
Bij het strand van Ipane-
madrinkeneendichter
en eenmuzikant koffie.
Demuzikant stoot de

dichter aanenwijst naar een
meisje dat voorbij loopt.Haar
schoonheid engracieuze tred zijn
betoverendenonbereikbaar te-
gelijkertijd. Ze schrijvenmeteen
eennummeroverhaar.Het lied,
indeEngelse vertalingbekend
alsGirl fromIpanema, is een van
Braziliës succesvolste exportpro-
ducten enhethoogtepunt vande
bossanova.

Datwas rond1960. Brazilië
maakte eenongekendegroei
door: grondstoffen als olie en
goudwerden ten volle benut.Na

jaren vanmilitaire endictatoriale
regimes richtte president Jusceli-
noKubitschek vanaf 1956deblik
naarbuiten enwerdhet landeen
gunstigeplek voorbedrijvenom
zich te vestigen.

Ook voordebossanovawas
dedemocratie vangroot belang.
Demuziekbestondal inde jaren
dertig,maarmoest toenonder-
grondsblijven. Jonge stedelijke
muzikanten luisterdennaar jazz
en zagendathet elders vrijer en
beterwas. Ze improviseerdenop
het opzwepende ritme vanhun
eigen samba. Inhun teksten vier-
den zedegemengde samenleving
enbekritiseerdendegevestigde
orde. ZoalsPraQueDiscutirCom
Madame: ‘Waaromzou ik tegen
Madame ingaan, als ze zegt dat
onzemuziek zondig enwaarde-
loos is? Samba is democratisch.’

Tijdens het militaire
regime werden
muzikanten om hun
subtiele protest uit
Brazilië verdreven

Dat zouhet duspas echtwor-
den inde jaren vijftig. Kubitschek
werd zelfs ‘PresidenteBossa
Nova’ genoemden liet zich graag
fotograferenmetdemuzikanten,
vaak jonge stedelingendiede
vrijheid enhet stadse levenbe-
zongen.Ookhekelden zede grote
verschillen tussenarmen rijk, en
tussendeoudeharteloze elite en
de vrije vogels. Luistermaar eens
naarDesafinado: ‘Je vindt dat ik
vals zing?Alleenbevoorrechte
mensenals jij vallendaarover. Ik
zinguit het hart.’

In 1961 verloorKubitschekde
verkiezingen vaneenpopulist die
beloofde corruptie uit te roeien
eneconomischordeop zaken te
stellen.Hij namnanegenmaan-
denalweer ontslag. Zijnopvolger
werduit zijn ambtontzet bij de
militaire coup van1964. Tijdens
dit regime, dat duurde tot 1985,
werdenmuzikantenomhunsub-
tiele protest verdrevenuit Brazilië
en in sommige gevallen zelfs ge-
vangengenomen.

Jair Bolsonaro, sinds zondag
president vanBrazilië, kijktmet
heimwee terugnaar datzelfdemi-
litaire bewind.Dat zijnnostalgie
niet onschuldig is, laat het ver-
haal vanhetmeisje van Ipanema
zien.Want zonder vrijheid—om
als jongmeisje ongestoordover
het strand te lopen, omdaar een
liedje over te schrijven in een
internationale stijl, enomdat
nummer zonder censuuruit te
brengen—haddenwenooit van
haar gehoord.
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