
 

 

Listaháskóli Íslands 

Tónlistardeild 

Tónsmíðar 

 

 

Tropicalia 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kristín Bergsdóttir 

Leiðbeinandi: Úlfar Ingi Haraldsson 

Maí 2010 



 

 2 
 

Efnisyfirlit:         bls. 

 
Inngangur         3 

Hvað er Tropicalia?        3 

Bahia          4 

Bossa nova         5 

Antopófago         6 

Herforingjastjórnin        6 

Musica Popular Brasileira       7 

Caetano Veloso        8 

Opinião         9 

Tónlistarferlar        9 

Framtíðarsýn         10 

Tropicalia         10 

1968          13 

AI-5 og útlegðin        15 

Eftir Tropicalia        16 

Eftirmáli         17 

Plötuskrá         18 

Heimildaskrá         19 

Myndaskrá         19 



 

 3 
 

Inngangur 

Þessi ritgerð er kynning á Tropicaliahreyfingunni frá Brasilíu. Tropicalia 

hvetur listamenn til þess að skoða umhverfi sitt án fordóma, þekkja rætur 

sínar og vera opin fyrir hvers konar stefnum og straumum sem berast til 

þeirra. 

 
Hvað er Tropicalia? 

Tropicalia var hópur listafólks, aðallega tónlistarfólks, sem starfaði saman 

árið 1968 í Brasilíu. Tónlist þeirra og hugmyndafræði skipa mikilvægan sess 

í brasilísku menningarlífi enn þann dag í dag. Þau leituðust við að breyta 

viðhorfum landsmanna til lista og til Brasilíu sem þjóðar. Hugmyndafræði 

Tropicalia birtist ekki eingöngu í tónlist heldur einnig í myndlist, 

kvikmyndalist, sviðslist og bókmenntum. Tropicalia leið undir lok þegar 

forsprakkar hreyfingarinnar voru fangelsaðir og sendir í útlegð til Englands. 

 

Kjarni hreyfingarinnar samanstóð af heimspekingnum Caetano 

Veloso, viðskiptafræðingnum Gilberto Gil, söngkonunni Gal Costa, 

tónskáldinu Tom Zé og rokkhljómsveitinni Os Mutantes. Aðrir listamenn sem 

komu að Tropicalia voru meðal annarra Maria Bethania (systir Caetano), 

bossa nova stjörnurnar Nãra Leao og Jorge Ben, ljóðskáldin José Capinan 

og Torquato Neto, útsetjarinn Rogério Duprat, rithöfundurinn og grafíski 

hönnuðurinn Rogério Duarte, kvikmyndagerðamaðurinn Glauber Rocha, 

myndlistamaðurinn Hélio Oiticica, framleiðandinn Guilherme Araújo og 

leikstjórinn José Celso. 

 

Tónlist Tropicalia hópsins er suðupottur tónlistarstefna en leitast á 

sama tíma við að nálgast rætur brasilískrar tónlistar. Þau fundu nýjan hljóm 

sem var í senn brasilískur og alþjóðlegur. Þar gætti áhrifa frá norður 

amerísku og bresku psychedelic1 (sýru) rokki og poppi og jafnframt 

evrópskri framúrstefnu2 og tilraunatónlist. Hugmyndafræðilega blönduðu 

þau hámenningu við lágmenningu og voru jafn andvíg herforingjastjórninni 

sem þau bjuggu við og vinstrisinnuðum listamönnum sem vildu koma henni 
                                                
1Í ætt við tónlist Bítlanna og Jimi Hendrix á þessum tíma. 
2 Avant-garde. 
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frá völdum. Þau héldu uppá ameríska tónlistarmenn en voru á sama tíma á 

móti bandarískri heimsvaldastefnu. Þau leituðu innblásturs hjá gleymdum 

tónlistarmönnum frá Bahia eins og Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga og 

Orlando Silva, dáðu João Gilberto og hlustuðu jafnframt á tónlist 

framúrstefnutónskáldanna Cage og Stockhausen. Tropicalia tókst að setja 

allt á annan endann með óbeislaðri orku og vilja til róttækra breytinga í 

pólitík og menningarlífi Brasilíu. 

 

Bahia 

Bahia er fylki í norðurhluta Brasilíu. Höfuðborg Bahia er hafnarborgin 

Salvador. Salvador var höfuðborg Brasilíu til 17633 og var miðja 

þrælaverslunar landsins. Sykurreyr, aðalútflutningsvara Brasilíu á þeim 

tíma, var ræktaður í Bahia. Það má segja að Bahia sé „Afríka“ Suður-

Ameríku, því þar búa flestir afkomendur þeirra þræla sem voru fluttir til 

álfunnar frá Afríku. Þar af leiðandi er menningararfleið Bahia lituð af 

afrískum trúarbrögðum og andlegum hefðum. „Bahia er dýrið.“4 Ein 

menningararfleið frá nýlendutímanum er bardagalistin capoeira. Í capoeira 

takast á tveir einstaklingar með 

fallegum „bardagadansi” inn í 

miðjum hring af fólki.5 Þessa 

bardagalist þróuðu þrælarnir með 

sér til þess að fela bardagann fyrir 

þrælahöldurunum með því að 

dulbúa hann sem dans. 

