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Inúmeras pessoas vêm somando seus talentos e esforços para que nós,
Barbatuques, chegássemos à realização do sonho aqui registrado. Foram
muitos shows, oficinas, ensaios, viagens pelo mundo, papos cheios de idéias
e principalmente o amor das pessoas que nos acompanham nesse trajeto
que fazem desse álbum um registro tão especial.
Obrigado a todos que trabalham e já trabalharam conosco e
principalmente ao nosso público no Brasil e no resto do mundo.
AYÚ!!!!!
Countless people contributed with their talents and efforts to make it
possible for us, the Barbatuques, to realize a dream in the form of this record.
Many shows and workshops, travels throughout the world, conversations full
of ideas and, most of all, the love of the people who have been with us on our
journey make this album a very special record.
We would like to thank everybody who works and has worked with us and,
first and foremost, our audiences in Brazil and other parts of the world.
AYÚ!!!!!
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Coordenação geral / project coordination

André Hosoi

André Venegas

Lu Horta

Gravação e mixagem / Recording & mixing

Lindemberg Oliveira
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Beto Mendonça

André Magalhães
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Com alegria convido vocês a conhecerem as composições e sonoridades de Ayú.

Participações especiais / Special guests

O repertório de nosso CD contém temas originais compostos por integrantes do Barbatuques além de temas
trazidos por nossos convidados e mestres Naná Vasconcelos e Hermeto Pascoal.
Desde a gênese do projeto buscamos ampliar nossos recursos sonoros e nos concentrar na imagem (ou na
formação) de uma orquestra corporal composta por raros timbres.
A diversidade de autores, as formas de trabalhar os arranjos, o registro das partituras e uma nova dinâmica
dos ensaios foram nos trazendo frescor. Explorações da voz, dos fonemas, estudos de outras abordagens da
percussão corporal, referências de ritmos tradicionais do Brasil e encontro de diferentes estéticas resultaram
neste CD que temos agora o imenso prazer de compartilhar com vocês.
Há vinte anos iniciei minhas oficinas de percussão corporal e fui aluno de Stênio Mendes. Naquele momento,
grupos de estudo passaram a se reunir mergulhando na experiência da música corporal. Embora a criação
de um espetáculo ou a gravação de um CD estivessem ainda distantes, empreendíamos a nossa pesquisa e desenvolvíamos nossas técnicas, também absorvendo elementos da pesquisa de Stênio e de artistas
como Bobby McFerrin, Naná Vasconcelos e Hermeto Pascoal.
De lá pra cá muitos caminhos se abriram, muitas andanças e encontros aconteceram: a vivência da cultura
popular brasileira, a exploração do espaço cênico com Deise Alves, as pesquisas técnicas para a sonorização
de shows e gravações, viagens pelo Brasil e por diferentes continentes em shows e oficinas, gravações e
parcerias com artistas de diversas áreas e localidades. O encontro com Keith Terry e as experiências no International Body Music Festival também foram marcantes e se somaram ao nosso conhecimento tanto global
quanto local da percussão corporal, incluindo seus diferentes recursos e sotaques.
Não imaginava que iríamos realizar tanto, que teríamos o privilégio de encontrar esses mestres em palcos
e gravações, podendo dialogar e aprender sempre mais com eles, assim como a oportunidade de levar nossa
música para diferentes platéias ao redor do mundo.
Sou profundamente grato a todos os integrantes, parceiros e colaboradores que através de seus sons, olhares e idéias contribuíram até hoje para o trabalho do Barbatuques.
A música corporal é inclusiva, colabora para uma melhor qualidade nas relações humanas, promove o encontro com o outro, aproxima diferentes culturas e estimula a expressão de valores humanos essenciais!
I - YOU
Ayú!!!

