
 

Especials > OBJETO SEMI-IDENTIFICADO NO 
PAIS DO FUTURO. TROPICALIA I POST-
TROPICALISME AL BRASIL (1967-1976) 
 
La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
comissaris relacionats d’una manera o altra amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. Amb motiu de 
l'exposició de Cildo Meireles i amb la idea de complementar 
el programa de concerts L'efecte Tropicália i el concert i 
conferència d'Arto Lindsay Tropicália: moviment i moment, 
recuperem els sons que van revolucionar Brasil de 1967 a 
1976 gràcies la mirada erudita de Raül G. Pratginestós (aka 
DJ Zero), DJ i col·leccionista compulsiu. 
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DJ, coleccionista i crític musical, Raül G. Pratginestós inicia 
la seva carrera como a DJ a principis dels anys 90, 
esdevenint molt aviat un dels referents de l'escena 
electrònica barcelonesa. Des de fa deu anys compagina la 
seva activitat com a DJ amb el treball rera el mostrador de 
Wah Wah Discos, botiga de discos especialitzada en vinil de 
col·lecció i lloc de pas obligat per a tot col·leccionista en 
trànsit per la Ciutat Comptal. S'ocupa així mateix de 
gestionar la sèrie de reedicions en vinil de Wah Wah 
Supersonic Sounds. 
 
Post-producció: Roc Jiménez de Cisneros 
Locució: André Chêdas 
 
 

OBJETO SEMI-IDENTIFICADO 
NO PAIS DO FUTURO. 
TROPICÁLIA I POST-
TROPICALISME AL BRASIL 
(1967-1976) 
 
 
01. Sumari  
 
A finals dels anys 60, el moviment conegut com Tropicália o tropicalisme va 
sacsejar el panorama cultural del Brasil. Tot i estar obert a tota mena 
d'expressions artístiques (teatre, cinema, arts plàstiques), l'àmbit musical va ser 
el context on el Tropicália va aconseguir més ressò, degut tant a la personalitat 
dels seus protagonistes (alguns dels artistes més prometedors i inquiets del 
moment) com a la qualitat de la seva producció artística. Sovint reduït a una 
mena de "psicodelia Made in Brazil", el Tropicália és en realitat una reinvenció de 
la música popular brasilera on tenen cabuda tant elements locals com foranis, 
moderns i tradicionals, amb totes les contradiccions i tensions que això 
comporta.  
  
Partint de l'òptica del col·leccionisme discogràfic, Objeto Semi-Identificado No 
Pais Do Futuro. Tropicália i post-tropicalisme al Brasil (1967-1976) repassa el 
vessant musical del tropicalisme donant una visió de conjunt que serveix 
d'introducció al tema i ajuda a explicar-ne alguns dels aspectes clau. Fent 
especial èmfasi en les obres més experimentals i avantguardistes del gènere, la 
selecció mostra també la pervivència i influència del tropicalisme en les etapes 
immediatament posteriors de la història de la música brasilera.   
 
 
 

02. Llistat de temes 
 
Caetano Veloso, "Alegria Alegria" (extret de l'LP Caetano Veloso Philips R 
765.026 L), 1968 
Gilberto Gil, "Geleia General (extret de l'LPTropicália. Ou Panis et Circensis 
Philips R 765.040 L), 1968 
Os Mutantes, "Adeus Maria Fulô" (extret de l'LP Os Mutantes Polydor LPNG 
44.018), 1968 
A Banda Tropicalista Do Rogerio Duprat Ela Faliava Niso Todo Dia / Bat 
Macumba / Frevo Rasgado (extret de l'LP A Banda Tropicalista Do Rogerio Duprat 
Philips R 765.048 L ,1968 
Jorge Ben, "Pais Tropical" (extret de l'LP Jorge Ben Philips R 765.100 L), 1969 
Gilberto Gil, "Marginalia II" (extret de l'LP Gilberto Gil Philips R 765.024 L),  
1968 
Caetano Veloso, "Nao Identificado" (extret de l'LP Caetano Veloso Philips R 
765.086 L, 1969 
Gilberto Gil, "2001" (extret de l'LP Gilberto Gil Philips R 765.987 L), 1969 
Gal Costa, "Objeto Sim, Objeto Nao" (extret de l'LP Gal Costa Philips R 765.098 
L), 1969 
Gilberto Gil, "Objeto Semi-identificado" (extret de l'LP Gilberto Gil Philips R 
765.987 L), 1969 
O Bando, "Fossa Bobóca" (extret de l'LP O Bando Polydor LPNG 44.043), 1969) 
Cilibrinas Do Eden, "Cilibrinas Do Eden" (extret de l'LP Cilibrinas do Eden Philips 
8025 658), 1973 * 
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[Artistes varis, Tropicália. Ou Panis et Circencis, 1968] 
 