Órjúfanlegur partur af capoeira er 

tónlistin sem er spiluð og sungin af 

þeim sem mynda hring utan um þá 

sem takast á. Grunnhljóðfæri capoeira er berimbau. Berimbau hefur 

einstakan hljóm sem er táknrænn fyrir menningu Bahia. 

 

 
                                                
3 1763 var Rio de Janeiro gerð að höfuðborg Brasilíu. 
4 Munnleg heimild frá íbúa Salvador sem útskýrir tilfinningunar fyrir því að í Bahia búi 
frumkraftur. 
5 Sjá mynd. 
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Forsprakkar Tropicalia ólust öll upp í Bahia. Caetano Veloso fæddist 

árið 1942 í Santo Amaro, Gilberto Gil árið 1942 í Ituacu, Gal Costa árið 

1945 í Salvador og Tom Zé árið 1936 í Irara. Þau koma úr 

lágstéttafjölskyldum og kynnast í Salvador. Caetano nam heimspeki við 

Háskólann í Bahia og Gilberto viðskiptafræði. Tom Zé nam tónsmíðar og 

kynntist meðal annars fræðum Schoenbergs. Hann var einn af stofnendum 

Tónskáldafélags Bahia sem rannsakaði tilraunakennda tónlist og brasilíska 

þjóðlagahefð. Caetano og Gilberto urða strax miklir félagar og Gilberto, sem 

þá þegar hafði komið fram með ýmsum hljómsveitum bæði á tónleikum og í 

sjónvarpi, hvatti Caetano til þess að syngja og spila tónlist. Hann lýsir fyrstu 

kynnum sínum af Caetano þannig: „Þegar ég kynnist Caetano var líkt og ég 

skildi við mikla einsemd.“6 „Háskólinn í Bahia var miðstöð róttækra tilrauna í 

listum og nemendur skólans drukku í sig evrópskar art house myndir, 

framúrstefnutónlist og leikhúslist.“7 Þar blómstraði hugmyndafræði þeirra 

listamanna sem seinna áttu eftir að berjast fyrir heiðri brasilískrar 

menningararfleiðar með list sinni. 

 

Bossa nova 
Árið 1959 kom út hljómplatan Chega de Saudade með tónlistarmanninum 

João Gilberto. Þessi hljómplata markar upphaf bossa nova (nýja stílsins). 

Caetano lýsir kynnum sínum af tónlist João þannig; „Ég var sautján ára og 

bjó ennþá í Santo Amaro þegar ég heyrði João Gilberto í fyrsta sinn. 

Skólafélagi minn vildi leyfa mér að heyra plötu sem hljómaði einkennilega í 

hans eyru: „Caetano, þú hrífst skrítnum hlutum, þú verður að heyra þessa 

plötu með manni sem syngur falskt – hljómsveitin gerir eitt og hann annað.“ 

Hann ýkti hversu skrítið þetta hljómaði fyrir honum, hugsanleg áhrif frá titli 

lagsins „Desafinado“ (sem merkir falskt).“8 João Gilberto hafði með þessum 

einstaka nýja hljómi sett af stað nýja tónlistarstefnu innan Brasilíu. Þeir 

tónlistarmenn sem aðhylltust stefnuna og fylgdu fordæmi João kenndu sig 

við bossa nova. Nokkrum árum eftir útkomu Chega de Saudade verður João 

Gilberto og bossa nova tónlist þekkt um allan heim. 

                                                
6 Caetaon Veloso, Tropicalia Truth bls. 54. 
7 Stuart Baker, Tropicalia, a brazilian revolution in sound bls. 13. 
8 Veloso, bls. 21. 
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Antropófago 
Á þriðja áratug 20. aldarinnar rannsökuðu brasilískir módernistar hvað það 

var sem gerði list „brasilíska“ í samanburði við það sem var að gerast í 

listum í heiminum á þeim tíma. Þeir leituðust við að endurskilgreina 

brasilískar bókmenntir og sjálfsmynd brasilíska listamannsins. Árið 1928 

lagði brasilíski modernistinn Oswaldo de Andrade fram „Manifesto 

Antropófago“ eða mannætu9 stefnuyfirlýsinguna. Stefnuyfirlýsingin hvatti 

brasilíska listamenn til þess að stunda „menningarlegt mannát“. Að drekka í 

sig alþjóðlega list og hugmyndafræði, tileinka sér hana og skapa svo list 

sem væri sér-brasilískt í alþjóðlegu samhengi. Tropicalia hreyfingin tók síðar 

hugmyndafræði Oswaldo de Andrade upp á sína arma og tileinkuðu sér 

hugsunarhátt módernistans á sinn eigin hátt. 

