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“Uma tradução é feita para leitores que não compreendem o 

original?”1 Difícil pergunta de Benjamin quanto à tarefa do tradutor, ou 

quanto à sua renúncia. Se a compreensibilidade não pode ser, por um lado, 

o objetivo fi nal de uma tradução, a incompreensão foi, por outro, o que 

motivou o trabalho de traduzir para o português brasileiro os três ensaios 

aqui publicados sobre os griôs. 

Jali Kunda: griots from West Africa and Beyond, obra da qual ex-

traímos os três artigos aqui traduzidos, traz um trabalho caracterizado 

pelo diálogo entre culturas, um dos grandes objetivos, a nosso ver, de 

uma tradução. Nos três artigos de Jali Kunda há uma tentativa de ler, ou 

melhor, de ouvir a manifestação dos griôs, poetas2 da cultura mandinga, 

com um ouvido americano, ou, mais exatamente, afro-americano. Esse 

olhar, estrangeiro à manifestação artística em estudo (mesmo no caso 

de Suso, um dos autores, griô da Gâmbia, mas vivendo há mais de 20 

anos nos Estados Unidos), é também estrangeiro para nós, chegando da 

América mesma, mas outra. 

Entretanto, não só os textos, em língua estrangeira e representantes 

de um olhar estrangeiro, nos remetem ao incompreensível. Como Suso 

1 BENJAMIN. A tarefa do tradutor, p. 5.

2 “Poetas” no sentido ampliado que Zumthor (Introdução à poesia oral, p. 221.) dá a essa palavra: 
“Poeta subentende vários papéis, seja tratando-se de compor o texto ou de dizê-lo; e, nos casos mais 
complexos [...], de compor uma música sobre ele, cantá-lo ou acompanhá-lo instrumentalmente.” No 
caso dos griôs, somam-se todas essas atribuições.
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deixa entrever em seu texto, dizendo pensar que “agora é bom trazer à 

tona informações claras, para que as pessoas adquiram um melhor en-

tendimento quando lerem sobre griôs”, o conhecimento disponível para o 

pesquisador brasileiro sobre os griôs é escasso, mais ainda se restrito à 

língua portuguesa, assim como não é fácil o acesso ao conhecimento de 

outras manifestações artísticas das inúmeras e diversas culturas africanas. 

Estranha difi culdade, tendo em vista as afi nidades históricas e a ances-

tralidade comum aos brasileiros e africanos.

Os ensaios também nos dizem muito sobre a poesia oral, não só 

como ela se apresenta na tradição dos griôs, mas também em algumas 

tradições norte-americanas, como é o caso do blues, que buscam suas 

origens na mesma África que, num tempo passado, criou as condições 

para o desenvolvimento da arte dos griôs como hoje a conhecemos. A esse 

respeito, nos acrescenta sobretudo o texto de Suso, depoimento de um 

griô em trânsito entre a tradição oral mandinga dos griôs e uma tradição 

escrita de arte, relacionada à academia.

Estar em trânsito, aliás, é característica comum a grande parte dos 

griôs, como afi rma Suso; a vários artistas afro-americanos da palavra 

oral, como exemplifi ca Palmer; à maioria dos poetas cujo instrumento é 

o corpo, e nele a voz, como defi ne Zumthor.

Também a tradução é nômade. O que se espera é que o texto 

seja tirado da incompreensibilidade da língua nativa, sem acomodar-se 

à compreensão imediata na língua de chegada. A tradução se propõe 

justamente a mediar: entre duas línguas, entre duas (ou mais) visões 

de mundo. No caso dos presentes textos, ensaios que mesclam precisão 

científi ca e poesia, missão ainda mais difícil: precisar as razões da ciência 

sem abdicar das possibilidades infi nitas da poesia. Que esse trânsito de 

sentidos seja confl uência para a compreensão, nos sentidos mais amplos 

que essa palavra possa ter.

Belo Horizonte, julho de 2006

Ana Ribeiro Grossi Araújo

Venho de uma família de griôs, a família Suso. Somos griôs há 800 anos, 

desde o começo do Império Mali. Em qualquer lugar aonde for, na África 

Ocidental – Gâmbia, Senegal, Mali, Guiné ou Guiné-Bissau – você encon-

trará os griôs. Nós somos os guardiães da história mandinga.

Nasci numa aldeia tradicional, uma aldeia muito pequena, isolada 

no interior; um caminhão não passava por nossa aldeia mais que uma 

vez por ano. Durante a minha infância vi um único ocidental, um médico 

inglês viajando numa motocicleta; depois disso, o dia todo eu insisti com 

minha mãe: “Por favor, você tem que me levar para ver esse homem.” (Na 

realidade, eu estava mais interessado na moto do que nele.)

Uma vez eu vinha andando pelo campo com minha mãe e um avião 

passou voando sobre nossas cabeças. Comecei a cantar e a dançar. Falei 

para minha mãe: “Na, quando eu crescer aquele vai ser meu transporte.” 

Minha mãe falou: “Você deve estar maluco. Eu, a pessoa que te deu à luz, 

não sei nem que coisa é aquela. Vem, vamos trabalhar, vamos  trabalhar.”

Hoje minha mãe me diz, “Você parece até um adivinho. Tudo o que 

você predisse quando era criança aconteceu.”

Um griô é um historiador oral e um músico. Os griôs eram respei-

tados conselheiros nas cortes dos reis da África Ocidental, desde o século 

XII até o XX: todo rei queria que um griô recitasse a história do seu reino, 

e que a transmitisse de pai para fi lho. A história não era escrita – tudo era 

memorizado, e recitado ou cantado.

Mesmo que não toque um instrumento, como griô você é respeitado 

pelo seu saber. Suas palavras são o sufi ciente.

Jali Kunda – Uma memória

Foday Musa Suso
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10 Jali Kunda: Griôs da África Ocidental e arredores  Jali Kunda - Uma memória 11

griô canta sobre os ancestrais da aldeia, sobre reis e guerras entre os reis, 

e também sobre amigos e vizinhos vivos.

Sourakata foi um seguidor do Profeta Maomé.  Todos os griôs 

descendem dele. Na época do Profeta Maomé, muitas pessoas da África 

Ocidental se converteram das religiões locais para o islamismo. Sourakata 

acompanhou o Profeta de uma aldeia a outra, cantando hinos e chamando 

o povo: “Venham para fora! Venham para fora! Gente da aldeia, o Profeta 

de Deus chegou!”

Os aldeões vinham quando Sourakata chamava. Eles ofereciam 

presentes para que Maomé orasse por eles. Quando o Profeta dividia os 

presentes, ele sempre dava mais para Sourakata. Mas isso irritou alguns 

discípulos de Maomé:

“Por que você favorece Sourakata?”, eles perguntavam.

“É  graças  a  Sourakata  que  recebemos  alguma  coisa”, o Profeta 

respondeu. “Se vocês não querem mais nada, eu peço a ele que se cale.”

Na aldeia seguinte e na seguinte, Sourakata fi cou em silêncio; 

ninguém veio ouvir o Profeta falar. Os seguidores de Maomé imploraram 

a Sourakata que voltasse a chamar as pessoas. Foi assim que começou 

a tradição dos griôs.

Existe muita história. Algumas de nossas músicas duram dois dias. 

Elas contam de reis e de como eles lutaram pelo poder, e de como tenta-

ram fortalecer seus reinos. Nas músicas sobre a escravidão, nós cantamos 

sobre quais reis lutaram entre si e quem foi capturado.

Contar duzentos anos de história leva um longo tempo.

Sunjata Keita (1235-1255), o príncipe guerreiro que fundou o Im-

pério Mali, é um símbolo poderoso da cultura mandinga. Os griôs cantam 

muitas versões da canção épica “Sunjata”.