								
Fernando Barba
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Naná Vasconcelos

Hermeto Pascoal
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Direção Musical / Musical direction

It is with great joy that I invite you to get to know the compositions and soundscapes of Ayú.
The repertory of our CD consists of original tracks composed by members of the Barbatuques, as well as
themes our special guests and masters Naná Vasconcelos and Hermeto Pascoal contributed.
Since the birth of this project, we have been seeking to broaden our sound resources and have focused on the
image (or the formation) of a body music orchestra consisting of exceptional timbres.
The diversity of composers, the ways of working on the arrangements, scores as a form of registering the
music and a new rehearsal routine enlivened the process considerably. In-depth explorations of the voice and
of speech sounds, studying other approaches to body percussion, references to traditional Brazilian rhythms
and encounters between different aesthetics resulted in this record, which we now have the immense pleasure
of sharing with you.
Twenty years ago I started my body percussion classes and studied with Stênio Mendes. At that time, body
music study groups started regular meetings, diving into the possibilities of body music. Although at that point,
creating a show or recording a CD were still at a distance, we set out to investigate and develop our own technique, also absorbing elements from Stênio’s research and that of other artists like Bobby McFerrin, Naná
Vasconcelos and Hermeto Pascoal.
Since then, many paths have opened, many journeys were taken and many encounters took place: the immersion in Brazilian popular culture, exploring performative possibilities on stage with Deise Alves, technical
research into amplification for shows and recordings, tours throughout Brazil and other continents with shows
and workshops, as well as recordings and collaborations with artists from different areas and places. Meeting
Keith Terry and our experiences at the International Body Music Festivals also left a mark on our work and contributed to our knowledge in body percussion on a global as well as local level, including its different resources
and varieties.
I never imagined we would achieve that much, that we would have the privilege of encountering these masters
on stages and in recording studios, of entering a dialogue with them and learning more and more from them, not
to forget the opportunity of presenting our music to a variety of audiences all over the world.
I’m deeply grateful to all our members, partners and collaborators who, with their sounds, perceptions and
ideas have contributed to the work of the Barbatuques until today.
Body music is inclusive, contributes to a better quality of human relations, promotes encounters with others,
brings different cultures closer together and stimulates the expression of essential human values.

Fernando Barba

Carlos Bauzys

I - YOU
Ayú!!!
Fernando Barba
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1 Skamenco

Ficha Técnica

composição/composition:
Bruno Buarque e Fernando Barba
arranjo/arrangment:
Fernando Barba
produção/production:
Fernando Barba e Carlos Bauzys

André Hosoi, André Venegas, Charles Raszl, Fernando Barba, Flávia Maia, Giba Alves, Helô Ribeiro, João
Simão, Luciana Cestari, Lu Horta, Mairah Rocha, Marcelo Pretto, Maurício Maas, Renato Epstein, Taís
Balieiro

Barbatuques

corpo e voz: Barbatuques

músicos convidados / Guest musicians:
Aline Morena nas faixas 11 e Galo Cantou / Aline Morena on tracks 11 and Galo Cantou
André Magalhães na faixa Galo Cantou / André Magalhães on Galo Cantou
Anita Gritsch nas faixas 1, 3, 5 e 7 / Anita Gritsch on tracks 1, 3, 5 and 7
Carlos Bauzys nas faixas 1, 2 e 9 / Carlos Bauzys on tracks 1, 2 and 9
Dani Zulu nas faixas 6 e 12 / Dani Zulu on tracks 6 and 12
Stênio Mendes nas faixas 8 e 12 / Stênio Mendes on tracks 8 and 12
faixa oculta / hidden track: Galo Cantou
composição e arranjo / composition and arrangement: Hermeto Pascoal (Direto)
produção / production: André Magalhães
Todas as faixas editadas por MCD, exceto: faixa 4 (Tapajós / Trama (Dueto Ed.)) e faixa 11 (Direto)

Pitadas jamaicanas de ska com temperos ibéricos de flamenco pode ser uma mistura
rara mas nos trouxe um prato musical saboroso!
A dash of Jamaican ska mingled with the Iberian spices of Flamenco may seem like a
rare combination but definitely makes for a delicious musical dish!
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coordenação geral / cordinators: André Hosoi, André Venegas e Lu Horta
direção musical / musical directors: Fernando Barba and Carlos Bauzys
edição de audios e partituras / audio editing and scores: Carlos Bauzys
gravado e pré-editado em / recorded and pre-edited at: Estúdio 185 por Beto Mendonça, Lindemberg Oliveira e
Rodrigo Carraro
mixado por / mixed by: André Magalhães
pós- mixagem analógica / final analogue mixing by: Ricardo Mosca
masterizado por / mastered by: Carlos Freitas (Classic Master)
textos das músicas / text (music): André Hosoi, André Venegas, Charles Raszl, Fernando Barba, Helô Ribeiro,
Renato Epstein, Marcelo Pretto
transcrição de depoimentos e organização de textos: Lu Horta
arte gráfica e concepção visual / artwork and visual concept: André Hosoi
arte final / final artwork: Silvia Lavôr (MCD)
fotos / photographs: Stella Handa, Marina Casagrande and Beto Mendonça
produção executiva / executive producer: Renata Pimenta
assistente de produção / production assistant: Adriana Carolina
assessoria de imprensa e comunicação / press agent and communication: Tatiana Pugliesi (Cais Cultura)
revisão de textos / proofreading: Helô Ribeiro
tradução para o inglês / translation to English: Anita Gritsch
realizado por / realized by: Núcleo Barbatuques and MCD
contato / contact: adm@barbatuques.com.br | www.barbatuques.com.br
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17 Samba Lelê
composição/composition:
Barbatuques

2 Ayú
composição/composition:
Fernando Barba
arranjo e produção/arrangment and production:
Fernando Barba e Carlos Bauzys

Samba Lelê tá doente
Tá com a cabeça quebrada
Samba Lelê precisava
É de umas boas lambadas

Samba, samba, samba ô lelê
Samba, samba, samba ô lalá
Samba, samba, samba ô lelê
Pisa na barra da saia

Samba, samba, samba ô lelê
Samba, samba, samba ô lalá
Samba, samba, samba ô lelê
Pisa na barra da saia

Samba, samba, samba ô lelê
Samba, samba, samba ô lalá
Samba, samba, samba ô lelê
Pisa na barra da saia

corpo e voz: Barbatuques

Oba
Chega Junto No Balanço Da Canoa, Rema
Loa
Causando Siricuticu No Baque Que Soa
À Toa
Zabumba Soprando Vento Nos Cabelo Da Morena
Rodando No Rasculejo Da Sanfona Nega

Olhe, morena bonita,
Como é que se namora
Põe o lencinho no bolso
Deixa a pontinha de fora
Samba, samba, samba ô lelê
Samba, samba, samba ô lalá
Samba, samba, samba ô lelê
Pisa na barra da saia
Olhe, morena bonita
Como é que cozinha
Pôe a panela no fogo e
Vai conversar com a vizinha

mrbcd142 booklet andy edit.indd 7

Tema inspirado pela incrível tradição do Kekac, manifestação cultural e
ritualística presente na Indonésia. Cantos, ritmos e palavras se complementam tecendo um mosaico sonoro e aproximando o Brasil de outros continentes. Dedicada
à Keith Terry, Dewa Berata e seus grupos musicais Corposonic e Çudamani, nobres
artistas que nos revelaram tesouros musicais.
The theme of this track was inspired by the Kecak tradition, a cultural and ritualistic
practice from Indonesia. Song, rhythms and words complement each other, weaving a
tissue of sound that stretches out connecting Brazil to other continents. This track is
dedicated to the great artists Keith Terry and Dewa Berata and their musical groups
Corposonic and Çudamani, who have revealed so many musical treasures to us.
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3 Kererê
composição, arranjo e produção /composition, arrangement and production:
André Hosoi
participação especial / special guest:
Naná Vasconcelos
corpo e voz / body and voice: Barbatuques
xaxado de tablado com areia, palmas e vozes / foot shuffle on sandboard, claps and voice:
Naná Vasconcelos

16 Baião Destemparado
composição/composition:
Fernando Barba
corpo e voz / body and voice:
Barbatuques

Inspirada no maxixe, um dos gêneros mais antigos da música brasileira, Kererê propõe uma viagem, um caminho,e por fim, uma exaltação. Dedicada a um dos maiores compositores de todos
os tempos, Pixinguinha, essa música ganhou um grande presente: a participação do mestre Naná
Vasconcelos, que dispensa apresentações e sempre será uma referência para o Barbatuques.
Kererê was inspired by one of the oldest genres of Brazilian music, the Maxixe. It invites you on a
journey, sketches out a path and, finally, represents an exaltation. This track has been gifted with
the invaluable contribution of master Naná Vasconcelos, whose name speaks for itself and who
will always be a musical guide and inspiration for the Barbatuques. It is dedicated to one of the
greatest composers of all time, Pixinguinha.
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15 Baianá

4 Tá na Roda

composição / composition: Maria Do Carmo Barbosa Melo, André Hosoi, André Venegas,
Bruno Buarque, Dani Zulu, Fernando Barba, Flávia Maia, Giba Alves, João Simão, Lu Horta,
Mairah Rocha, Marcelo Pretto, Maurício Maas, Renato Epstein
Boa noite povo que eu cheguei
Mais outra vez apresentá meu baianá
Eu vou cantar com muita alegria(ahhhhhh)
Vou apresentá essas baiana da Maria
Boa noite povo que eu cheguei
Mais outra vez apresentá meu baianá
Boa noite povo que eu cheguei
Mais outra vez apresentá meu baianá
Eu vou cantar com muita alegria
Vou apresentá essas baiana da Maria
Baianá, baianá
Baianá, baianá
Baianá, baianá
Baianá, baianá
Baianá, baianá
Baianá, baianá
Baianá, baianá
Baianá, baianá
Baianá, baianá
Jacarecica ponta verde morro grosso
Levada cambono e poço bebedouro, Jaraguá
Coqueiro seco de outro lado da lagoa
se atravessa na canoa lamarão é no pilar
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Olha o bura do barreiro, cavaleiro
Bravo do carro carreiro desviou pra não virar
Abeia ufamo tubibura usu mirim
Boca de sirimimbuco, jataí, aripuá
Ainda essa noite meu cachorro acuou um bicho
Mas eu levo de capricho minha pistola matá
São sete machado com dezoito caripina
cortando madeira fina pra fazer meu tabuado
fazer meu tabuado, cortando madeira fina
São sete machado com dezoito caripina
Tava Crato, do Crato, do crato para Monteiro
De monteiro para o Crato, do Crato pra Juazeiro
Depois do Crato eu voltei para Monteiro
De monteiro para o Crato, do Crato pra Juazeiro
Baianá, baianá
Boa noite povo que eu cheguei
Mais outra vez apresentá meu baianá
Boa noite povo que eu cheguei
Mais outra vez apresentá meu baianá
Eu vou cantar com muita alegria
Vou apresentá essas baiana da Maria
Eu vou cantar com muita alegria
Vou apresentá essas baiana da Maria
Vou apresentá essas baiana da Maria
Vou apresentá essas baiana da Maria
Vou apresentá essas baiana da Maria
Vou apresentá essas baiana da Maria

composição / composition: Naná Vasconcelos/Vinícius Cantuária
arranjo / arrangement: Naná Vasconcelos e Barbatuques
produção / production: André Hosoi e Fernando Barba
participação especial / special guest: Naná Vasconcelos
corpo e voz / body and voice: Barbatuques
berimbau de boca / jew’s harp: Marcelo Pretto
voz principal e percussão vocal/main vocals and vocal percussion:
Naná Vasconcelos

Tudo Começou Quando O Negão Entrou Na Roda E Não Quis Mais Sair
Saia
Batá, Bliu, Blablá, Bleblê
Didi, Dedé, Dodô
Combinou
Pegaram O Pandeiro Apressaram O Samba Pro Negão Sair
Saia
Sambaram Vi Vavá, Vovô
Ahã….
Negão Não Saiu, Samba Melhorou E Aqui No Pedaço A Rapazi Cantou
Samba De Nego É Bom Samba De Nego De Saia É Bem Melhor

“O primeiro instrumento é a voz e o melhor instrumento é o corpo.” –Naná Vasconcelos
“The first instrument is the voice, and the best instrument is the body.” – Naná Vasconcelos
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5 Totem
música, arranjo e produção / composition, arrangement and production:
Renato Epstein
corpo e voz / body and voice:
Barbatuques

14 Galo Cantou
composição / composition: Hermeto Pascoal
corpo e voz / body and voice:
Barbatuques

Símbolo sagrado para determinadas sociedades, o Totem é uma coluna representada por
vários animais, plantas ou outros símbolos empilhados uns sobre os outros. Nessa canção os
elementos vão se amontoando em movimento de loop, chegando a uma sobreposição de todas
as linhas melódicas e rítmicas. Assim como o Totem é construído na terra e se eleva ao céu, a
canção nasce no ritmo e caminha em direção à harmonia final.
The totem pole is a sacred monument in certain societies, featuring carvings of animals, plants
or other symbols piled up on top of each other. In this song, rhythmical and melodic elements
build up in loops and gradually accumulate. Like a totem pole which is set into the earth and
extends into the sky, this song initiates with rhythm and develops towards the closing harmony.
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13 Você Chegou
composição, letra, arranjo e produção /
composition, lyrics, arrangement and production:
André Hosoi e Renato Epstein
berimbau de boca / jew’s harp:
Marcelo Pretto

6 ÊH ÊH!
música e arranjo: Fernando Barba
produção: Fernando Barba e Carlos Bauzys
corpo e voz / body and voice:
Barbatuques

Corpo e voz / body and voice: Barbatuques
Canta Meu Povo
Canta Com Muita Alegria
Que Essa Folia Não Tem Hora Prá Acabar
Cheguei Meu Povo
Prá Cantar Com Alegria
Nessa Folia
Cheguei Prá Comemorar
Você Chegou Pra Alegrar O Dia
Você Chegou Pra Nos Trazer Alegria
Nós Somos Como Tu, Somos Da Mesma Família
Nós Somos Como Tu, Somos Da Mesma Família (2X)
Vem Prá Cá, Vem Dançar
Vem Prá Cá, Festejar (2X)
Já Disse Que Jade Chegou
Já Disse Que Já Disse Que Jade Chegou (4X)
Música originalmente composta para o filme Rio 2, da Fox Films,
a convite do diretor Carlos Saldanha.
This track was originally composed for the film Rio 2 by Fox Films, on invitation by
the director Carlos Saldanha.
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Gestos, melodias e fonemas dançam em harmonia e expressam um mesmo discurso. Esse
tema foi composto durante a incrível experiência de trazer ao Brasil o International Body Music
Festival. Batuqueiros de diferentes partes do mundo formam uma mesma nação e se reconhecem em um mesmo idioma, celebrando o corpo como instrumento sagrado! Como disse
Gilberto Gil: Viva o índio do Xingu!
“Gestures, melodies and speech sounds enter a harmonious dance, expressing one and the
same idea. This composition is a product of the amazing experience of hosting the International
Body Music Festival in Brazil. Rhythm lovers from all over the world form one nation
and communicate in one single language, celebrating the body as a sacred instrument!
And to quote Gilberto Gil: Viva o índio do Xingu! - Long live the indigenous people of the Xingu!
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7 Sete

12 Na mata

composição e arranjo / composition and arrangement:
Fernando Barba e Giba Alves
produção / production:
Fernando Barba e Carlos Bauzys
corpo e voz / body and voice: Barbatuques
apito de nariz / nose flute: Marcelo Pretto

composição e arranjo / composition and arrangement
Fernando Barba
letra / lyrics: Helô Ribeiro, Marcelo Pretto and Lu Horta
produção / production:
Fernando Barba e Carlos Bauzys
corpo e voz / body and voice: Barbatuques
Brinco Uma Vida Inteira
Brinco E Não Posso Parar Pedra,
Cipó, Cachoeira Promessa De Um
Outro Lugar
Meu Canto Vem Da Vontade De
Ver O Mundo Mudar Deixo Pra
Trás A Cidade Vou Redescobrir
Meu Lugar
Fruta Madura Chamando No Pé
Água Doce Pra Banhar Mãe Terra
Tão Generosa Que É
Como O Sol Todo Dia A Raiar
Refrão:
(Tudo Que Tem Lá)
Na Mata
Urucum E Cajá
(Tudo Que Tem Lá)
Na Mata
Copaíba Açaí
(Tudo Que Tem Lá)
Na Mata
Araraazul Araçá
(Tudo Que Tem Lá)