 
Herforingjastjórnin 
Fyrsta apríl 1964 tók herinn völdin í Brasilíu. Aðalástæða fyrir þessu 

valdaráni var vaxandi áhyggjur hersins af blómstrandi vinstri öflum í 

þjóðfélaginu. Stjórn João Goulart hafði þá verið við völd í Brasilíu frá árinu 

1960 og var í augum hervaldsins opin leið fyrir kommúnisma inn í stjórnkerfi 

landsins. „Stúdentaráðin (samfélög háskólafólks) voru farin að taka meiri og 

meiri þátt í pólitík, bændafélög höfðu sprottið upp og réttindi verkamanna 

höfðu aukist til muna.10” Sovétríkin stóðu sterk og Bandaríkjastjórn var 

ennþá að jafna sig eftir byltinguna á Kúbu 1959. 

  

Herinn kaus að kalla valdaránið „byltingu“ „sem var ætlað að koma af 

stað „efnahagslegu kraftaverki“ í Brasilíu, binda enda á spillingu og koma 

endanlega í veg fyrir kommúnisma.“11 Frá fyrsta degi voru tengsl hersins við 

Bandaríkin augljós.  Bandaríkjaforsetinn Lyndon Johnson lýsti þegar í stað 

fullum stuðningi við nýju stjórnina og stuttu seinna voru Bandaríkin farin að 

styðja við „efnahagslega kraftaverkið” með háum lánsupphæðum. Eftir að 
                                                
9 Brasilískir indjánar borðuðu eingöngu þá andstæðinga sína sem voru sterkir, gáfaðir og 
heilbrigðir. Þeir trúðu því að með því að borða kjöt þeirra myndu þeir innbyrða og eignast 
þannig eiginleika þeirra. 
10 Baker, bls. 18. 
11 Baker, bls. 18. 
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nýja stjórnin tók við völdum var ráðist inn í húsakynni Stúdentaráðanna og 

kveikt í þeim. Fólki sem áður hafði barist fyrir réttindum bænda og 

verkamanna var stungið í fangelsi. „Nýjar stofnanir litu dagsins ljós. Þar á 

meðal IPM (lögreglu og herrannsóknir), sem tók á glæpum gegn ríkinu, og 

SNI (þjóðupplýsinga-skrifstofan) sem var sett á fót til þess að safna saman 

upplýsingum um mál sem sneru að þjóðaröryggi. Ofsóknir, handtökur og 

pyntingar urðu daglegt brauð.“12 

 

Fyrstu fjögur ár herforingjastjórnarinnar skipti hún sér lítið af 

fjölmiðlum og listamönnum. Þeim var leyft að vera óritskoðuðum. Herinn leit 

nefnilega á sig sem föðurlegt vald og í þeirra augum var allt gert í þágu 

almennings. Brasilía fjárfesti í iðnaði með hjálp lána frá Bandaríkjunum. 

Bílaframleiðsla jókst og sjónvörp urðu aðgengilegri fyrir almenning. Þetta 

leiddi til grósku í samskiptaiðnaði með blómstrandi dagskrágerð og fjölgandi 

sjónvarpstöðvum. Herinn leit á sjónvarpið sem gott verkfæri til þess að ná til 

almennings og hvatti vaxandi sjónvarpsmenningu til dáða. Brasilía sem 

hafði alltaf verið landbúnaðarsamfélag tók skref í átt til iðnvæðingar. Lífskjör  

flestra bötnuðu til muna. Þó varð neðsta stétt samfélagsins skilin út undan. 

„Að stækka innanlandsmarkaðinn með því að bæta kjör þeirra bágstöddustu 

var ekki partur af aðgerðum herstjórnarinnar. „Efnahagslega kraftaverkið“ 

var framkvæmt með því að auka kaupmátt mið- og efstu stéttar Brasilíu. 

Neðsta stéttin var ekki einungis sniðgengin heldur voru vinnuréttindi þeirra 

skert og stéttafélög lögð niður.“13 Á fyrri hluta 20. aldarinnar hafði hin mikla 

stéttaskipting frá nýlendutímanum gengið til baka og miðstéttin vaxið. En 

eftir að herforingjastjórnin komst til valda breikkaði bilið milli ríkra og fátækra 

enn frekar. 

 

Musica Popular Brasileira 
„Eftir valdarán hersins upplifðu bossa nova listamenn sig á krossgötum. 

Hingað til höfðu textar þeirra fjallað um sólina, blómin og ástina.“14 En nú 

byrjuðu spjót þeirra að beinast að herforingjastjórninni, þeir tóku málefni 

                                                
12 Baker, bls. 18. 
13 Baker, bls. 19. 
14 Baker, bls. 19. 
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vinstri hreyfingarinnar uppá sína arma og hreyfingin endurskilgreindi sig 

sem Musica Popular Brasileira (MPB). MPB listamenn aðgreindu sig frá 

rokktónlistarmönnum í Brasilíu og fluttu tónlist sína (eins og tíðkaðist með 

bossa nova tónlist) eingöngu með órafmögnuðum hljóðfærum. Þessum hópi 

tónlistamanna tilheyrðu Caetano og Gilberto sem ungir bossa nova 

tónlistarmenn. Stuttu síðar fjarlægðust þeir hugmyndafræði MPB. 

 
Caetano Veloso 
Frá unga aldri var Caetano Veloso pólítískur og gagnrýninn í hugsun. Hann 

setti spurningarmerki við flest sem öðrum fannst sjálfsagt og leitaðist við að 

skilja af hverju hlutirnir voru eins og þeir voru, og síðast en ekki síst hvaða 

skoðun hann hafði á hvaða aðstæðum fyrir sig. „Ég stend í þeirri trú að ef ég 

vil sjá breytingu í lífinu, þá verður breytingin að koma að innan.“15 Caetano 

trúði á jöfnuð. Á þeim tíma sem hann var að alast upp var mikil uppsveifla 

vinstri afla í stjórnkerfi Brasilíu. Von ríkti um bættar aðstæður lægstu 

stéttanna og almenna velferð. Þess vegna snerti það hann djúpt þegar 

hlutirnir fóru á allt annan veg. 

 

Þó var hann ekki sammála hugsjónum vinstri hreyfingarinnar sem 

andmælti herforingjastjórninni. „Þjóðernishyggja vinstri sinnaðs menntafólks, 

sem var í raun aðeins svar við norður-amerískri heimsvaldsstefnu, tengdist 

lítið sem ekkert því að elska það sem er brasilískt eða – og þetta vekur 

áhuga minn enn frekar – að leitast við að finna lausnir á vandamálum 

heimsins frá sjónarhorni okkar sem þjóðar. Eina mögulega lausnin var þeim 

augljós, og hafði borist til þeirra fullmótuð: að innleiða sósíalisma. Með 

hvaða hætti sem er.“16 Caetano leit á hugmyndir MBP sem hreina þröngsýni 

sem mundu ekki fleyta þeim langt. Sýn hans á brasilískt menningarlíf 

innihélt alla strauma og stefnur. Honum þótti rokktónlist þess tíma mikið 

framsýnni og dýpri en fortíðarkennd bossa nova tónlist MBP listamanna. 

Hann dásamaði João Gilberto og sá mikið meira sameiginlegt með honum 

og Roberto Carlos17 heldur en með listamönnum MPB. „Þegar ég heyrði 

                                                
15 Veloso, bls. 33. 
16 Veloso, bls. 50. 
17 Brasilísk rokkstjarna. 
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João Gilberto í fyrsta sinn þá langaði mig að semja tónlist. Eftir það varð 

einskonar pólitísk, elítu-, klisjusamba18 með tískubrag vinsæl…. ég upplifði 

mig týndan, ég hafði aldrei hugsað um tónlist sem söluvöru.“19 

 

Opinião 

Eitt fyrsta svar listamanna við yfirtöku herforingjastjórnarinnar var 

leiksýningin Opinião. Opinião var hugarfóstur leikstjórans Augusto Boal og 

var mjög róttækt verk í vinstri átt. Þar sameinuðust tónskáld frá Rio, Zé Keti, 

tónskáld frá NA Brasilíu, João de Vale og Nãra Leao bossa nova söngkona 

frá Rio. „Opinião var áróðursverk sem blandaði saman samtölum og 

sönglögum sem voru full af myndlíkingum og táknrænu sem beintust gegn 

herforingjastjórninni.“20 Árið 1965 hætti Nãra Leao í sýningunni og bauð 

ungri söngkonu frá Bahia að taka við af sér. Þessi söngkona var Maria 

Bethania, systir Caetano Veloso. Opinião færði henni plötusamning og 

markaði upphafið á tónlistarferli hennar.  

 
Tónlistarferlar 

Þegar Maria Bathania flyst til Rio til þess að taka þátt í Opinião fylgir 

Caetano henni að beiðni föður þeirra. Þetta veldur því að Gilberto, þá 

nýútskrifaður viðskiptafræðingur, ákveður að hafna atvinnutilboði í Michigan 

í Bandaríkjunum og þiggja frekar boð um starf í São Paulo. Hann vildi vera 

nálægt Caetano og Mariu. „Ég valdi að fara til São Paolo til Unilever en ekki 

til Michigan. Vegna þess að í São Paolo hafði ég Caetano og Mariu og það 

var því tryggt að mér myndi líða eins og heima hjá mér.“21 Eftir að hann flyst 

kemur Gilberto fram í sýningu með Mariu Bethaniu og einnig í 

sjónvarpsþættinum O Fino da Bossa stjórnað af bossa nova stjörnunni Elis 

Regina. „Fino da Bossa gerði hann mjög þekktan. Smám saman fjarlægðist 

hann viðskiptaheiminn og nálgaðist listamannslífið.“22 Stuttu síðar fær 

Gilberto plötusamning. 

 

                                                
18 Samba er brasilískur þjóðlagastíll. 
19 Veloso, bls. 132. 
20 Baker, bls. 20. 
21 Gilberto Gil, Wax Poetics bls. 54. 
22 Veloso, bls. 73. 
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Árið 1966 býðst Caetano og Gal Costa að taka upp plötu saman. 