Foi o pai de Sunjata, Nare Makang Keita, quem teve o primeiro griô 

em sua corte; seu nome era Gangumadua Kwjateh. Kwjateh recitava a 

história, mas não tocava nenhum instrumento.

Mansa Yuli substituiu seu pai Sunjata; Yuli foi substituído por Mansa 

Musa, no século XIV.

Musa foi um rei muçulmano muito rico. Ele decidiu ir a Meca em 

peregrinação. Levou 3.000 homens e 700 camelos, cada qual carregava 

Minha esposa, minha mãe, meu pai, meus fi lhos e seus futuros fi lhos 

são todos griôs. Meu pai Saikou Suso era famoso no kora, e foi o fundador 

do Conjunto Nacional da Gâmbia, um grupo musical. O nome de meu fi lho 

também é Saikou: em nossa tradição, você dá ao primeiro fi lho o nome do 

avô, se ele for menino, e se for menina você dá o nome da avó.

As famílias de griôs estão todas relacionadas. A minha descende de 

Jalimadi Wulen Suso, o primeiro tocador de kora, que viveu 450 anos atrás, 

mas eu tinha griôs em minha família mesmo antes disso. Minha esposa 

também é de uma família de griôs, do sul do Senegal. Existem uma família 

Kuyateh, uma família Jobarteh, uma família Suso e uma família Kanute. 

Essas quatro são as principais famílias de griôs entre o povo mandinga.

Minha mãe é uma griô da família Jobarteh. Deus a fez mais velha 

que eu; ela pode falar sobre o que aconteceu 50, 60, 70 anos atrás. Por 

isso, quando ela me aconselha, eu a escuto; enquanto estiver viva, ela 

será a chefe da nossa casa.

A família é o que existe de mais importante para os povos da África 

Ocidental; nós contamos com as pessoas da nossa família para tudo. As 

famílias, ricas ou pobres, sempre permanecem unidas. Se eu tiver dois, 

três, quatro irmãos, seus fi lhos são meus fi lhos – eu cuido de todos eles. 

Eu chamo o irmão mais novo do meu pai de meu segundo pai, e chamo o 

seu irmão mais velho de meu pai velho.

Tudo o que você possui pertence ao seu irmão e à esposa dele – e 

também à sua irmã, mesmo depois que ela se casa. Minha irmã tem o 

mesmo direito que eu à minha casa: nós somos do mesmo sangue.

Temos um ditado: “O homem que tem a maior família é o homem 

mais rico do mundo”.

As famílias de griôs são nômades. Você não pode ser um griô e 

permanecer em um lugar. Ainda hoje, você vê griôs viajando com seus 

koras, migrando entre cidades e vilas.

Os griôs são bibliotecas ambulantes, com conhecimento do passado, 

presente e futuro do nosso povo.

Quando um griô chega numa aldeia é tratado com muito respeito, 

porque é ele quem guarda a tradição. Ele é bem recebido, e lhe oferecem 

alimento e um lugar para fi car: é muito importante receber a visita de um 

griô na aldeia. Todos querem saber sobre a história da própria família. O 
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100 libras de ouro. Eles carregavam também um trono de ouro para 

Mansa Musa.

A jornada de ida e volta levou dois anos. Eles paravam em cada 

aldeia por onde passavam ao longo do caminho. Musa deu muito ouro 

aos reis no Egito. 

Os árabes e os mandingas comerciavam ouro por sal já havia muitos 

anos – uma cesta do ouro mandinga por uma cesta do sal árabe. Mas só 

então os árabes perceberam quanto ouro o rei mandinga tinha. “Nós temos 

que ir com esse rei para a África”, eles diziam, “pois ele é muito rico.”

Depois da peregrinação de Musa, muitos árabes o seguiram até sua 

terra. Eles se estabeleceram por todo o Mali, e praticavam o islamismo. 

Nas nossas canções, falamos sobre todas essas coisas.

Quando o Império Mali se fragmentou, no fi nal do século XV, os 

mandingas se estabeleceram por toda a África Ocidental – no que hoje é 

o Senegal, a Costa do Marfi m, a Guiné-Bissau, a Gâmbia, a Guiné, a Serra 

Leoa e a Burquina-Fasso. Os europeus chegaram depois que o império 

se dissolveu. As fronteiras políticas mudaram juntamente com os nomes 

dos países, mas a música e as línguas das tribos mantiveram o contato 

entre as pessoas.

Os griôs entravam nas batalhas ao lado dos reis, cantando seus 

méritos. Eles recitavam os nomes dos guerreiros e palavras de inspiração 

e encorajamento, cantando palavras como estas: “Me contem o que vocês 

farão no campo de batalha! Façam algo que eu possa passar para as ger-

ações futuras, para que vocês jamais sejam esquecidos.”

Durante os melhores anos do Império Mali, os reis deram aos griôs 

cavalos, dinheiro, roupas, gado e até seres humanos. Quando o griô recitava 

a história e cantava os méritos do rei, contando sobre a grandiosidade do 

seu pai e do seu bisavô, o rei fi cava feliz. 

Os homens brancos chegaram na Gâmbia no século XV – os portu-

gueses desembarcaram ali e encontraram os pescadores locais. Quando os 

portugueses perguntaram onde estavam, os pescadores lhes disseram que 

lá era a Kambiya, querendo dizer ‘a terra do rei Kambi’. Os portugueses 

escutaram Kambiya como Gâmbia.

Muitos escravos eram capturados diretamente, pelo uso da violência. 

Mas muitos, também, eram comprados em negociações com os reis. Os 

reis adquiriam os escravos de diversas maneiras. Alguns eram compra-

dos, outros, capturados em guerra; havia muitas guerras entre os reinos 

naquela época. Se as pessoas não tinham o que comer ou não conseguiam 

se sustentar, algumas vezes elas se ofereciam aos reis como escravas. 

Esses escravos não podiam ser comprados nem vendidos, porque não 

tinham sido capturados. Porque os reis queriam tabaco e pólvora, muitos 

escravos foram comercializados.

Nós temos uma tradição cultural chamada sanau que une famílias 

com diferentes nomes. Essa tradição começou no fi m do Império Mandinga, 

e ajudou a manter vivos o povo mandinga e sua cultura, mesmo depois 

das fragmentações causadas pela escravidão, colonização e redefi nição 

das fronteiras políticas.

A tradição do sanau nos permite fazer piadas uns com os outros 

e trocar insultos amigáveis. É proibido brigar com um membro de uma 

família sanau. Minha família sanau inclui os Turay e os Darbo – duas das 

minhas famílias por afi nidade, que lidam com metais preciosos, produção 

têxtil e alimentos. Se um Suso encontra um Turay ou um Darbo, surgem 

familiaridade e amizade instantâneas.

Dar nome ao seu fi lho é uma grande celebração em toda a África 

Ocidental.

Tradicionalmente, nós não nomeamos o recém-nascido até que se 

tenha passado uma semana. Durante esse período uma menina é cha-

mada somente de musukuta (‘nova mulher’, em mandingo); um menino 

é kekuta (‘novo homem’).

Assim que o neném nasce, enviamos uma mensagem anunciando o 

nascimento para os nossos parentes em outras aldeias e cidades. Há um 

grande banquete, e as pessoas enchem a casa.

De manhã cedo, logo depois do nascer do sol, levamos o bebê para 

fora. Tradicionalmente, sua cabeça é raspada nesse momento. Acredita-se 

que sua vida começa quando raspam sua cabeça.

O imã – líder espiritual da aldeia – lê o Corão e sussurra o nome da 

criança três vezes em seus ouvidos esquerdo e direito.

