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A latinidade de Raul Ellwanger
Além de um vasto currículo como músico, compositor e ativista cultural no Brasil, o que inclui até música sua gravada por Elis Regina, Raul Ellwanger tem
intensa atividade em alguns países da América Latina. Nesta semana, na sua página Gazeta dos Tolos, que publica na internet, Raul passa aos leitores um breve
apanhado dessas ações em países como a Argentina, Uruguai e Chile, entre outros, num currículo tipo tijolaço, como ele próprio define:
Raul Ellwanger: breve resumo musical ligado à integração
latino-americana

Compositor, cantor, arranjador,
letrista, versionista, poeta, articulista,
tradutor, regente e ativista cultural.
Festivais: participou em trinta festivais latino-americanistas e solidários
em dez países da America Latina, Caribe e Europa.
Canções próprias gravadas por:
quinze canções próprias gravadas por
intérpretes latino-americanos, entre
eles Mercedes Sosa, León Gieco, Numa
Moraes.
Discos originais: gravou dez discos
em três países da América Latina com
participação de artistas latino-americanos, com temática latino-americana,
com idioma espanhol, com estilos e instrumentos latino-americanos. Convidado em sete coletâneas sobre América Latina.
Participação como convidado em
shows de: Vicente Feliú, Mercedes Sosa,
Silvio Rodrigues, Pablo Milanes, Karumanta, León Gieco, Antonio Tarrago
Ros, Hugo Diaz, Larbanois-Carrero,
Yabor.
Parcerias e/ou versões gravadas:
trinta e três canções compostas gravadas em parceria com autores latino-

americanos.
Apresentações profissionais: em
torno de sessenta apresentações profissionais em países da América Latina.
Músicos latino-americanos em
seus discos: participação de cinqüenta
músicos latino-americanos em seus
discos.
Direito autoral: Ouvidor da Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) ante as sociedades autorais brasileiras, 1987/1988, e ante o
Comité da C.I.S.A.C. para a América
Latina.
Organizador: Latinomúsica, Pelotas, Brasil, 1988. Grupos de oito países:
Chico Buarque, Mpa, Larbanois-Carrero, Napalé, Tânia Libertad, Ñamandú.
Turnês solidárias de Alfredo Zitarrosa,
Cutumay Camones e Los Olimareños no
Brasil.
Coletâneas de discos “América do
Sol”, Bandeirantes Discos, São Paulo,1981-1983. Produção de músicos e
jornalistas em eventos no Brasil (Atílio
Macunaíma da Cunha, Yabor, Vicente
Feliú).
Acolhimento, guarda e suporte de
vários músicos latino-americanos e familiares exilados.
Estudos acadêmicos: até o 12° ano
no Conservatório Manuel De Falla, Buenos Aires, Argentina.
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