Platan ber titilinn Domingo og tónlistin á henni er blanda af bossa nova og 

gömlum sömbum sem voru mestmegnis eftir Caetano. Á þessum tíma var 

tónlist þeirra lýst sem bossa nova en í inngangsorðum að Domingo segir 

Caetano skilið við stefnuna og lýsir því yfir að nú vilji hann horfa til framtíðar. 

„Núverandi köllun mín leitar í áttir sem eru mjög ólíkar þeim sem ég hef farið 

hingað til…. ég hef enga löngun lengur til þess að þrífast á „saudade“  

(söknuði, fortíðarþrá) til annars tíma og annarra staða; þvert á móti, ég vil 

mikið frekar innleiða „saudade“ inn í sýn til framtíðar.“23 

 
Framtíðarsýn 
Árið 1966 fór Gilberto Gil í ferðalag til Pernambuco, mjög fátæks svæðis í 

NA Brasilíu. Þar fékk hann hugljómun. Hann heyrði upptöku af laginu 

„Strawberry Fields Forever” með Bítlunum í fyrsta sinn og fór á tónleika með 

hljómsveit frá svæðinu, Banda de Pífanos de Caruaru, sem spiluðu 

þjóðlagatónlist með flautu og trommum. Banda de Pífanos blandaði saman 

ríkri hefð svæðisins við uppfinningarsemi sem færði tónlistina til nútímans. 

Gilberto áttaði sig á því að hugmyndafræði þessara tveggja ólíku 

hljómsveita var í raun sú sama. Lag Bítlanna var ný túlkun á gömlum 

breskum sveitastíl blandað við tónlistartilraunir nútímans. Í raun voru Banda 

de Pífanos að skoða nákvæmlega sama hlutinn. Gilberto tengir þannig 

saman alþjóðlegt rokk og brasilíska þjóðlagatónlist. Gilberto og Caetano 

taka þessa nýfengnu hugljómun og vefja henni saman við stefnuyfirlýsingu 

Andrade. Þannig skilgreindu þeir hugmynd sína um list sem er einstök og 

sér-brasilísk en jafnframt meðvituð um alþjóðlega menningu. Og samhliða 

gagnrýni Caetano á herforingjastjórnina og vinstri hreyfinguna höfðu þeir 

fundið helsta farveg Tropicalia. 

 
Tropicalia 

Eins og áður sagði heiðraði hugmyndafræði Caetano og Gilberto bossa 

nova listamanninn João Gilberto en leit þó á bossa nova sem tónlist 

                                                
23 Veloso, bls. 95. 
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fortíðarinnar. Hún leit til tónlistarmanna frá Bahia, tilraunatónlistar frá Evrópu 

og til tónlistar Bítlana og The Rolling Stones. Þeir skoðuðu verk eftir Warhol, 

Goddard og Fellini og töluðu um vægi módernískra bókmennta. Þeir neituðu 

að samþykkja að brasilísk menning væri eins og svo margir utanaðkomandi 

sáu hana, trópical froða. Þeir leituðust frekar eftir því að skilgreina hana sem 

menningarheim með ríka og andlega arfleið og framtíð jafnfætis menningu 

annarra landa. 

 

Caetano og Gilberto kynntust Rogério Duprat og Musica Nova, félagi 

framúrstefnutónskálda í São Paulo, í gegnum hljómsveitstjórann Júlio 

Medagalia. „(Júlio) kynnti okkur fyrir hópi nútímatónlistarmanna –sem 

samanstóð af róttækum og hámenntuðum tilraunasinnum (fylgjendum 

Weberns, Schoenbergs, Alban Bergs og aðdáendum Stockhausens og 

Cage) sem hann tilheyrði í São Paolo.“24 Rogério stakk uppá samstarfi 

Gilberto við Os Mutantes, rokkhljómsveit frá São Paulo sem samanstóð af 

tveim bræðrum, Arnaldo Baptista og Sérgio Dias Baptista ásamt 

söngkonunni Ritu Lee. Os Mutantes gátu spilað tónlist í anda Bítlanna og 

The Rolling Stones en voru að mati Caetano jafningjar þeirra hljómsveita 

fremur en eftirhermur. „Þegar Rogério kynnir þau (Os Mutantes) fyrir 

Gilberto sagði hann við mig með hálfskelkuðum rómi: „Þau eru ennþá börn 

og þau spila ótrúlega vel og þau vita allt. Þetta getur ekki verið satt!.““25 

Einstakur sýrurokkhljómur Os Mutantes er ómissandi þáttur í tónlist 

Tropicalia. 