É função do griô anunciar o nome do neném. Mas o griô fi nge tê-lo 

esquecido até ser pago – ele faz um pequeno espetáculo. As mães e pais, 
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Gâmbia, Guiné-Bissau e Senegal são a pátria do kora; aí, é comum 

que os tocadores de kora também cantem. Nesses países, o estilo é mais 

rápido e intenso que no Mali ou na Guiné, onde os músicos não costumam 

tocar e cantar ao mesmo tempo.

Por meu pai ter sido famoso tocando o kora, eu comecei a tocar o 

instrumento quando ainda era muito pequeno, muito antes de começar 

os estudos tradicionais com meu mestre.

Dizem que quando o kora de meu pai estava encostado contra a 

parede, eu sempre tentava tocar. Mas ele era maior do que eu. Quando 

não conseguia fazer música com ele, eu caía e começava a chorar. Minha 

mãe, ou pai, ou tios – quem estivesse por perto – vinha e me levantava, 

e eu recomeçava.

Kelefa é o nome da música com a qual se deve começar no kora 

– ela é como o alfabeto. Foi a primeira canção composta por meu ances-

tral Jalimadi Wulen Suso para o kora. Mais tarde, tornou-se tradicional 

aprendê-la primeiro. Eu vou garantir que meu fi lho aprenda todas as 

canções tradicionais antes de aprender a tocar reggae ou pop.

Eu estudei o kora com meu tio, Saikou Suso. Fui viver em sua aldeia 

em Pasamasi, na Gâmbia, quando tinha dez anos. Vivi com Saikou Suso, 

suas três esposas e seus fi lhos por sete anos. Nós cultivávamos amendoins, 

painço, fi ndo (um grão) e milho durante a estação chuvosa, do meio de 

junho até o fi nal de setembro, estudando o kora todas as tardes depois 

do pôr-do-sol. 

Depois da colheita, que dura outubro e novembro, chega a estação 

seca. Era nesse período, de dezembro a maio, que viajávamos e tocáva-

mos. Logo que o trabalho na roça terminava, fechávamos os portões da 

aldeia e nos apresentávamos de uma aldeia a outra. Quando voltávamos, 

era a estação de plantio do ano seguinte. 

Meu tio me ensinava história e música. Todos os dias, eu aprendia 

canções tradicionais e era avaliado quanto a seus signifi cados. O estudo 

do kora é todo feito de ouvido; nada é escrito. Adquirir habilidade com o 

instrumento leva um longo tempo – são muitas as coisas para decorar.

Fiz todo o meu estudo no kora do meu mestre. Ele me mostrava 

uma música com um ritmo básico, e então me entregava o instrumento. 

as irmãs e irmãos, todos dão a ele um pouco de dinheiro. Então ele diz: 

“Senhoras e senhores...”, e pronuncia o nome.

Então começam a música e a dança. A cerimônia continua por todo 

o dia e a noite. 

Um kafo é um grupo de pessoas que cresceram juntas, que têm idades 

próximas. Normalmente, você se torna membro de um quando faz doze ou 

treze anos. Os membros de um kafo compartilham cerimônias tradicionais, 

incluindo a preparação dos homens e mulheres para a idade adulta.

Quando estão prontos, os jovens homens deixam a aldeia, e vão 

fi car com os homens mais velhos no mato. Eles vão para um lugar especial 

onde há uma árvore antiga (a waana ou jujuo), que todos conhecem.

Eles constroem uma grande cabana de capim debaixo daquela 

árvore e vivem ali, geralmente por três meses. Ali, eles aprendem sobre 

o papel de um homem, e sobre como devem tratar os membros de suas 

famílias. E são circuncisados.

As moças também participam das cerimônias de circuncisão – seu 

aprendizado acontece na aldeia, com uma mulher mais velha que ensina 

a elas como se vestirem e também como deverão se comportar com um 

marido, com suas famílias e seus fi lhos.

Os homens griôs ensinam aos meninos como tocar instrumentos; 

as mulheres ensinam a suas  fi lhas  como  cantar.  Na tradição griô as 

mulheres cantam as histórias; os homens recitam-nas, às vezes, e também 

cantam enquanto tocam.

Quando os griôs se sentem felizes, eles dançam o lambango, a 

dança dos griôs. Nos reunimos quando o luar está claro – a aldeia cos-

tuma ser muito escura à noite, então o luar é um motivo de celebração. 

E cantamos: “Nós somos griôs. Deus nos fez griôs. Deus deu aos griôs 

a arte dos músicos.” Todas as nossas canções são sobre outras pessoas, 

mas o lambango é para nós.

O kora é um tipo de lira, em corpo de alaúde, com 21 cordas e um 

som doce. De todos os instrumentos africanos, é o mais difícil de tocar. 

Cada kora tem um som próprio, e cada instrumentista escolhe seu próp-

rio registro. O kora é afi nado movendo-se os anéis de couro no braço do 

instrumento para cima e para baixo, o que altera a tensão e a freqüência 

de vibração das cordas. A afi nação do kora varia de região para região.
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16 Jali Kunda: Griôs da África Ocidental e arredores  Jali Kunda - Uma memória 17

Depois que eu aprendia o que ele tinha mostrado, ele adicionava partes 

mais difíceis.

É bom que um pai mande seu fi lho para outro lugar. Para estudar 

qualquer coisa você tem que ser disciplinado, mas às vezes um pai não 

consegue ser tão rígido com seu fi lho. Num outro lugar, se alguém te pede 

para sentar e tocar, você escuta.

Quando seu mestre sente que você está pronto, então você tem que 

pegar o kora dele e partir, viajando sozinho de uma aldeia a outra. Depois 

de chegar numa aldeia no distrito de Wuli, na Gâmbia oriental, eu pedi a 

um membro do meu kafo que ajudasse um jovem griô que tinha acabado de 

começar. Eu contei a ele que estava tentando fazer meu próprio kora.

De noite, um berrante foi tocado – sempre que as pessoas escutam 

o berrante, elas sabem que há novidades, e se reúnem no centro da aldeia. 

Aí, o kafo dos rapazes anunciou minha chegada ao kafo das moças. Pediu-

se a todos que contribuíssem com um presente para o meu kora.

Eu comecei a tocar e a cantar sobre as genealogias familiares e o 

passado dos reinos. Permaneci ali por quatro dias, tocando para as pes-

soas no kora do meu mestre.

O corpo do kora é feito de uma cabaça. A pele é couro de boi, e o 

cabo é feito de keno (uma madeira-de-lei). Pode ser que as pessoas lhe 

dêem um boi – a pele desse animal seria usada no seu kora. Também po-

dem lhe dar dinheiro para comprar este ou aquele material, e para outras 

coisas de que você precise. Você vai a diversas aldeias – eu fui a cinco – e 

deve terminar com dois ou três bois. Você pode ganhar roupas ou cabaças, 

ou um bode – as pessoas darão o que puderem para ajudá-lo.

Então eu voltei para o meu mestre. Tinha ganhado dinheiro, roupas, 

um anel de ouro, bodes, e três carneiros, entre outros presentes. Voltei 

para o meu mestre e dei tudo a ele.

Era responsabilidade do meu mestre construir meu primeiro kora; 

para isso ele gastou um mês e meio. Primeiro, ele ajuntou todos os mate-

riais de que precisava para construir o instrumento – isso incluía a cabaça, 

o couro bovino, madeira de keno e linha de pesca para as cordas. Enquanto 

ele construía o instrumento, outros homens e mulheres griôs tocavam e 

cantavam – eles estavam felizes porque eu era jovem, porque viria a ser 

como eles, pois agora eu tinha maestria com o kora.

Então meu mestre convidou os homens idosos da aldeia para sen-

tarem e me ouvirem tocar. Os anciãos não são griôs, mas têm 60, 70, 80 

anos – eles escutam a música do kora todos os dias, e se você comete 

erros, eles os reconhecem. Os anciãos me examinaram enquanto meu 

mestre perguntava sobre o signifi cado e a história de cada canção.