 
[Gilberto Gil i Os Mutantes; "Domingo no Parque", 1967] 

 
 

 

 
Flaviola E O Bando Do Sol, "Canto Funebre" (extret de l'LP Flaviola E O Bando Do 
Sol Solar LP 100.002), 1976 
Raul Seixas "Mosca Na Sopa" (extret de l'LP Krig-ha, Bandolo Philips 6349.078), 
1973 
Caetano Veloso "Sugarcane Fields Forever" (extret de l'LP Araça Azul Philips 
6349.054, 1973 
Nelson Angelo e Joyce "Tiro Cruzado" (extret de l'LP Nelson Angelo e Joyce Odeon 
SMOFB 3734), 1972 
Alceu Valença & Geraldo Azevedo, "Seis Horas" (extret de l'LP Alceu Valença & 
Geraldo Azevedo Copacabana CLP 11.695), 1972 
Secos e Molhados, "Angustia" (extret de l'LP Secos e Molhados Continental SLP 
10.152), 1974 
 
*nota discográfica: pese a haber sido grabado y entregado a Philips, este LP no 
se llegó a editar y permaneció inédito hasta su edición como bootleg en 2008 
 
 

03. Guía de l'oient 
 
Ja en una data tan primerenca com 1966 es començaren a sentir veus al Brasil 
que reclamaven una renovació de l'MPB (el terme que descrivia genèricament la 
Música Popular Brasilera), que fins aquell moment havia estat encotillada per un 
discurs restrictiu, nacionalista, seriós i polititzat. Aquestes veus discordants 
provenien fonamentalment de dos prometedors artistes del grup dels baianos 
(anomenat així per ser originaris de Salvador de Bahia), els músics Caetano 
Veloso i Gilberto Gil. Veloso defensava la idea de la linha evolutiva com a via de 
progrés artístic amb l'objectiu d'evitar l'estancament, mentre Gil es trobava cada 
cop més immers en la recerca del som universal, un so que, tal com ell 
propugnava, havia d'abandonar els esquemes nacionalistes de l'MPB per apropar-
se a l'estètica pop internacional. Totes dues idees es van materialitzar finalment 
en el marc del III Festival de Música Popular Brasileira de TV Record l'any 1967, 
on Veloso i Gil es van presentar amb dues composicions poc menys que crucials. 
Gil ho va fer amb la icònica i transgressora "Domingo No Parque", una peça 
marcada pels innovadors arranjaments del mestre Rogerio Duprat en la qual, a 
més de l'orquestra habitual, s'incloïa la presència d'un grup de rock (Os 
Mutantes) i la incorporació d'instrumentació tradicional com el berimbau. Per la 
seva banda, Veloso, ja aleshores considerat el Bob Dylan brasiler tant per les 
seves dots poètiques com pel seu look, va presentar "Alegria Alegria": la 
fragmentada descripció a tempo de marchinha d'una ociosa passejada dominical 
per la ciutat, farcida de referències i imatges pròpies de la cultura pop (de 
Brigitte Bardot a la Coca-Cola). Amb un llampant jersei taronja (el mateix color 
que va presidir la psicodèlica portada del seu àlbum de 1968) i acompanyatpels 
Beat Boys, una banda de rock argentina establerta al Brasil, la seva actuació va 
entusiasmar i escandalitzar a parts iguals, ja que consumava una ruptura oberta i 
definitiva tant a nivell estètic com líric i musical amb els estàndards del moment. 
Aquestes actuacions polèmiques i llegendàries es consideren unànimement el 
tret de sortida del tropicalisme a nivell musical. 
    
