sahari1. Dez peças que ela escreveu ou co-escreveu e gravou em Barcelona. Aí canta com

a sua voz clara e poderosa, toca tambor tabal e guitarras. Os seus concertos são momentos únicos de

emoção e de partilha, focados na emancipação. Conversa antes da sua chegada no sábado a Onex para

participar no Festival Os Criativos2.

A capa de Sahari mostra uma jovem bailarina no deserto. O seu sorriso contrasta

com o fundo, um campo de refugiados. Um símbolo do seu percurso de vida e a superação

do sofrimento através da arte?

Aziza Brahim: Essa foto, assinada por Ana Valiño, simboliza a esperança. Não se refere apenas à

minha história, mas à de todos os saharauís. Somos um povo exilado há quarenta e quatro anos, numa

das regiões mais inóspitas do mundo. Mas não perdemos a esperança, somos resilientes e aspiramos a

viver e a trabalhar em paz no nosso território. O que nos une é uma cultura, uma língua e uma longa

tradição de luta pelos nossos direitos.

Qual é a recordação mais marcante que tem da sua infância?

Tenho muitas. A mais signi�cativa é sem dúvida quando percebi que o lugar onde vivia não era

realmente o meu país, mas um campo temporário para refugiados. Comecei a sonhar com a minha

1 Aziza Brahim, Sahari, Glitterbeat Records (2019).
2 Em 16 de Novembro, 20h30, na Salle communale d'Onex.

1



2

verdadeira casa através das lembranças dos meus antepassados.

Em Espanha, onde mora, estabeleceu vínculos estreitos com a cena musical, prin-

cipalmente com Amparo Sánchez, ex-líder da banda de rock alternativo Amparanoia,

também ouvida ao lado dos americanos Calexico.

Conheci Amparo Sánchez numa estação de rádio em Madrid durante a promoção do meu álbumAb-

bar el Hamada (2016). Eu admirava muito a sua carreira. Começámos a considerar a possibilidade

de uma colaboração. Quando acabei de compor as faixas para o novo álbum, vi aí uma oportunidade.

A sua contribuição foi crucial para a cor do álbum, foi ela que supervisionou as programações, teclados

e saxofones.

Existe alguma música em particular que a sensibilize particularmente ou represente o

álbum Sahari?

Cada uma das canções encarna a ideia de resistência em todos os desertos do mundo. Se tivesse

que escolher uma seria Lmanfa (exílio), dada a minha ligação particular com o que ela diz: "A tua casa

é aquela que no exílio / todas as tristes noites eu visitava. / Todo o rastro no caminho / desapareceu

há muito."

A sua avó poetisa e a sua mãe cantora transmitiram-lhe o gosto da música e do

verbo. Costuma evocar muitas vezes o papel central das mulheres na sociedade matriarcal

saharauí. Como vê o surgimento de uma nova consciência feminista à escala global?

A minha avó e a minha mãe foram, certamente, óptimas fontes de inspiração mas as vozes das

irmãs que se levantam são reconfortantes e dão coragem a todas as mulheres - não apenas às mulheres

da indústria do entretenimento. É claro que as mulheres devem-se unir e lutar colectivamente para

alcançar a igualdade de direitos neste mundo dominado pelos homens.

Há alguns meses, a sua participação no festival Arabofolies, em Paris, foi cancelada

pelo Instituto do Mundo Árabe por pressão de Marrocos. Foi um choque, uma surpresa?

�Ambos, mas infelizmente não foi a primeira vez. Os diplomatas marroquinos estão constantemente

a tentar silenciar-me. Eu não acreditava, porém, que tal censura fosse possível em França. Felizmente

o concerto ocorreu numa pequena sala muito agradável, cheia a arrebentar pelas costuras, onde - como

sempre - pude sentir o carinho do público francês.�


