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Inngangur 

Hvað hugsar þú ef þú heyrir minnst á Portúgal? Þekkir þú einhvern frá Portúgal? Hefur þú 

ferðast þangað? Á Íslandi býr margt fólk frá Portúgal og margir Íslendingar hafa komið 

þangað. En hvað vitum við um menningu þeirra og tónlist? 

 

Í næstu köflum munum við kynnast tónlist og menningu portúgölsku þjóðarinnar. Við 

munum kynnist hljóðfærum, dönsum og sönglögum. Í gegnum tónlistina munum við 

einnig kynnast fólkinu í landinu og menningu þeirra.  

♫ merkið sýnir að frekari leiðbeiningar eru á geisladiski. 
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1. Portúgölsku hljóðfærin 

Hljóðfærin frá Portúgal eru af öllum stærðum og gerðum. Þar eru að finna hljóðfæri af 

strengja- ásláttar- og blástursfjölskyldunni. Sum þessara hljóðfæra eru flókin í 

samsetningu á meðan önnur eru einföld og hægt að smíða úr efnum úr náttúrunni. Á sum 

þessara hljóðfæra þurfa tónlistarmenn að æfa sig lengi til að ná færni á þau en á önnur 

hljóðfæri geta allir spilað án mikilla æfinga. 

Í þessum kafla munum við kynnist nokkrum þessara hljóðfæra. Við munum kynnast sögu 

þeirra, lögun og hvernig þau hljóma. 

  

♫ 1. Portúgalskur gítar 

  

Portúgalski gítarinn er strengjahljóðfæri með tólf strengjum. 

Þetta hljóðfæri er  eitt þekktasta hljóðfærið utan Portúgal 

vegna þess að það tengist portúgölsku þjóðlagatónlistinni 

Fado.  

 

 

 

♫ 2. Cavaquinho (borið fram kavakínjo) 

Cavaquinho er lítill fjögurra strengja gítar. Þó hann teljist 

til portúgalskra gítara þá er einnig hægt að finna hann í 

Brasilíu, Grænhöfðaeyjum og Havaí. Ástæða þess að hann 

hefur breiðst út er að portúgalskir sjómenn tóku þetta 

hljóðfæri með sér þegar þeir heimsóttu þessi lönd. 

 

 

Mynd 1: Portúgalskur gítar 

Mynd 2: Cavaquinho 
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♫ 3. Adufe handtromma (borið fram adúfe) 

Adufe handtromman er ferningslaga tromma með skinni á báðum 

hliðum. Inni í trommunni eru baunir, fræ eða bjalla til að auka 

hljóminn.  

 

Hljóðfærið kom til Portúgals með Márum á níundu öld. Í dag er 

hægt að finna þetta hljóðfæri í Portúgal, á Spáni og í löndum 

Norður Afríku eins og Marokkó, Alsír og Túnis. 

Hér áður fyrr var hljóðfærið að mestu notað í kristnum athöfnum, á bæjarhátíðum og þegar 

fólkið vann úti á ökrunum.  

 

♫ 4. Castanholas/ castanets  (borið fram kastanjolas) 

Castaholas eru ásláttarhljóðfæri. Hljóðfærið er gert úr  holum 

tréskeljum sem tengdar eru saman með bandi á öðrum endanum. 

Þessum skeljum er haldið í hendi og smellt saman. Þá heyrist hátt 

smellihljóð. Venjulega eru það söngvarar eða dansarar sem spila á 

þetta hljóðfæri. 

 

♫ 5. Pastoril flauta (borið fram pastorill) 

Pastoril flautan (smalaflautan) hefur aðeins þrjú göt. Spilað er á 

hanna með vísifingri, löngutöng og þumli vinstri handar. Á sama 

tíma spilar hægri höndin á litla trommu. 

Hlustun 

Á DVD diskinum geturðu hlustað á lag númer 1 til að heyra og sjá 

hvernig spilað er á Pastoril flautuna. 

Mynd 3: Adufe 

handtromma 

Mynd 4: Castanholas 

Mynd 5: Pastoril flauta 
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♫ 6. Gaita de foles (borið fram gæta de foles) 

Gaita de foles er sekkjarpípa sem er blásturshljóðfæri. 

Það nýtir stöðugan loftstraum sem fer í sekkinn í 

gegnum hljóðpípuna. Þessi sekkur er venjulega gerður 

úr skinni sem getur verið af geitum, kindum, kúm og 

jafnvel hundum.  

Flestir tengja þetta hljóðfæri við Skotland en í raun er 

ekki vitað hvaðan það kemur upprunalega. Það er að 

finna í flestum löndum Evrópu auk landa í Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum. 

 

♫ 7. Ocarina (borið fram okarina) 

Ocarina er blásturshljóðfæri gert úr postulíni eða leir. Það er líkt 

og flautan að gerð en lögunin er egglaga. Þetta hljóðfæri er talið 

vera eitt elsta hljóðfæri heims. 

Í Portúgal er þetta hljóðfæri gert úr leir og er enn  notað í 

þjóðlagatónlist. 

 

♫ 8. Sarronca (borið fram sarronka) 

Sarronca er hljóðfæri sem gert er úr leirpotti sem lokað er með skinni. 

Priki er stungið í gegnum skinnið alveg í botn. Til að spila á þetta 

hljóðfæri er haldið á því undir annarri hendi og með hinni hendinni er 

prikið togað inn og út úr pottinum. Höndin þarf að vera blaut til þess 

að titringur myndist á milli skinnsins og priksins. Þetta hljóðfæri er 

enn notað við jólaskemmtanir í sumum landshlutum Portúgals. 

 

 

Mynd 6: Gaita de foles 

Mynd 7: Ocarina 

Mynd 8: Sarronca 
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♫ 9. Rabeca (borið fram rabeka) 

Hljóðfærið Rabeca er strengjahljóðfæri sem er mjög líkt öðru hljóðfæri, 

Rebab,  sem á uppruna til Norður-Afríku. Þótt hljóðfærið líkist fiðlu þá er 

form þeirra og tónar  mjög ólíkir. Raveca hefur lægri tón en fiðlan. 

  

 

Hlustunarverkefni 1: 

Nú áttu að hlusta á tóndæmin og tengja hljóðin sem þú heyrir við myndirnar á 

verkefnablaðinu þínu. 

 

Önnur áhugaverð hljóðfæri 

 

Í portúgalskri tónlist er einnig að finna tvö önnur hljóðæri. Það fyrra 

er ásláttarhljóðfæri sem kallast Udu (borið fram údú) og er að 

uppruna frá Nígeríu. Orðið Udu þýðir vatnskrús. Spilað er á 

hljóðfærið með því að slá á það með höndum og gefur það frá sér 

djúpan bassahljóm þegar slegið er á gatið í miðjunni. Hljóðfærið var 

mjög vinsælt í þjóðlagatónlist Portúgals því það var mjög einfalt að 

búa það til. 

 

Hlustun 

Á DVD diskinum geturðu hlustað á lag númer 5 til að heyra og sjá hvernig spilað er á 

Udu. 

 

 

Mynd 9: Rabeca 

Mynd 10: Udu 
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Annað áhugavert hljóðæri er Hurdy Gurdy (borið fram hördý gördý)  

eða hjólafiðlan. Hurdy Gurdy er strengjahljóðfæri og til að spila á það 

þarf að snúa sveif sem hreyfir hjól, það snertir strengina og gefur frá sér 

hljóð. Þegar leikin eru lög þarf að spila á hljómborð sem stýrir 

strengjunum. 

Þetta hljóðfæri er flókið og var því að mestu aðeins spilað af 

tónlistarmönnum sem voru ráðnir til að spila fyrir ríkt fólk eða fólk af háum stigum 

samfélagsins. 

 

Hlustun 

Á DVD diskinum geturðu hlustað á lag númer 3 til að heyra og sjá hvernig spilað er á 

Hurdy Gurdy. 

 

  

  

Mynd 11: Hurdy 

Gurdy 
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2. Cavaquinho ferðast um heiminn 

Í þessum kafla ætlum við að skoða hvernig hljóðfærið Cavaquinho 

ferðaðist frá portúgalskri menningu til annarra landa langt í burtu, 

eins og Grænhöfðaeyja, Brasilíu og Havaí.   

Enginn veit hversu gamalt þetta hljóðfæri er eða hvaðan það kemur 

upprunalega. Hljóðfærið var þekkt mjög snemma í sögu Portúgals og 

var það aðallega notað af alþýðunni til að skemmta sér við tónlist 

þegar tími gafst til. 

 

♫ 10. Cavaquinho frá Portúgal 

 

Grænhöfðaeyjar  

Leið Cavaquinho til annarra landa hófst fyrst 

með siglingum á leið til Indlands í kringum 

1450. Í þessu ferðum tóku sjómenn með sér 

hljóðfæri til að skemmta áhöfum skipanna á 

þessum löngu ferðum.  

Á áningastöðum þeirra á leið sinni til Indlands 

hittu þeir innfædda við Afríkuströndina og 

kynnu fyrir þeim hljóðfæri sín. Á Grænhöfðaeyjum við strönd Afríka náði Cavaquinho að 

festast í sessi og varð eitt af þeim hljóðfærum sem notuð voru í þjóðlagatónlist eyjanna.  

 

♫ 11. Cavaquinho frá Grænhöfðaeyjum 

  

Mynd 12: 

Tónlistamaður að spila 

á Cavaquinho 

Mynd 13: Siglingaleið Portúgala til Indlands 



10 

 

Brasilía 

Árið 1807 réðst  Napoleon Bonaparte inn í Portúgal og 

þvingaði portúgölsku konungsfjölskylduna til að flýja til 

Brasilíu. Á þessum tíma tilheyrði Brasilía Portúgal. 

Fimmtán þúsund Portúgalar fylgdu með 

konungsfjölskyldunni í þessa ferð. Sumir þeirra voru 

tónlistarmenn sem tóku með sér hljóðfæri sín. Talið er að 

það hafi verið í þessari ferð sem Cavaquihno kom fyrst til 

Brasilíu því ekki hafa fundist heimildir fyrir því áður. Í framhaldi varð þróunin sú að 

hljóðfærið var notaði í Samba tónlist.  

 

♫ 12. Cavaquinho frá Brasilíu 

 

Havaí 

Cavaquinho kom fyrst til Havaí árið 1879 með fimm 

manna hópi tónlistarmanna sem komu þangað með 

verkamönnum. Þeir komu til að vinna sykureir á 

ökrunum í Honolulu. Tveir af tónlistarmönnunum 

voru með Cavaquinho með sér  en hinir þrír smíðuðu 

sér hljóðfæri. Sagan segir að einn af Cavaquinho 

hljóðfæraleikurunum sem hét João Fernandes kom með hljóðfærið sitt til að skemmta 

farþegunum á leið sinni til Havaí. Eftir að til Havaí var komið féllu innfæddir fyrir 

hljóðfærinu og kölluðu þeir hljóðfærið Ukulele sem þýðir hoppandi fló.  Ástæðan var að 

fingur tónlistarmannanna virtust hoppa á gítarnum þegar þeir spiluðu. Á innan við tíu 

árum var Ukulele orðið eitt af vinsælasta hljóðfærið á Havaí.  

 

♫ 13. Cavaquinho frá Havaí 

Mynd 14: Tónlistamenn frá  Brasilíu 

Mynd 15: Tónlistarmenn frá Havaí 
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Hlustunarverkefni 2. 

Finndu á heimskortinu löndin þar sem menn spila á Cavaquinho.  

Hlustaðu á fjögur hljóðdæmi af Cavaquinho og reyndu að finna út frá hvaða landi tónlistin 

á uppruna. 

Hver er helsti munurinn á því hvernig spilað er á Cavaquinho í Brasilíu og í Portúgal? 
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3. Hljóðfæragerð 

Ekki er hægt að  kynnast tónlist frá Portúgal án þess að kynna sér aðeins hvernig 

hljóðfærin verða til.  

Í þessum kafla munum við læra að búa til tvennskonar hljóðfæri með ólíkum hljómi og úr 

ólíku efni.  

Sarronca (borið fram sarronka) úr skyr dós 

Til að smíða þetta hljóðfæri þarf að hafa:  

 1 skyrdós 

 1 tölu 

 snæri 

 bút af bómullarefni 

Skref 1 

Gera gat með nál í botn skyrdósarinnar og þræða snærið í gegn. 

Skref 2  

Talan fest á snærið og það dregið innan frá í gegnum botn dósarinnar. 

Skref 3 

Bleyta bómullarefnið og snærið. 

 

Nánari kennsluleiðbeiningar eru á DVD diski. 

 

 

 

  

Mynd 16: Efni til að búa til Sarronca 
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Adufe handtromma 

Til að smíða þetta hljóðfæri þarf að hafa:  

 2 trommuskinn 

 4 spýtur 

 1 bjöllu 

 snæri 

 trélím 

 nagla 

 

Skref 1 

Búa til rammann fyrir trommuna. Ramminn er límdur saman með 

trélími. 

 

Skref 2 

Bjalla fest með snæri í trommuna. 

 

Skref 3 

Festa skinn á rammann. 

 

Nánari kennsluleiðbeiningar eru á DVD diski. 

 

  

Mynd 17: Rammi festur 

saman 

Mynd 18: Bjalla fest í 

trommuna 

Mynd 19: Skinn fest á 

ramma 
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4. Fado þjóðlagatónlist Portúgals 

 

Fado tónlist er portúgölsk þjóðlagatónlist. Helsta einkenni 

hennar eru sorgleg lög og textar. Oft tengjast textarnir sjónum 

eða lífi fátækra. En í raun getur fado fjallað um hvað sem er. 

Til eru fado lög sem fjalla um hamingju, ást, mat og meira að 

segja um dýr. 

Hefðbundin fado hljómsveit samanstendur af portúgölskum 

gítar, klassískum gítar og söngvara. Söngvari fado tónlistar 

kallast fadista sem þýðir einmitt söngvari fado.  

Uppruni fado kemur frá sjómönnum. Þeir notuðu tónlist þegar þeir voru að vinna á sjónum 

og voru fjarri fjölskyldum sínum í langan tíma og söknuðu þeirra. Þetta er ástæða þess að 

fado tónlist tengist orðinu saudade, sem þýðir að sakna 

einhvers. Fado tónlist kom fyrst fram árið 1840 í höfuðborg 

landsins, Lissabon. Tónlistin var spiluð á litlum veitingastöðum 

við þröngar götur borgarinnar. Margir þessara staða eru til enn í 

dag. Þar sérðu bæði ríka og fátæka njóta þess að borða og hlusta 

á fado söng á meðan.  

 

Alfredo Marceneiro var fado söngvari sem eyddi mestu af sínu 

listalífi í að syngja á þessum stöðum. Hann söng aldrei á sviði 

heldur gekk um á milli gestanna. Hann sagði það vera vegna 

þess að allir eru jafnir þegar kemur að fado tónlist. Alfredo var 

talinn einn besti karlkyns fado söngvari síns tíma. Hann lést í 

Lissabon árið 1982, þá 91. árs að aldri.  

Frægasta söngkona fado tónlistarinnar er Amália Rodrigues. Hún 

er talin ein af bestu Fado söngvara. Hún gerði Fado tónlist 

heimsþekkta og tókst að færa Fado tónlistina frá litlu 

veitingastöðunum til stórra tónleikahalla í New York, Mexíkó, 

Mynd 20: Hefðbundin fado 

hljómsveit 

Mynd 21: Gamall Fado 

veitingastaður 

Mynd 22: Alfredo 

Marceneiro 

Mynd 23: Amália 

Rodrigues 
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Madrid, Tókío og Moskvu.  Amália Rodrigues söng allt til dauðadags árið 1999. Við 

jarðaför hennar fóru þúsundir Portúgala út á göturnar til að votta henni virðingu sína. 

Amalia Rodrigues var fyrsta konan í sögu Portúgals sem fékk ríkisútför sem virðingavott 

fyrir framlag hennar til Portúgalskrar tónlistar.  

