Álbum “Mujeres de Mar”

Mariza participa em disco a favor da liberdade de
expressão das iranianas
16.08.2010 ‐ 12:38 Por Lusa

A fadista portuguesa Mariza é uma dos 12 artistas de cinco países que participam no álbum
“Mujeres de Mar” dedicado às iranianas perseguidas nomeadamente por cantarem em
público, que é editado segunda‐feira em Espanha.

A cantora cantou num projecto dirigido por Javier Limón (Vasco Neves)

“Acho o que se passa no Irão muito estranho. O canto é um libertar de sentimentos e é uma
expressão da alma. Acho estranho por ser mulher não poder cantar. Eu não conseguiria viver
num mundo assim e acho completamente injusto e desumano”, disse à Lusa Mariza. O CD
reúne 12 artistas de cinco países, sob a direcção de Javier Limón, que produziu o último disco
de Mariza, “Terra”.
Das participantes, apenas a fadista portuguesa, Yasmín Lévy e Eleftheria Arvanitaki cantam um
tema tradicional dos seus países. As restantes nove cantoras interpretam temas com a
assinatura de Limón. “Eu escolhi ‘O fadista louco’. Não é um fado tradicional pois sei que o
Limón gosta de coisas com algum movimento e este tema permitia‐lhe fazer arranjos como ele
gosta”, referiu. “O fadista louco” é um original de Alberto Janes e foi criado por Amália
Rodrigues.
Mariza foi a única que gravou em Lisboa, “dada a agenda muito cheia de concertos”, tendo as
restantes onze cantoras gravado em Madrid. “Foi um trabalho muito ‘prazeiroso’ de fazer e
acho muito importante participar nestas iniciativas. Alertar as pessoas para atitudes
incompreensíveis no século XXI”, referiu Mariza.
Ao lado de Mariza estão as espanholas La Shica, Cármen Linares, Estrella Morente, Concha
Buika, a israelita Yasmín Levy ‐ que este ano esteve no Festival de Sines‐ e ainda as espanholas
La Susi, Genara Cortés, Montse Cortés e a turca Aynur Dogan.
http://www.publico.pt/Cultura/mariza‐participa‐em‐disco‐a‐favor‐da‐liberdade‐de‐expressao‐das‐
iranianas_1451608

