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SUSANA BACA………..  
 

Susana Baca (nasceu em Lima a 24 de Maio de 1944) é uma importante cantora e 
compositora peruana, figura chave da música tradicional latino-americana, com 
destaque para a música afro peruana, duas vezes vencedora de um “Grammy”. É 
também uma investigadora da música peruana, professora e política, tendo sido 
nomeada para Ministra da Cultura do Peru em Julho de 2011. 

Nasceu na Cidade de Lima, e passou parte da sua infância no distrito de Chorrillos, 
donde guarda as melhores recordações. Desde muito cedo, viveu rodeada de 
música: o seu pai era guitarrista, sua mãe bailarina, as suas tias cantavam ao melhor 
“estilo Aretha Franklin”, e os seus primos foram os criadores do grupo “Peru Negro”. 
Todos lhe deram a força e impulso necessários para que Susana se dedicasse, em 
pleno, à música.  

Iniciou os seus estudos de música e formou um grupo de música experimental, que 
combinava música com poesia local. Ganhou duas bolsas – uma do Instituto de Arte 
Moderna do Peru e outra do Instituto Nacional de Cultura Peruana – para investigar as 
raízes da música tradicional do Peru. Nesta altura recebeu ainda um prémio de 
interpretação e composição no primeiro Festival Internacional de “Agua Dulce”. 
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Estudou educação na Universidade Enrique Gruzmán y Valle, onde se graduou em 
1968. Esta Universidade concedeu lhe o titulo “Honoris Causa” em 2009. 

Em 1995, a editora criada por David Byrne – Luaka Bop – surpreendia com a edição de 
um trabalho de compilação de Susana Baca onde se encontrava o tema “Maria 
Lando”, uma canção que levava impressa a voz e interpretação de quem, com o 
tempo, se converteria na principal referência da música afro peruana e uma das mais 
destacadas cantoras latino-americanas. Porém, a carreira de Susana Baca não foi 
apenas impulsionada por David Byrne: Chabuca Granda, famosa cantora e 
compositora, foi outra das peças chave da sua carreira. A autora de “Fina Estampa” 
(tema imortalizado por Caetano Veloso) e “La Flor de la Canela” encontrou em 
Susana Baca a sua sucessora, a ponto de a ter contratado para seguir o seu trabalho. 

Infelizmente Chabuca faleceu, e em nome da sua amizade e dos peruanos, Susana 
deu continuidade à tarefa da sua vida: estudar e recuperar o som do seu país. 
Juntamente com o seu marido – Ricardo Pereira – viajaram pela costa peruana 
recolhendo testemunhos e documentos dos afrodescendentes. O resultado desse 
trabalho de 11 anos é o livro “Del Fuego e del agua”, publicado em 1992. Três anos 
depois, o casal criou o “Instituto Negrocontinuo” prosseguindo o objectivo do libro: 
manter viva a tradição afro peruana. 

Entre os numerosos prémios recebidos por Susana Baca está o “Grammy” obtido, em 
2002, por o seu disco “Lamento Negro”. O disco, gravado originalmente em 1986, tinha 
sido reeditado pela Luaka Bop. Em Novembro de 2011, ganhou a sua 2ª Grammy pela 
colaboração com o grupo Calle 13, na canção “Latinoamérica”. 

Susana Baca foi ainda distinguida com a Ordem das Artes e Letras pelo Governo 
francês, e com a Ordem de Mérito pelo Governo do Peru. 

Em 28 de Julho de 2011, foi nomeada Ministra da Cultura do Governo de Ollanta 
Humala, tornando se a 2ª mulher a exercer funções ministeriais neste país. Demitiu se 
em Dezembro de 2011. 
 
Em Novembro do ano passado foi eleita pela OEA (Organização dos Estados 
Americanos para presidir à Comissão Interamericana de Cultura. 
 