Hlustunarverkefni 3 

Hlustaðu á lögin og svaraðu spurningum á verkefnablaði 3 
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5. Portúgalskur stríðsdans með pauliteiros dönsurum 

Dans með prikum er portúgalskur stríðsdans sem á 

uppruna sinn til sverðadansa sem komu til Portúgals þegar 

Rómverjar réðu yfir Portúgal 300 árum fyrir Krist. Þessir 

dansar áttu að undirbúa hermenn fyrir orrustur. 

Dansararnir, sem kallast pauliteiros, notuðu trésverð til að 

líkja eftir árás og vörn í orrustum með tónlist. Þeir voru í 

skikkjum, höfðu hjálma á höfði og báru viðarskyldi. 

Dansinn með prikunum sem þú kynnist hér er ekki svo ólíkur dansinum  með 

viðarsverðunum. Þeir nota prik í stað viðarsverða, skyrtu í stað skikkju og svartan hatt í 

stað hjálms. Þeir dansa líka eins og þeir væru að fara í orrustu. Hægt er að 

sjá árás, vörn og sigurdans. Dansarnir bera einnig með sér tvö pör af 

Castanholas sem þeir spila á þegar þeir líkja eftir því að marsera í stríð. 

Í þessum dansi verður fjöldi dansara að vera fjórir eða átta. Dansararnir 

mynda tvær raðir og standa á móti hver öðrum. Þeir byrja ekki að dansa 

fyrr en forspilinu er lokið. Hljóðfærin sem notuð eru 

fyrir þennan dans eru sekkjarpípa, bassatromma og 

stríðstromma. Með aðstoð kennarans getum við 

tekið þátt í svona dansi. Áður en við byrjum þarf að búa til prik fyrir 

dansinn. Einföld leið er að taka kúst og saga niður í 40 cm löng prik 

eða finna prik út í náttúrunni eins og dansararnir gerðu til forna.  

  

Mynd 24: Pauliteiros að dansa 

stríðsdans 

Mynd 26: Prik 

til að nota í 

stríðsdansinum 

Mynd 25: Stríðs tromma 
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6. Jólalögin 

 

Jólahefðin í Portúgal er ekki svo ólík íslenskri hefð. Eins og 

á Íslandi eru jólin tími til að gleðjast, til að vera með 

fjölskyldunni og auðvitað eru þau hátíð barnanna. Á 

portúgölskum heimilum eru jólatré og jólagjafir. En er 

jólatónlistin eins? Jólatónlistin hefur orðið fyrir miklum 

áhrifum frá kaþólskum sið þar sem mikil áhersla er á Maríu 

mey og Jesúbarnið. Þess vegna fjalla jólalögin yfirleitt um 

fæðingu Jesú, um vitringana þrjá og Maríu mey og Jósef. 

Það er mjög sjaldgæft að jólalögin fjalli um jólasveinana og 

einmitt þess vegna er ekki svo langt síðan að börnin trúðu því að Jesúbarnið kæmi með 

jólagjafirnar en ekki jólasveinarnir.   

 

Alegrem-se os céus e a terra, 

Cantemos com alegria. 

Já nasceu o Deus Menino 

filho da Virgem Maria. 

Entrai pastorinhos, entrai  

por este portal sagrado.  

Vinde adorar o menino  

numas palhinhas deitado. 

Gleðjist á himni og jörð, 

Syngjum með gleði. 

Því Jesúbarnið er fætt 

sonur jómfrúr Maríu. 

Komið inn vitringar, komið inn 

um þetta heilaga hlið. 

Til að dást af barninu 

sem í jötu sefur. 

Mynd 27: Vitringarnir koma til Jesú 
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O menino que nasçeu, 

da virgem cheia de graça, 

entrou  e saio por ela como sol, 

por vidraça. 

 

Olhei para o céu, estava estrelado. 

Vi o Deus Menino em palhas deitado. 

Em palhas deitado, em palhas estendido. 

Filho duma rosa, dum cravo nascido. 

Barnið sem fæddist, 

af jómfrúnni fullri af náð, 

sem fór í gegnum hana eins og sól, 

í gegnum glugga. 

 

Ég horfði á stjörnubjartan himin. 

Ég sá Jesús barnið sem í jötu lá. 

Í jötunni lá, lá með reisn. 

Sonur rósarinnar, nellikkunnar er fæddur. 
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