Ao fi nal das músicas, as pessoas mais velhas vão para casa. Elas 

cumprimentam o mestre, trocando apertos de mão e dando-lhe os pa-

rabéns, qualifi cando-o. É assim que você passa. Se não tocar bem, você 

precisa continuar seus estudos. 

O balafon (ou bala) é o instrumento mais antigo dos griôs. 

Balafasiki Kuyateh foi o primeiro griô a tocá-lo, no Mali, durante o 

reinado do rei Sunjata. Uma versão do instrumento com três te-

clas tinha sido inventada por Soumawuru Kanteh, um ferreiro e rei.

Os bala são percutidos com baquetas feitas de madeira resistente. 

Quando você percute a tecla, o som é amplifi cado pela cabaça que fi ca 

debaixo de cada nota. As membranas, cobrindo o minúsculo buraco em 

cada cabaça, costumam ser feitas de papel de cigarro. Os papéis dão às 

cabaças um timbre semelhante a um zumbido.

Os jovens griôs estudam o balafon do mesmo modo como eu estudei 

o kora, indo viver com um mestre.

O nyanyer é um instrumento do povo fula, que emigrou do Egito e 

agora vive na África Ocidental. Ele é feito de uma pequena cabaça coberta 

de pele de iguana. A viola nyanyer, composta por uma única corda de rabo 

de cavalo, é tocada com um arco também de rabo de cavalo. Tradicional-

mente, o nyanyer era um instrumento solo, mas nos últimos tempos ele 

tem sido acompanhado por um conjunto de tambores.

Enquanto muitos fulas são pastores de gado, alguns são nômades; out-

ros combinam a criação de gado e o cultivo agrícola para se sustentarem. Os 

fulas também têm griôs, mas sua tradição é diferente da dos mandingas.

Muitos fulas foram levados para os Estados Unidos como escravos. 

Nos Estados Unidos eu vejo muitas pessoas de origem fula – posso dizer 

pela maneira como sua linguagem é cheia de palavras cantadas; ela soa 

exatamente como os fulas falam.
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Me preocupa que cada vez menos griôs estejam aprendendo a tocar 

o kora. Atualmente, as crianças das famílias de griôs vão à escola ao invés 

de estudarem a tradição dos griôs.

Enquanto outros músicos estão formando bandas e cantando sobre 

mulheres, os griôs da África Ocidental falam sobre reinos e dias passados.

Em 1974, deixei a Gâmbia e fui para o Gana me tornar um profes-

sor de kora na Universidade do Gana. Lecionei no Instituto de Estudos 

Africanos daquela Universidade de 1975 a 1976.

Eu estava lecionando lá quando o bestseller de Alex Haley, Roots,1 

foi publicado. Algo me disse que surgiria interesse pelos griôs, e por isso 

eu decidi ir para os Estados Unidos.

Quando cheguei, fui para Chicago e formei um grupo – A Sociedade 

dos Griôs Mandingas –, eu e três músicos americanos: um baixista, um 

tocador de tambores, um especialista em percussão. Hoje somos oito pes-

soas, mas o kora ainda é o principal instrumento em meu grupo.

Eu acabei fazendo a música para o fi lme Roots – falo de 1978 ou 

1979. O diretor estava procurando alguém que soubesse tocar kora para 

o fi lme, mas sua equipe não tinha conseguido encontrar nenhum. Eles 

acharam um gambiense de uma família de comerciantes. Pediram a ele 

que tocasse o kora, mas ele disse que não era da sua tradição. “Na minha 

família nós não tocamos esse instrumento”, ele disse.

“Só o segure para o fi lme”, eles disseram.

“Mas eu não posso nem tocar”, ele disse. “Eu não sei como.”

“Só vista a grande túnica (um kafutan), e carregue o instrumento”, 

eles falaram, e enfi m ele o fez. Depois que o fi lmaram, alguém contou: “Há 

um verdadeiro griô em Chicago.” Eles me trouxeram para Burbank, para 

os estúdios de televisão, e me mostraram o fi lme – eu conheci o homem 

desde o momento em que o vi!

Nós conversamos, e eu acabei criando algumas músicas para o 

fi lme – é ele dublando, mas sou eu tocando. Quando voltei para a Gâmbia 

e vi o homem, eu brinquei com ele: “Você tomou meu papel! Cadê meu 

dinheiro?”

Ainda hoje, quando o vejo, eu o provoco com isso.

1  Publicado no Brasil com o título Negras Raízes. [n. trad.]

Eu sei tocar 111 canções tradicionais no kora. Normalmente, quando 

você encontra alguém que toca kora, ele só sabe tocar o estilo de sua 

região de origem. Antes de deixar a África, porém, eu aprendi cada um dos 

estilos; percorri a Gâmbia, o Mali e a Guiné. Quando toco com tocadores 

de kora da Guiné, você pode pensar que eu sou da Guiné. Se eu encontro 

instrumentistas do Mali, afi no meu kora de acordo com o sistema deles.

Eu domino todos os estilos tradicionais – eles não vão me escapar 

da memória –; a alma e a tradição estão sempre comigo. Mas as músicas 

que eu toco ou com Philip Glass ou Pharoah Sander ou outros músicos são 

de minha própria autoria.

Além das 111 canções tradicionais, eu escrevi 43 composições. 

Quando toco as minhas, outros músicos que tocam o kora podem pensar 

que minha execução está desafi nada, mas não é isso. Viver nos Estados 

Unidos não mudou meu jeito de tocar as canções tradicionais, mas mudou 

meu jeito de pensar sobre novos materiais.

Nossos griôs antigos diziam: “Não contem tudo aos homens bran-

cos, porque eles vão escrever.” O que é verdade, porque nós não usamos 

os livros – os griôs sabem o seu saber. Mas eu penso que agora é bom 

trazer à tona informações claras para que as pessoas adquiram um melhor 

entendimento quando lerem sobre griôs.

Eu saí da Gâmbia há dezoito anos para ir à América começar um 

grupo musical porque durante toda a minha infância eu quis tocar e cantar 

a minha música para o mundo ouvir.

ELEDIR
Realce

ELEDIR
Realce

ELEDIR
Realce

ELEDIR
Realce

ELEDIR
Realce



 

Sirifo Kuyateh, 
tocador de kora 
da Gabu, Guiné-
Bissau.
Foto: Daniel Lainé

Griôs da África Ocidental - ensaio introdutório

Robert Palmer*

No início da década de sessenta, o etnomusicólogo francês Tolia Ni-

kiprowetzky lançou as primeiras gravações de campo, com fi nalidade 

comercial, de música dos griôs da África Ocidental em dois LPs do selo 

Ocora. Nikiprowetzky considerou apropriado começar suas notas de es-

clarecimento para Senegal - la musique des griots - (Ocora OCR15) com 

uma pergunta: “O que é um griô?”. E prosseguia: “Para dizer a verdade, 

o signifi cado exato do termo não tem sido bem compreendido no Oci-

dente, onde o griô costuma ser visto como um feiticeiro africano. Ele não 

é nada do gênero, e se a complexidade de sua função social se prestar 

a um exame empreendido com rigor científi co, será possível identifi car o 

griô simplesmente como um menestrel.” E, como uma observação fi nal, 

o autor ainda acrescenta: “Os griôs deixaram sua marca em toda a África 

Ocidental islâmica.”