 

„Ég ákvað að við myndum opinbera byltinguna okkar á hátíðinni 

1967.“26 segir Caetano og á hann við tónlistarhátið á sjónvarpstöðinni TV 

Record. Caetano kom fram með rokkhljómsveit frá Argentínu sem heitir The 

Beat Boys. „Til þess að kynna þessa ónafngreindu stefnu fyrir almenningi 

hafði Gilberto valið lag sem var byggt á capoeira laglínum aðlöguðum að 

hröðum hljómabreytingum sem studdu við myndmál textans.“27 Gilberto kom 

                                                
24 Veloso, bls. 104. 
25 Veloso, bls. 105. 
26 Veloso, bls. 100. 
27 Veloso, bls. 104. 
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fram ásamt Os Mutantes, brasilískum berimbau spilara og stórri hljómsveit28 

sem var leidd af Rogério Duprat. Tónlistarhátíðin hafði verið fram til þessa 

vettvangur MPB listamanna og áheyrendurnir voru aðallega vinstrisinnaðir 

nemar og menntafólk. Framkoma Caetano og Gilberto gekk fram af 

áheyrendunum sem bauluðu á þá og trúðu ekki að tveir af „þeirra“ 

listamönnum spiluðu nú rokk með rafmagnshljóðfærum. Þetta voru 

nákvæmlega áhrifin sem þeir höfðu vonast eftir, það var að hrista reglulega 

upp í MPB. 

 

Tónlist þeirra var auðheyrilega bahianísk en náði þó á sama tíma að 

vera alþjóðleg. Textarnir minntust meðal annars á alþjóðlegar stjörnur eins 

og Brigitte Bardot, Che Guevara, glæpi í Brasilíu, geimferðir, ítalskar 

kvikmyndastjörnur og Jean Paul Sartre. „Þetta var stórt skref frá yrkisefnum 

bossa nova listamannanna; sólinni, blómunum og ástinni. Sameining 

alþjóðlegrar rokktónlistar (Os Mutantes), menningu frá Bahia (berimbauið) 

og klassískrar framúrstefnutónlistar (útsetningar Música Nova meðlimsins 

Rogério Duprat) var fullkomið sýnishorn af hljómi Tropicalia.“29 

 

Árið 1967 hélt ungur myndlistamaður að nafni Hélio Oiticica sýningu 

á verkum sínum. Caetano var þá að klára upptökur á sinni fyrstu sólóplötu30, 

honum var bent á að fara á sýningu Hélios. Eitt verkanna á sýningunni var 

innsetningin Tropicalia. Innsetningin var þannig að Hélio hafði byggt favela31 

kofa inni í galleríið og inní kofanum var sjónvarp. Verkið var hörð ádeila á 

ástandið í Brasilíu. Herforingjastjórnin lagði áherslu á að gera munaðarvöru 

líkt og sjónvarpstæki aðgengilega fyrir almenning en sniðgekk málefni 

fátækra. Caetano hreyfst af því hvernig verkið endurspeglaði fjölbreytileika 

brasilískrar arfleiðar. Plata Caetanos ásamt róttækasta laginu á henni fékk 

titilinn Tropicalia, og var sá titill notaður yfir þessa nýju stefnu upp frá því. 

 

 

                                                
28 „Orkestra“. 
29 Baker, bls. 35. 
30 Tropicalia. 
31 Fátækrahverfi. 
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1968 

Árið 1968 voru róttæk mótmæli út um allan heim og andrúmsloftið var það 

sama í Brasilíu. Mótmæli jukust, verkföll urðu tíð og andspyrnuhreyfingar 

tóku að myndast. Mótmælaganga sem fékk titilinn „Ganga hinna 100.000 

manna“ var skipulögð í Rio de Janeiro í júnímánuði. Margi listamenn tóku 

þátt í göngunni, þar á meðal Caetano og Gilberto. „Við höfðum tekið þátt í 

„Göngu hinna 100.000 manna“ til þess að mótmæla dauða á Edson Luís, 

nemandanum sem hafði verið myrtur af lögreglunni.“32 

 

1968 er ár Tropicalia. „Öngþveiti og mótstaða við yfirvald sem virtist 

hafa fangað huga heimsbyggðarinnar blómstraði í tónlist Tropicalia 

hreyfingarinnar.“33 Hljómplata Tropicalia hópsins „Tropicalia, Ou Panis et 

Circenses“ kom út og virkaði um 

leið sem stefnuskrá þeirra. Á henni 

koma fram allir mikilvægustu 

listamenn hreyfingarinnar. 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os 

Mutantes, Gal Costa, Tom Zé, 

Rogério Duprat, Nãra Leao, 

ljóðskáldin José Carlos Capinan 

og Torquato Neto og grafíski 

hönnuðurinn Rogério Duarte lögðu 

öll sitt að mörkum. Myndin sem 

prýðir forsíðu umslagsins er mjög táknræn. „Hún hæðist að hefðbundinni 

brasilískri fjölskyldumynd með súrrealískum smáatriðum eins og risa 

cappuccinobollannum sem Duprat heldur á, en bollinn er í raun koppur.“34 

Tónlistin á plötunni inniheldur sýrupopp og rokk, vitnanir í gamla brasilíska 

þjóðlagatónlist, evrópska framúrstefnutónlist, klassíska  tónlist og há- og 

lágmenningu. Til dæmis er lagið Bat Macumba orðaleikur sem sameinar: 

Batman (bandaríska lágmenningu), Macumba (brasilíska trú) og ie ie ie 

(brasilískt rokk). Þetta sama ár gefa Gilberto Gil og Tom Zé út sóló plötur 

                                                
32 Veloso, bls. 216. 
33 Baker, bls. 37. 
34 Baker, bls. 37. 
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undir formerkjum Tropicalia. 