Espirais rítmicas em seus trajetos pelo espaço
Rhythms spiraling through space
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Na Mata
Sumo E Saliva

Começo A Respirar
Esse É O Meu Lugar

Filhos Da Mesma Floresta
Céu, Curumim, Sabiá
Gotas De Chuva Pra Festejar
Giro Cantando No Ar

Eu Vou Prá Lá
Vêm Comigo Vê No Mato
Cômico Mico, Macaco
Mamorana E Camará

Fruta Madura Chamando No Pé
Água Doce Pra Banhar
Mãe Terra Tão Generosa Que É
Como O Sol Todo Dia A Raiar

Pirarucú
Sapo-Cururu Cotia
Calango, Quelônio, Jia
Têm Purus E Juruá

Refrão
E A Saudade De Um Tempo
Que Vem Anunciar
Nova Volta No Mundo

Tupã Nos Livre
Da Puçanga Da Iara
Da Muganga Dessa Cara
Feia Do Mapinguari

Com As Asas Abertas
E O Vento A Me Guiar
Pro Horizonte

E Pras Muié
Solteira Nos Igarapé
Cuidado Que O Boto Pega
Pra Fazê Uns Bacuri
Kamaiurá, Coaraci, Caetê

Um Desejo De Tudo
Que A Vida Pode Dar
Água Nova Brotando
Minhas Roupas Jogadas

Um vôo sobre a floresta inspirado pela música de João Donato
e embalado por cantos e ritmos do Norte e Nordeste do Brasil.
Flying through the rainforest on the wings of inspiration by João Donato’s music,
enveloped in songs and rhythms from the north and northeast of Brazil.

01/08/2016 11:49

11 Lá na casa da madame eu vi
composição / composition:
Hermeto Pascoal
arranjo / arrangement:
Hermeto Pascoal e Fernando Barba
produção / production:
André Magalhães
participação especial / special guest:
Hermeto Pascoal
corpo e voz / body and voice: Barbatuques
solo de canto em copo de água / water cup solo:
Hermeto Pascoal

8 Tudo Fica
composição, arranjo e produção / composition, arrangement and production:
André Venegas, Helô Ribeiro, João Simão e Lu Horta
letra / lyrics:
André Venegas
corpo e voz / body and voice: Barbatuques

"Tudo que ta bom, fica, fica, fica
Tudo que ta bom, fica bem
Tudo que ta bom, fica, fica, fica
Tudo que ta bom, fica, fica tudo bem”
Pode ta calado
cada corpo toca
tua nota
fica na calada
tudo um
Tu que ta tocado
toque no tablado
tudo que da
toque ta quebrado
tudo um

Se tem pop rock
tambor de crioula
cateretê
samba de caboclo
tudo um
cacumbi calango
carimbó catira
choro coco
ciranda congada
tudo um

“A música segura o mundo enquanto a gente viver, é a maior fonte sem fim de alegria e prazer.”- Hermeto Pascoal
“Music holds the world together while we live, It’s an endless source of pleasure and
joy” - passage from an interview about Barbatuques with Hermeto Pascoal
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Quatro amigos, mil idéias, uma canção
Four friends, a million ideas, one song.
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7 Sete
composição e arranjo / composition and arrangement:
Fernando Barba e Giba Alves
produção / production:
Fernando Barba e Carlos Bauzys

10 Barra do dia
composição, arranjo e produção / composition, arrangement and production:
Charles Raszl e Giba Alves
corpo e voz / body and voice: Barbatuques

corpo e voz / body and voice: Barbatuques
apito de nariz / nose flute: Marcelo Pretto

Espirais rítmicas em seus trajetos pelo espaço
Rhythms spiraling through space
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Nosso impulso para compor Barra do Dia foi o de buscar uma sonoridade com forte
presença percussiva, antes de pensarmos nas esferas melódics e harmônica. Durante
o processo de composição apareceram referências das quais gostamos muito, de
Doudou Rose a Led Zeppelin
We started composing Barra do Dia with the intention of creating a strong percussive
sound before thinking about melodic or harmonic layers. During that process, some
references appeared that we really liked - from Doudou Rose to Led Zeppelin.
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