Quando Nikiprowetzky escreveu, o fenômeno dos griôs era famil-

iar para uma meia dúzia de norte-americanos, a maioria pesquisadores 

altamente especializados. Hoje, estudantes de blues e outras tradições 

musicais afro-americanas já têm algum conhecimento sobre os griôs da 

África Ocidental. O pesquisador de blues Samuel Charters, particularmente, 

construiu uma genealogia do blues em que a música dos griôs fi gura de 

forma proeminente. Ele afi rma: “Os músicos africanos que correspondem 

mais proximamente aos cantores de blues são os griôs das tribos do 
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Noroeste Africano, daquelas regiões de onde milhares de pessoas foram 

tomadas como escravos.” Charters usou em seus estudos sobre as raízes 

da música afro-americana as ferramentas da musicologia criativa, a análise 

de listas de escravos de navios negreiros e outras fontes históricas, e uma 

íntima familiaridade, de toda uma vida, tanto com o blues como com a 

música e os músicos da África Ocidental. Seus dados e suas conclusões 

estão resumidos em seu livro Savannah Syncopator: African Retentions 

in the Blues, e em suas notas para uma antologia em CD de gravações 

originais feitas em campo na África e nos Estados Unidos, editada recente-

mente pelo selo Rhino sob o título de Blues Roots, como o décimo volume 

da série Blues Masters: The Essential Blues Collection.

O griô, conforme o entendimento dos estudiosos de blues, é, em 

essência, um músico que canta e toca música tradicional oeste-africana, 

muitas vezes usando um instrumento de cordas semelhante a um banjo 

ou a uma viola. Mas o número de afi cionados por blues que tomaram 

conhecimento da existência dos griôs através de Charters e outros é 

relativamente pequeno. A maioria dos norte-americanos ouviu a palavra 

griô pela primeira vez em contextos relacionados ao livro, às minisséries 

televisivas e, mais tarde, ao escândalo que envolveu o livro Roots, de 

Alex Haley. Nesse bestseller internacional apresentado como não-fi cção, 

Haley, o autor afro-americano, anteriormente conhecido como biógrafo de 

Malcom X, descreve uma viagem à África onde, com a ajuda de um grupo 

de historiadores orais ou bardos conhecidos como griôs, ele pôde traçar 

sua árvore genealógica até voltar a uma aldeia específi ca e ouvir dos griôs 

locais um relato detalhado e angustiante de como seus ancestrais foram 

enganados e vendidos como escravos.

A aventura impressionante de Haley se transformou num divisor 

de águas emocional para muitos afro-americanos, que esperavam curar 

alguns dos traumas do passado descobrindo seus ancestrais e buscando 

seus parentes na África atual. Quando foi revelado que o relato de Haley era 

só parcialmente verídico, e parcialmente fantasiado, as reações tenderam 

a ser muito emocionais. Sentindo-se forçados a rejeitar uma premissa na 

qual tinham depositado tantas esperanças, os antigos entusiastas de Haley 

não queriam mais nada com ele, com seu livro ou com a idéia de traçar 

a ancestralidade de alguém até a origem na África através das histórias 

orais dos griôs.

Então, voltando à questão de Nikiprowetzky, o que é um griô? Ele 

é fundamentalmente um músico e precursor do cantor de blues afro-

americano, ou um historiador de famílias, tribos e impérios? Tradicional-

mente, os griôs têm combinado todas essas funções. Mas, segundo escreve 

Nikiprowetzky: 

[...] sejam vistos como historiadores, genealogistas ou músicos, os 
griôs são, acima de tudo, profi ssionais que representam, enquanto 
um grupo, uma casta social bem defi nida. Seu papel é multiface-
tado: como historiadores e genealogistas, eles são os principais 
conhecedores da história da região, são seus cronistas designados. 
Como músicos, sua presença era requerida tradicionalmente em 
todas as celebrações e rituais. Embora a casta dos griôs esteja 
entre as mais baixas na hierarquia social [...] os griôs são, ainda 
assim, muito admirados por seu talento, e podem ganhar uma 
grande quantia de dinheiro. Entre eles podem-se encontrar os 
mais virtuosísticos cantores e instrumentistas. Sua educação e 
treinamento, exclusivamente oral, necessita um longo aprendizado 
sob a direção de um mestre – mais freqüentemente o pai ou um 
tio. É necessário estudar durante muitos anos para ter o domínio 
de um instrumento ou para aprender todas as músicas e histórias, 
e para saber realizar todo o trabalho indispensável à atividade do 
profi ssional. Alguns griôs são mais ou menos sedentários, e seu 
renome é confi nado aos limites da aldeia ou território (nesse caso, 
o griô também tem outra profi ssão: pescador, agricultor, etc.). 
Outros griôs são itinerantes, e sua reputação, assim como seus 
ganhos, pode variar consideravelmente.

A tradição dos griôs é mais forte em regiões da África Ocidental 

que são predominantemente islâmicas, mas incluem signifi cativas comu-

nidades de cristãos e adeptos das religiões tribais tradicionais. A maioria 

dos músicos e cantores que se pode ouvir nesse álbum, com a óbvia ex-

ceção dos colaboradores norte-americanos de Foday Musa Suso, é parente 

dos Suso numa grande família de griôs ramifi cada através de Senegal, 

Gâmbia e Guiné-Bissau. Historicamente, também houve fortes tradições 

griôs na Nigéria e no Mali. Em cada localidade, os griôs formam uma casta 

social distinta, muitas vezes oprimida; no passado, em certas regiões 

do Senegal, os griôs que morriam não eram enterrados nos cemitérios 

ofi cializados pela comunidade, mas deixados no oco dos baobás para se 

decompor lentamente. Contudo, quando acontecem o que Nikiprowetzky 
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chama “as grandes circunstâncias da vida” – casamentos, cerimônias de 

circuncisão, premiações com honras comunitárias ou governamentais – a 

presença e participação dos griôs é considerada essencial. E em geral os 

griôs, embora “marginalizados”, são bem pagos por seus serviços – tanto 

que no Senegal, de acordo com Nikiprowetzky, era comum ouvir que as 

cobranças “exorbitantes” dos griôs eram a razão pela qual “a cerimônia de 

casamento se tornou a maior causadora de ruína fi nanceira dentre todas 

as cerimônias tradicionais”.

Muitos observadores viram na ambivalência das atitudes dos afri-

canos em relação aos griôs as sementes da relação de amor e ódio – com 

o blues e seus derivados populares – vigente nos Estados Unidos. Os que 

se autodenominam guardiães da moral pública, moralistas, decentes e em 

ascensão social, tradicionalmente evitaram o cantor de blues itinerante (e 

seu sucessor, o animador mambembe) e todos os seus trabalhos. Mas os 

trabalhadores, homens e mulheres, queriam sempre pagar a um músico 

para ouvir uma canção favorita; e a cultura afro-americana sempre teve 

seus adeptos pragmáticos, que insistiram, nas palavras de um popular 

blues: “Se o domingo eu passo na igreja/ e a segunda no cabaré,/ olha, eu 

faço da minha vida o que eu quiser.”1 Enquanto isso, os músicos do blues 

seguiram em frente compondo crônicas da vida que viam ao seu redor, 

adicionando peça por peça a uma rica história oral não muito distante das 

mais elaboradas crônicas preservadas na África Ocidental pelos griôs.

Sob as intrigantes relações históricas de continuidade e o paralel-

ismo social que discutimos até aqui, fl ui – muitas vezes tão profundamente 

mergulhada ou engenhosamente camufl ada que difi culta a percepção 

consciente – uma corrente mais profunda ligando uma certa música de 

griôs a um certo blues segundo outras linhas de raciocínio que não a de 

causa e efeito. A musicologia comparada e fontes históricas originais que 

os pesquisadores de música de formação erudita européia aprendem a 

reverenciar como “dados confi áveis” podem não ser adequadas quando 

aplicadas a culturas musicais com sistemas de valores divergentes. Fela 

Sowande, um eminente musicólogo nigeriano, reclamou certa vez em um 

fórum das Nações Unidas de música universal que a musicologia  ocidental 

1 No original: “If I want to go to church on Sunday, then cabaret the whole day Monday/Well, it ain’t 
nobody’s business what I do.” [n. trad.]