Panis et Circenses: protagonistes principals 
Un altre moment fundacional del moviment és l'aparició el juliol de 1968 del 
disc Tropicália: ou Panis et Circenses, una obra col·lectiva dels que foren els 
protagonistes del fenomen: Veloso, Gil, Gal Costa, Os Mutantes, Tom Zé, Nara 
Leão, Rogerio Duprat i el poeta Torquato Neto. Fou Neto precisament qui firmava 
al costat de Gilberto Gil "Geleia Geral", un retrat vibrant i dinàmic de la "confitura 
general" brasilera, terme del poeta Décio Pignatari que els tropicalistes empraven 
per a descriure les contradiccions del context brasiler: un país que vivia a cavall 
de la modernitat més desbocada i la tradició més arcaica, la riquesa emergent i 
el subdesenvolupament. 
 
Entre les formacions més coloristes i iconoclastes del moviment destaquen per 
mèrit propi Os Mutantes: esbojarrats i psicodèlics, el grup estava clarament regit 
per la figura de la seva cantant, la vocalista d'origen nord-americà Rita Lee, que 
l'any 1965 havia format el trio en companyia dels germans Baptista –Arnaldo i 
Sergio–, manllevant el nom d'una novel·la de ciència ficció. Os Mutantes es van 
donar a conèixer en el marc d'O Pequeno Mundo de Ronnie Von, el programa 
televisiu del cantant de pop i membre destacat de la "jovem guarda", Ronnie Von.  
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[Duprat (d'esquena), Caetano, Gil i Os Mutantes; festa de presentació de 
“Tropicália: Ou Panis et Circensis”. São Paulo, 1968] 
 

[Jorge Ben amb Trio Mocotó; “Jorge Ben”, 1969] 

 
 
 

 
Involucrats amb el tropicalisme des dels seus inicis, el juny de 1968 van publicar 
el seu primer àlbum: una esquizofrènica col·lecció de rock psicodèlic, pop 
orquestral i experiments diversos que representaven a la perfecció la riquesa 
creativa del trio. Coneguts per les seves versions impossibles, com ara la salvatge 
reinterpretació de la cançó "A Minha Menina" de Jorge Ben, aquí els trobem fent 
una versió d'"Adeus Maria Fuló", tema original d'un altre dels grans de la música 
brasilera: Severiano Dias de Oliveira, més conegut com Sivuca. 
 
Rogerio Duprat va ser l'heroi a l'ombra del tropicalisme. Veritable força motriu de 
gran part de la producció musical de l'escena, aquest compositor i arranjador va 
supervisar i produir la majoria dels discos vinculats al moviment, a més de dirigir 
la música dels shows televisius dels tropicalistes com "Divino, Maravilhoso". 
Home de sòlida formació i vocació inquieta (a principis dels anys 60 es traslladà 
a Europa per estudiar amb Pierre Boulez i Karlheinz Stockhausen), Duprat va 
publicar un desconegut LP sota el seu nom. A Banda Tropicalista Do Rogerio 
Duprat repassava en clau orquestral un munt d'èxits del moment, fent especial 
èmfasi en els referents musicals del tropicalisme, de João Gilberto ("Chega de 
Saudade") als Beatles ("Lady Madonna"), en un exercici d'auto-referència i 
celebració, tal com demostra aquest petit medley de temes de Gilberto Gil on, 
fidel al veritable esperit tropicalista, es re-fagocita la pròpia producció musical. 
Curiosament, aquest repàs inclou una de les peces més emblemàtiques del 
moviment, "Bat-Macumba", guarnida aquí com una exuberant marxa i que 
s'allunya força de les interpretacions d'Os Mutantes o del propi Gil. 
 