 

Vinsældir Tropicalia hópsins uxu og framkoma þeirra varð djarfari 

með hverjum tónleikum. Þau gerðu allt til þess að koma MPB og vinstri 

listamönnum í uppnám með harðri gagnrýni á þá fyrir að vera 

yfirborðskenndir og með óáhrifaríkt þvaður. Í maí var Tropicalia boðið að 

taka þátt í nýrri tónlistarhátíð á sjónvarpstöðinni TV Globo. „Það var þá sem 

Caetano söng „E Proibido Proibir”, það er bannað að banna, tilvitnun í frægt 

graffítí sem var úðað á vegg í miðjum mótmælum í París nokkrum vikum 

fyrr.“35 Caetano klæddist neongrænum plastgalla með rafvíra um hálsinn, 

Gilberto klæddist afrískum „dashiki“ og Os Mutantes voru klædd eins og 

geimverur út úr vísindaskáldsögu. „Ég klæddist grænum og svörtum 

plastfötum, um háls minn héngu þykkar hálsfestar búnar til úr rafvírum með 

klærnar hangandi á endunum, og þykkar keðjur með dýratönnum. 

Búningurinn lét hinn skærlitaða afríska dashiki líta sakleysislega út, hann 

skyggði meira að segja á vísindaskáldsögubúningana sem Os Mutantes 

klæddust við hliðina á mér á sviðinu.“36 Áhorfendur bauluðu þau niður og 

Caetano öskraði í hljóðnemann: „Svo þið þykist vera unga fólkið sem segist 

vilja taka völdin! Ef þið hafið sömu skoðanir í pólitík og í tónlist, þá er framtíð 

okkar glötuð.“37 

 

Í október 1968 bauðst hópnum að setja upp sýningu á 

næturklúbbnum Sucata í Rio de Janeiro. Sýningin fólst í því að halda 

tónleika á hverju kvöldi í tvær vikur. Þetta var í síðasta skiptið sem þau 

komu fram saman undir yfirskriftinni Tropicalia. Á sviðinu hékk fáni, listaverk 

eftir myndlistarmanninn Hélio Oiticica. Á honum var mynd af líki Cara de 

Cavalo, vini Hélio, sem var fyrsti maðurinn sem var myrtur af „morðsveitum“ 

hersins. „Hélio leit svo á að ef það eitt að vera fátækur geri mann sjálfkrafa 

að glæpamanni í augum stjórnarinnar, þá er það að vera glæpamaður 

einungis svar við kúguninni.“38 Undir myndinni á fánanum stóð slagorðið 

                                                
35 Baker, bls. 40. 
36 Veloso, bls. 187. 
37 Veloso, bls. 190. 
38 Baker, bls. 40. 



 

 15 
 

„Seja marginal, seja herói“ eða „vertu glæpamaður, vertu hetja“. Dómarinn 

Carlos Mello var á tónleikunum eitt kvöldið og móðgaðist við að sjá fánann. 

Hann lét loka Sucata hið snarasta og batt þannig enda á sýningu Tropicalia 

hópsins. 

 

Sjónvarpsstöðin TV Tupi veitti vinsældum Tropicalia athygli og gerði 

samning við hópinn um að gera sjónvarpsþætti. Þættirnir báru nafnið „Divine 

Marvilhoso“ (guðdómlegt, undursamlegt) og þar héldu Caetano, Gilbeto, Gal 

Costa, Tom Zé og Os Mutantes áfram aðför sinni gegn herstjórninni. Í einum 

þáttanna syngur Caetano gamla sömbu meðan hann heldur byssu að höfði 

sér. „Í einum þættinum komum við okkur fyrir eins og Kristur og lærisveinar 

hans í síðust kvöldmáltíðinni en á borðinu voru einungis bananar. Við 

sungum á meðan við borðuðum bananana. Os Mutantes framkvæmdu 

kaldhæðnislega útför með því að koma fyrir legsteini úr pappa sem á stóð 

AQUI JAZ O TROPICALISMO (hér hvílir Tropicalismi).“39 

 

AI-5 og útlegðin 

Þrettánda desember 1968 varð valdabarátta innan hersins og róttækari 

hópur herforingja tók við völdum. Stuttu síðar lagði Costa e Silva, þáverandi 

forseti, fram nýtt frumvarp til laga, AI-5, sem voru samþykkt. Þessi lög gerðu 

alla mótspyrnu við stjórnina refsiverða. Þau komu í veg fyrir pólitískan rétt 

almennings, lokuðu þinginu, gerðu hernum kleyft að setja hvern sem er í 

fangelsi án dómsmeðferðar og ritskoðuðu alla fjölmiðla og menningu. 