é caracterizada por “uma superconcentração nos elementos formais e 

estruturais, negligenciando quase totalmente os elementos simbólicos e 

psicológicos pela tentativa de enquadrar os modelos culturais africanos aos 

conceitos musicais da Europa Ocidental, tais como escala, tonalidade, etc.; 

e pelo uso de material pouco representativo, de apenas uma parte da África, 

para fazer generalizações amplas sobre o que se tem denominado ‘música 

africana’... Se procurarmos descobrir os fundamentos da música tradicional 

na África, penso que devemos buscá-los [...] na tradicional predileção dos 

africanos pelo esotérico e pelo oculto, na religião e na magia.”

Dessa perspectiva, as fi guras do griô tradicional oeste-africano e 

do cantor tradicional de blues do Sul2 dos EUA estão em harmônica res-

sonância. Cantores e cantoras de blues freqüentemente cantam sobre 

vudu, sobre visões sobrenaturais misteriosas em encruzilhadas rurais, 

encantamentos para ter sorte e poções do amor. Assim, eles preservam 

um pouco da doutrina das antigas religiões africanas, e se voltam para 

as antigas tradições em busca de orientação e força. Era freqüente que 

estivessem em competição direta e cerrada com os pregadores, itiner-

antes ou das cidades pequenas, que tinham, eles mesmos, uma vida bem 

pouco diferente da dos cantores de blues. Então, o diácono e as irmãs, 

compelidos pelo dilema da fé, os denunciavam como os fi lhos do demônio 

– pelo menos aos domingos. Durante a semana, como muitos cantores 

de blues lembravam a seus companheiros, “ninguém sabe o que o bom 

diácono faz ”.3

Nas notas de Nikiprowetzky para seu segundo LP de gravações de 

griôs, Níger: La Musique des Griots (Ocora OCR20), ele menciona uma 

faceta da tradição africana que faz lembrar em muito a dinâmica norte-

americana que liga o blues à igreja. “Em certas regiões onde o animismo 

persiste”, ele escreve cautelosamente, “certos griôs são especializados na 

evocação do jinn e tentam, através das suas canções, obter as bênçãos 

desses seres sobrenaturais.” Jinn, uma palavra árabe, é a raiz do inglês 

genie,4 e costuma ser traduzida em culturas islâmicas como ‘diabo’ ou 

2 Aqui, não no sentido geográfi co estrito da palavra, mas como referência ao Sudeste dos EUA, onde 
predominou o modelo colonial de exploração, com grandes latifúndios e trabalho escravo, e que hoje é 
tido como a região mais conservadora – política e moralmente – do país. [n. trad.]

3 No original: “Nobody knows what the good deacon does.” [n. trad.]

4 Em português, ‘gênio’ ou, assim como nas culturas islâmicas, ‘espírito’ ou ‘demônio’. [n. trad.]
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‘demônio’, ou como ‘espírito elementar’. Assim como os cantores de blues 

preservaram elementos de uma religião anterior, e foram considerados 

demoníacos pelos defensores da religião dominante, seus predecessores 

e seus parentes entre os griôs atuais da África Ocidental são atacados 

como ‘feiticeiros’ e ‘pagãos’. Mas quando um governante, um mercador, 

ou simplesmente um indivíduo comum quer pesquisar a história de seu 

povo e de sua cultura, ele se volta para os griôs. E os cantores de blues, 

de uma forma ou de outra, estão entre os primeiros e principais historia-

dores afro-americanos, seja com a lenda do Delta, Charly Patton, fazendo 

a crônica da enchente de 1927 do Mississipi numa extensa narrativa que 

preenchia os dois lados de um disco de 78rpm, seja com Sleepy John, 

estes gravando em água-forte retratos de Brownsville, dos advogados, 

médicos, policiais, indivíduos fora-da-lei e outros cidadãos do Tennessee 

nas suas dúzias de gravações de blues.

Sobre magia, por exemplo, tudo o que é preciso é lembrar a história 

contada por antigos cantores de blues, como Tommy e Robert Johnson - 

pactos feitos com o demônio em aparições à meia-noite nas encruzilhadas, 

retenção de espíritos malignos pelas trilhas. Mas, em geral, os músicos 

do blues não falarão abertamente sobre esse aspecto de suas vidas, nem 

os griôs. Quando foi pedido a Foday Musa Suso que comentasse, para 

esta coletânea, a associação dos griôs com as religiões antigas, a magia 

e o sobrenatural, ele se recusou explicitamente a dizer qualquer coisa, 

explicando: “Qualquer coisa que eu dissesse sobre isso, vocês nunca 

acreditariam.”

Então, talvez um tanto desanimado pelo silêncio, o ouvinte formado 

com os valores musicais europeus volta ao domínio mais comum da mu-

sicologia comparada. Com esses estudos ele aprende que instrumentos 

similares ao violão, ao banjo e à viola, que fi guraram de forma proeminente 

na produção musical afro-americana inicial, são há muito tempo tradicion-

ais entre os griôs da África Ocidental. As melodias cantadas pelos griôs, 

embora tenham sido muitas vezes infl uenciadas pelos hinos islâmicos, com 

freqüência se assemelham a melodias de blues – as estruturas modais ou 

de escala são pentatônicas, com trechos de alterações cromáticas, espe-

cialmente descendentes, sobre intervalos específi cos – a terça, algumas 

vezes a quinta, ou a sétima. Essas várias notas bemoladas e a escala 

pentatônica correspondem, respectivamente, às assim denominadas “blues 

notes”, e a uma escala encontrada freqüentemente no blues. (Na verdade, 

essa “escala do blues” funciona mais como um sistema modal altamente 

desenvolvido, tal como encontrado na música árabe e oeste-africana, e 

no qual indicações para abaixar certos tons – e muitas vezes no mínimo 

a sugestão de um cerne ou motivo melódico – fazem parte efetivamente 

do material musical fi xo de qualquer performance.)

Quer você considere mais impressionantes esses “dados confi áveis” 

ou os intrigantes mistérios da relação espiritual, a música do CD Jali Kunda  
5deve lhe parecer, à primeira vista, singularmente exótica e, ao mesmo 

tempo, curiosamente familiar. As vozes ascendentes, o dedilhado intrincado 

do kora (instrumento semelhante a uma lira, na estrutura de um alaúde) 

e os diálogos brilhantes entre os balafons (instrumentos semelhantes a 

marimbas) – esses são sons que só não tocarão um coração de pedra, com 

os ritmos entrelaçados de forma precisa, brilhante e delicada. 

À medida que Foday Musa Suso viaja para o interior cada vez mais 

profundo da África, buscando sua família, seu passado e a inspiração para 

o seu futuro, a música vai revelando outros lados de si mesma, outras 

visões de sua arte exemplar e sua extraordinária beleza. Mas Suso viveu nos 

Estados Unidos aproximadamente 18 anos; apesar de que alguns ouvintes 

poderiam querer vê-lo como representante de um passado romantizado, 

Suso vive no presente, é um verdadeiro cidadão do mundo. A naturalidade 

evidente com que Philip Glass e Pharoah Sanders superam os desafi os dos 

dois duetos não-tradicionais desta coletânea mostra com clareza a sensi-

bilidade criativa de ambos e a habilidade de Suso, como compositor, em 

criar um espaço musical para o encontro de culturas, um território comum. 

