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Ivan Mazuze celebra jazz com
Humanidade no CCFM

Por O País
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A festa de celebração do Jazz, em Maputo, começou no átrio do Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM)
com o sul-africano Sibu Mashiloane. O pianista foi convidado para o “Jazz no Franco”, na noite de sábado e
arrepiou o público com a sua prestação, dando início a uma noite que fez suar os espectadores amantes do
género musical. Mas foram só “preliminares” de uma noite de jazz aguardada por muitos.

O grande momento veio depois. Por volta das 20h, Ivan Mazuze subiu ao palco da Sala Grande do CCFM,
acompanhado por instrumentistas de luxo. Antes mesmo de qualquer sopro, o saxofonista foi ovacionado,
numa clara demonstração de que o público estava carente de um Jazz “tricotado” com sons africanos e com
algum toque europeu.

Mazuze agarrou no seu saxofone e mostrou a sua intimidade com o instrumento.
A actuação não poderia ter começado da melhor forma, o músico mostrou como se toca e o que é um jazz
contemporâneo.

Sem diminuir o poder do seu primeiro álbum, Maganda, e sem precisar de se esconder no Ndzuti(seu
segundo álbum) Mazuze fez um rico passeio pelo Ubuntu, seu último álbum, um trabalho que espelha sua
maturidade enquanto músico que se tem notabilizado fora de portas. Aliás, Mazuze fez questão de afirmar
que “Queria ligar Ubuntu, que significa Humanismo, ao Dia Internacional do Jazz, porque o jazz leva-nos a
comunicação, ao respeito um com o outro”.

E porque o evento esteve inserido nas celebrações do Dia Internacional do Jazz, o músico fez questão de
repisar que “a UNESCO tem as suas linhas bem explícitas sobre o jazz e, realmente, todas essas linhas são
realísticas. Este é um estilo musical que une pessoas”, carimbou.

O público não se conteve à execução de cada instrumentista que acompanhou Mazuze e rendeu-se com
palmas. O calor do público fez o saxofonista acreditar que tem o carinho dos moçambicanos e que é sempre
bom voltar a casa. O saxofonista afirma que “senti-me acolhido a 100%. O público foi fantástico. É algo que
não consigo explicar”.

Mazuze provou aos espectadores, que lotaram a sala do CCFM, que o saxofone é a sua vida. A forma como
cada instrumentista respondeu aos sinais de Mazuze aclarou a mestria dos integrantes da banda constituida
por Stélio Mondlane (bateria), Hélder Gonzaga (baixo) e Walter Mabas (guitarra).

Nos instantes finais do concerto, o público levantou para aplaudir dando assim crédito ao saxofonista
moçambicano, que se tem notabilizado na Europa e em vários cantos de África pela sua prestação.

Depois da actuação de Mazuze, cabeça de cartaz do evento, o “Jazz no Fraco” terminou com Jam Sassion com
todos os músicos convidados, no jardim do CCFM, uma forma de fechar em grande a primeira edição do
evento que tencionou celebrar o Dia Internacional do Jazz, que se assinala a 30 de Abril, em vários países do
mundo.
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