 

27. desember var bankað uppá heima hjá Caetano og Gilberto í São 

Paulo. Þeir voru handteknir og settir í fangelsi án skýringa. Þeir voru í 

einangrun í tvo mánuði í Rio og þegar þeir voru loks yfirheyrðir kom í ljós að 

aðalástæða fangelsunarinnar var sú að þeir höfðu hengt upp fána Hélios á 

almannafæri. En það var ljóst að listrænar aðgerðir þeirra höfðu gengið 

miklu nær herstjórninni en nokkur vinstri öfl í landinu. Eftir tvo mánuði var 

þeim sleppt úr fangelsi en flogið strax í herþotu til Salvador og settir í 

stofufangelsi. Þar var þeim tilkynnt að þolinmæði herforingjastjórnarinnar 

                                                
39 Veloso, bls. 216. 
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væri á þrotum og þess var óskað að þeir færu úr landi. Þeir fengu leyfi til 

þess að halda eina tónleika til þess að safna peningum fyrir fluginu út úr 

landinu. Þeim var bannað að tjá sig um fangelsisvistina. Áður en þeir flugu 

frá Salvador til London tóku þeir hvor um sig upp nýtt efni fyrir breiðskífu. 

Þeir tóku upp gítargrunna og söng og sendu upptökurnar til Rio þar sem 

Rogério Duprat tók við og kláraði plöturnar. Þær voru svo gefnar út í Brasilíu 

1969 eftir að þeir höfðu farið úr landi. Tónlistin á plötunum er „inná við“ og 

hálf barnsleg. Á plötu Caetano er lag sem hann samdi í fangelsinu og heitir 

Irene í höfuðið á litlu systur hans og í textanum segir hann að hann þrái að 

heyra hana hlægja.  

 

Í London komu þeir sér fyrir í Notting Hill. Þar fóru þeir á tónleika með 

Led Zeppelin, The Rolling Stones, Pink Floyd, John og Yoko, Jimi Hendrix, 

Bob Dylan, The Who og fleirum. Margir brasilískir listamenn heimsóttu þá á 

þessu tímabili, meðal annars Roberto Carlos og Hélio Oiticica. Caetano og 

Gilberto gáfu báðir út tvær breiðskífur á meðan dvöl þeirra í Bretlandi stóð. 

Það má glögglega heyra „saudade“ (söknuðinn og heimþránna) í tónlistinni. 

Plöturnar sem þeir gáfu út í Bretlandi voru einnig gefnar út í Brasilíu. 

Herforingjastjórninni þótti mikilvægt að draga athygli frá útlegð þeirra og 

lagði því áherslu á  að tónlistarferill þeirra héldi áfram. 

 

Eftir Tropicalia 
Eftir að Caetano og Gilberto voru gerðir útlægir af herforingjastjórninni leið 

Tropicalia í eiginlegri merkingu undir lok. Þó lifði hugmyndafræði Tropicalia 

áfram í tónlist meðlimanna . Gal Costa gaf út tvær sólóplötur árið 1969. Hún 

er ein frægasta söngkona Brasilíu í dag og er þekkt út um allan heim. Os 

Mutantes gáfu út þrjár plötur á tímabilinu 1968-1970. Rita Lee, söngkona Os 

Mutantes, hóf sólóferil sinn og er í dag frægasta rokktónlistarkona í Brasilíu. 

Tom Zé var sá eini af Tropicalia hópnum sem fjarlægðist heim vinsælda. 

Hann hellti sér í abstrakt og atonal tónlist. Fleirri listamenn voru gerðir 

útlægir og margir fluttust burt til þess að komast hjá ritskoðun. Í lok 1972 var 

Caetano og Gilberto loks heimilt að flytja aftur heim. Caetano gerði upp 

Tropicalia árin með plötunni Araça Azul og hverfur svo burt frá „hljómi“ 

Tropicalia. Eftir heimkomu leitar Gilberto meir og meir í afró-brasilískar rætur 
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sínar og skoðar ýmsar stefnur, til dæmis reggí, sem hafa sprottið upp úr 

menningu Afríku í Suður og Norður-Ameríku. Þeim var tekið opnum örmum 

af almenningi. Þeir höfðu unnið sér inn virðingarstöðu í hjarta brasilísku 

þjóðarinnar. 1987 var Gilberto Gil gerður að ritara menningarmála í 

Salvador og árið 2003 var hann svo gerður að menningarmálaráðherra 

Brasilíu. Hann sinnti því embætti til ársins 2008 þegar hann ákvað að hætta 

til þess að gefa sér tíma til að fylgja ástríðu sinni: að semja og spila tónlist. 

 
Eftirmáli 

Tropicalia hreyfingin er fyrirmynd fyrir brasilíska listamenn. Hún hvetur þá til 

þess að þekkja og elska rætur sína. Hugmyndafræði Tropicalia á erindi til 

allra listamanna og listunnenda af hvaða þjóðerni sem er, til allra sem vilja 

heyra. Meigi þessi ritgerð verða þér hvatning til þess að kynna þér þetta efni 

enn frekar. 
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