E talvez essa naturalidade ainda sugira algo mais: a música dos griôs, 

arrancada do coração da África e depositada em solo norte-americano, 

agora fechou o ciclo e, com a colaboração do blues, alcançou o ponto em 

que pode ocorrer uma reintegração musical e cultural com conseqüências 

globais profundas. Se a sensibilidade rítmica africana que percebemos em 

Suso é agora uma linguagem compreensível universalmente, conforme 

sugere a unidade orgânica desses trabalhos conjuntos, então é possível 

que estejamos mais perto do que pensávamos de uma linguagem pop 

5 CD gravado por Philip Glass e F. Musa Suso, e que acompanha a publicação em inglês. [n. trad.]
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verdadeiramente mundial, que tem os ritmos africanos como fundamento. 

Como profetizou certa vez o cantor de blues do Mississipi, Bukka White: 

“O blues mundial está a caminho!”. 

Essa jornada do griô, aparentemente a documentação de um passado, 

poderá ser melhor compreendida um dia como presságio de um futuro.

*Autor dos livros Deep Blues e Rock & Roll: An Unruly History, Robert Palmer ensinou música vernácula 
norte-americana em Yale, Bowdoin, Carnegie Mellon, na Universidade do Mississipi e em outras faculdades 
e universidades. Ele produz gravações de juke joint blues para o selo Fat Possum e está atualmente 
envolvido na criação de um museu inovador de cultura e música popular norte-americana, o Experience 
Music Project, em Seattle, WA. Anteriormente, Robert Palmer foi Chief Pop Critic do jornal The New 
York Times.

Nota: todas as citações de Tolia Nikiprowetzky foram extraídas de suas notas de esclarecimento dos LPs 
Ocora OCR15 e OCR20; elas foram traduzidas do francês para o inglês por Robert Palmer, que assume 
a responsabilidade por quaisquer erros e interpretações equivocadas. [A tradução para o português foi 
inteiramente baseada no texto de Robert Palmer, presente na edição Jali Kunda: Griots from West Africa 
and beyond.] [n. trad.]

Sourakata Suso, 
em Brikama, na 
Gâmbia.
Foto: Daniel Lainé
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Griô/Djali - Poesia, música, história, mensagem

Amiri Baraka*

A importância da fi gura do griô tem crescido nos Estados Unidos, em es-

sência por causa da percepção cada vez maior, aqui, agora, de que não só 

a Afro-américa está entrelaçada à África de um modo inextrincável, mas 

também os EUA, a Pan-américa (o hemisfério ocidental, o “Ocidente”, para 

ser exato) e, através da diáspora pan-africana (pré, pós, agora, sempre 

moderna), a cultura internacional.

 Por isso, a palavra griô, o poeta, músico, historiador, contador 

de histórias, está se tornando conhecida no mundo inteiro. Griô, embora 

“francês” enquanto “símbolo” difundido, é o termo mais conhecido para 

designar o djali1 oeste-africano, o imbongi do centro e do Sul da África, o 

mshairi ou ngombe (rapper) da África Oriental, o iorubá ijalia. Todos desig-

nam um mesmo sentido geral, mas se diferenciam em alguns aspectos pela 

especifi cidade histórica da sua cultura de origem. A África é um continente 

com várias culturas do Oeste ao centro, até o Leste, do Sul ao centro, até 

o Norte. Falar que alguma coisa é africana é como falar que qualquer coisa 

é européia... De que lugar você está falando? ... eu pergunto.

 A palavra griô, com sua vibração “francesa”, ainda carrega, da 

“herança” colonial que os europeus impuseram à sua “fatia” da África 

Ocidental, a insistência do “grito”. Do pranto.2 Das lágrimas, ou da apre-

1 Ou djeli, mas djeli ya também diz respeito à atuação do djali, sua inspiração, que nos envolve e enleva.

2 No original, a insistência de cry, choro ou grito, como em cry out, o grito forte, de dor; há aí um jogo 
de signifi cantes com cry e griot. [n. trad.]
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sentação institucionalizada do pregoeiro, o “Town Crier”,3 como era cos-

tume no Norte: Europa. Também está na palavra griô a infl uência do gris, 

que vai, gritado, sendo posto para fora em pranto, ou da cinza, de onde 

espoca uma presença. O fato de o inglês gris-gris signifi car fetiche evoca, 

ou celebra, ou homenageia o poder, qualquer que seja, que nos deixou 

cool, que afastou o cinza (diz-se “os cinzas” para o que a gente costumava 

chamar homens “brancos”... homens brancos? Se a africana Lucy é o ser 

humano nº.1, como o branco entra nisso, a não ser vocês, de mais além 

da atmosfera terrestre?).

 O que importa de tudo isso é que, olhando as duas máscaras do 

teatro, percebemos a geografi a e a estética fi losófi ca do mundo. O sorriso 

na base do mundo, lado a lado com a cara fechada no topo. Isso quer dizer 

que a maior revelação do Sul, dos africanos, foi a alegria incontida que ainda 

se encontra nas igrejas negras dos Estados Unidos, ou agora, com maior 

“integração”, nos shows de rock por toda parte. Aquelas senhoras gritando 

na igreja aos domingos, “alegrando-se”, o gospel (God spell4 – a magia da 

Palavra) subindo daqui pra além, pra receber a revelação da alma! Outro 

nome para o djali seria gleeman.5 Ele anima, sim?! É por isso que chamamos 

a Luz, por sermos gleeman: animadores. (Um fi lósofo grego odiava-nos 

porque: – dizia ele – por estarmos rindo o tempo todo. Ah, sim? Não, nunca 

mais.) Então poderia ser o “grito”, no clamor, no grito-clamor do Sul dos EUA, 

e assim, nas suas igrejas, eles estavam, com certeza, grito-clamando.

 No Norte – ensinaram na escola – a tragédia é a mais sublime 

revelação da humanidade, e também a cara fechada. Em Ency, Inglaterra, 

dizem que ainda não entendem para que o riso! e descrevem-no como 

um encadeamento de conexões físicas!! (Claro!) Tanto que o homem que 

matou o pai, dormiu com a mãe e furou os próprios olhos pra poder fugir 

para colônia e não ter que decifrar tudo isso é um paradigma da revelação 

do Norte; como disse Nietzche: “A emoção atrapalha-me o pensar!”

Djali é mais exato, apesar de griô ser seu quantum traduzível. As-

sim como rock & roll signifi ca r&b.6 Mas griô é bem específi co, até que se 
3 Town Crier: profi ssional medieval que, na Inglaterra, anunciava os decretos judiciais da coroa. [n. trad.]

4 Literalmente, “o feitiço de Deus”, “o poder divino” ou, em outra acepção, “a palavra de Deus”. [n. trad.]

5 Gleeman: segundo o verbete do dicionário The Merriam-Webster Dictionary, gleeman, ou mintrel, é a des-
ignação para o animador de programas, normalmente de música negra, piadas e imitação. [n. trad.]

6 R&B (rithym and blues): estilo musical que precedeu o rock’n roll. [n. trad.]

estenda a palavra e, olhando mais de perto, entenda-se que o djali existe  

para nos elevar, para enlevar e envolver, com a poesia, a música, a história, 

as mensagens, não para arrastar a gente, uma draga. (Ou uma droga, 

como chamamos as coisas estúpidas, como a Ku Klux Klan é uma droga. 

É por isso também  que os fracassados, como o primeiro Crazzy Eddie, o 

Eddie Pus, nós dizemos que são quadrados, que os egípcios diziam que é 

o ângulo do fracasso – a pirâmide, o ângulo do “sucesso”.) 

 O djali não é o pregoeiro de más notícias, é o arauto do riso, do 

Nascente, como Orfeu, que canta para o Sol nascer, e para nascer-nos 

a consciência. Não gritávamos quando Trane7 baqueou porque fomos, e 

somos, arrastados, uma droga! Trane sucumbiu e saiu e nos envolveu! Nos 

envolveu, elevou, e levou para além dos muros. Ele se foi: até onde? (Até 

ONde a Cidade africana foi construída debaixo do Sol para contemplar o 

maior Sol que conhecemos). O signifi cado original de Comédia  é  “juntar” 

ou “juntar-se”  em diversão,  não sob pancada (OW!)!

 Assim o Djali em sua revelação: “sempre e em todo lugar”. A “men-

sagem” não é exatamente “Seis horas e tudo bem”,8 ela poderia ser Gilan Kain 

dizendo: “Cortasse eles fora, fi zesse ele sangrar. Devia ter feito virar assunto 

pessoal.” Poderia ser Amus Mor dizendo “Quem somos, pra ONde vamos?” 

Ela podia ser Larry Neal dizendo “Não diga adeus ao chapéu-do-jazz.” E podia 

ser Margaret Walker dizendo “À minha gente em toda parte...” Você sabe.

 O engano da gente, da maioria, mesmo os que se dizem “afrocên-

tricos”, é não entender que a África colore tudo quanto existe! No hemisfério 

Ocidental, somos uma combinação de africanos, europeus, indígenas, asiáti-

cos. A cultura e o povo são esse encontro, o que não é mistura é só papel.

Recitar poesia com música, arte reciclada nos anos 50 por Langston 

Hughes &c, e que foi alvo de críticas tão ignorantes (pró e contra), não era 

novidade: era a base do que a poesia (discurso musical) sempre foi. Tal qual 

as cabeças-falantes do teatro europeu, que depois do período vitoriano e do 

império do colonialismo moderno fi cou menos ligado à música e à dança, e tal 

qual a supremacia ignorante, inchando como o diabo, tomou a razão do mundo e 

7 John Coltrane, saxofonista norte-americano. 1926-1967. [n. trad.]

8 Trechos de músicas da tradição afor-americana dos EUA, que falam da luta em função de uma identidade 
étnica; na ordem em que aparecem: “Six O Clock and All’s Well”, “You shdda cut the MF, made him bleed, 
You shdda made it personal.”, “Who are we, where are we going?”, “Don’t say Goodbye to the Pork Pie 
Hat.”, e “For my people everywhere...” [n. trad.]
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convenceu as pessoas de que elas não existiam. Ninguém nunca existiu, jamais! 

Não fosse assim, não estariam vocês todos rindo e imóveis, acorrentados.

Poesia é música! Leia DuBois, Black Reconstruction:  um livro so-

bre história pode comover quanto um poema. O africano, cuja sociedade 

primária era comunal e matriarcal, criou, desde o começo (arte é existência: 

Vós sois arte junto a mim – nada me faltará), uma expressão social que 

espelhava a estrutura e a natureza daquela sociedade. Mãe África, a Terra 

Mãe. Não “a Terra Pai”. “O espírito não vai baixar sem uma música?”, diz 

Equiano; quando “azul era nossa cor favorita”, antes de sermos tão loucos 

a ponto de nos vender aos homens mais sórdidos, fazer uma péssima 

viagem e vagar através do mar, outros azuis, o blues.

O rap, por falar em blues, é tão antigo quanto a árvore africana em 

que batíamos pra contar nossa história, e que mais tarde se tornou Ngoma, 

o tambor. Os pigmeus já estavam aqui antes de Deus, ou do tambor! O 

sêmen nos fala (a quem? aos EUA?) que um tronco deve lembrar o rap. 

A cadência do nosso coração faz a gente entender o Ser:

o porquê  de nós, CADÊ? Por dentro, por fora, para além, a existêNCIA; 

espírito é, literalmente, Respiração: inspire, expire. O espaço, sendo 

específi co de nós, pra nós, como eu (isto é, Negro), torna-se discurso. 

Que Ares são esses? (Você disse canção, som? Ou com sangue? Foi? Ou 

foi o calor do banzo, do baque, do canto?)

Discursar é a ocupação mais antiga da humanidade. Som, de Sol 

(onde o Sol dá o Ser – alma)? Inspire-se. Descubra! O corpo da felicidade 

(Funk). Tudo de que nos ocupamos, da melancia até o gingado de um 

drible, tudo foi trazido. E pra ONde viria? A cultura norte-americana é uma 

pirâmide onde convivem as culturas africanas, européias e indígenas. Por 

isso não é uma questão de “Remanescentes Africanos”. Ser  “americano”, 

do Norte, do Sul ou do centro, é ser africano também.

O griô sempre esteve com a gente, mesmo nos EUA; basta escutar 

Lightnin Hopkins, Bessie Smith, Louis Armstrong (“What did I do, to be so Black 

& Blue?”),9 ou Al Hibbler voando no seu Dukeplane, ou Billie, Deus sabe, ou 

Larry Darnell, “Why you fool, you poor sad worthless, foolish, fool!”. Ou Stevie, 

Aretha, Abbey, Sun Ra. Quer um djali, e seu djeli ya, sua inspiração, como 

diríamos?  Bem, comece com o djeli Roll Morton, que inventou o jazz (Você 

9 Trechos de música da tradição afro-americana dos EUA, abordando a questão da identidade étnica. [n. trad.]

quis dizer Já Sei! Já Sou! A música por vir? Ja Zz.) Ele disse isso? Ou foram 

Dinah e Ella cantando (quentes como o sol). “Isso deve ser djeli, porque Jazz  

não balançava assim!” 

Jazz? Quer dizer Jamaa, a família? Ou a liberdade do Jazz? Ou Ujamaa, a 

sociedade comunal. Ou todos vocês, em todas as cores (muitas histórias, cores, 

colors: co-lores) , porque compartilham, como Max Roach, como nossa música 

sempre é. A minha gente a chama polirrítmica, polifônica. Quando o pastor 

(antes de ser, e entender, orar prá dentro dela) clama e nós respondemos, (de 

volta), tantos, juntos, essa conexão faz de nós portões que se abrem, portais.  

Ou o Imbongi, que pode percutir (Ngombe) o caminho (o ritmo?) dentro da 

gente? Estar ONde nós é compreensão, pra que possamos seguir?

Por isso Mshairi, o comunal de novo sobre nós. Nos EUA, nós é uma 

coleção de eus sem conexão lógica. O rap, CADÊncia do seu corpo, batida no seu 

coco, te acorda um pouco, te faz sonhar, louco. Bé, bé, Carneirinho tem sebo? 

Então deixa eu por. Carneirinho tem sebo, Ovelha Negra, tem? Tenho, uma mão 

cheia (Sabedoria, diziam os sufi stas: eis nossa bagagem.).

É isso: deixe a história do griô te fazer Djali, te fazer entender que você 

é tão velho quanto é novo. E que o que você não sabe é como você baqueia. 

É por isso o nosso banzow, o nosso blues: o baque. Mas, então, inspire-se 

com o Djali . Mr. B. diz: “Djeli, djeli, djeli”; o griô/djali traz tudo o que a gente 

precisa: informação, inspiração, mudança e auto-determinação! Mãe Céu, 

clamamos, ligue-nos na eletriCidade. Ilumine a gente: até ONde nosso mais 

ardente desejo.
Amiri Baraka

19/06/96

* Amiri Baraka escreveu mais de vinte peças de teatro, treze livros de poesia, sete livros não-fi ccionais, 
três ópera jazz e um romance. Seu longo poema Wise, Why’s Y’s segue a tradição dos griôs, e foi publicado 
pela editora Third World Press em 1995. Em 1996, Baraka publicou Eulogies (pela Marsílio Publishers), 
uma coletânea de epitáfi os proferidos por ele nos funerais de Miles Davis, Dizzy Gillespie, James Baldwin 
e outros e, em 1997, publicou Jesse Jackson and Black People (pela Third World Press).



Família de griôs 
dançando o lam-
bango na aldeia 
de Tabato, Guiné-
Bissau.
Foto: Daniel Lainé
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