Brasil: postals des de la fi del món 
Al bell mig de la controvèrsia que va separar definitivament els tropicalistes dels 
defensors de l'MPB més tradicional, la figura de Jorge Ben destaca per la seva 
estranya equidistància de tots dos extrems. Respectada per totes dues faccions, 
l'obra de Ben conjuga elements aparentment antagònics en un discurs 
absolutament personal. Tot i no estar emmarcat dins del tropicalisme pròpiament 
dit, el seu àlbum de 1969 és tot un clàssic, tal com anunciava la portada del 
disc, on una il·lustració retrata l'autor envoltat d'icones brasileres com ara el 
violao, els ocells amazònics, o la samarreta de la selecció de futbol. Amb una 
música fortament arrelada en la tradició brasilera (la samba en concret), Ben 
aprofita elements aliens (el soul nord-americà especialment) i els integra amb 
naturalitat en unes composicions que mai deixen de tenir un sabor marcadament 
local, una habilitat que va causar admiració d'artistes com Caetano Veloso o 
Gilberto Gil. Amb tot, es pot intuir que Ben es va deixar intoxicar per l'atmosfera 
tropicalista, fins al punt de comptar amb Duprat com a arranjador. En 
unaveritable declaració d'intencions, el disc inclou mostres primerenques del so 
samba-soul que el va fer famós, com "Take It Easy Brother Charles", reflex de les 
tensions racials de l'època, o "Pais Tropical", una celebració del fet brasiler a 
ritme de calypso clarament connectat al colorisme tropicalista. Tant és així que 
fins i tot Caetano Veloso i Gal Costa van acabar firmant una de les primeres 
versions del tema aquell mateix any...  
 
En contraposició, o millor dit, complementant aquest retrat senzill i idíl·lic del 
"Brazil" del moment, trobem "Marginalia II", un altre poema de Torquato Neto 
interpretat per Gilberto Gil en una excitant exaltació de la realitat brasilera de 
marcat to irònic i que entronca amb la idea de Veloso, segons el qual "entre viure 
al cap o al cul del món, és preferible viure al cul del món". 
 
1969: Odisea brasilera a l'espaci exterior 
La ciència ficció, l'espai exterior i el futur en general van ser algunes de les 
principals fonts d'inspiració dels tropicalistes. De fet, les referències al tema es 
multipliquen en les seves obres a partir de 1969. I és que aquest recurrent 
imaginari no és gens casual: a més de ser l'era de la cursa espacial i la conquista 
de la Lluna, Brasil viu una dècada plena d'albiraments de plats voladors, que 
arriben a convertir-se en un element més de la cultura nacional. Fidel a les seves 
dots poètiques, Cateano Veloso imagina una cançó d'amor que sobrevolarà el cel 
de la ciutat com un "objecte volador no identificat" a la intimista i psicodèlica 
"Nao Identificado". Una temàtica similar domina el tercer àlbum de Gilberto Gil, 
que conté títols com "Cérebro Eletrônico", "Futurível" o "2001", co-escrit per Rita 
Lee, on Gil s'equipara a un astronauta que viatja per l'espai. Més mostres 
d'aquest corrent les trobem a la fantasiosa "Objeto  
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[Caetano, Nana Caymmi i Gil; "Passeata dos 100 mil". Rio de Janeiro, 26 de 
juny de 1968] 

 

 
[Rita Lee cantant “2001” amb Os Mutantes; IV Festival de Música Popular 
Brasileira de TV Record. São Paulo, 14 de novembre de 1968] 

 

 
Sim, Objeto Não", signada novament per Gil, i que Gal Costa cantava al seu 
segon llarga durada (un disc visionari, salvatge i àcid, fonamentat en els crits i 
les exclamacions guturals de Costa, la nova musa de l'underground). El tema, oda 
a l'excés i a la distorsió construïda sobre les avançades manipulacions 
electròniques de Rogerio Duprat, evoca de nou Gilberto Gil i el seu "Objeto Semi-
identificado", una mena de collage electroacústic on s'inserien retalls de poesia, 
textos bíblics i divagacions de tot tipus, entre fragments del mateix àlbum (en 
concret, de "Volks-Volkswagen Blues") i que demostra la vocació experimental i 
avantguardista d'aquests autors.  
 
Després de Tropicália. Desbunde total: folk, misticisme, psicodèlia i rock n'roll 
L'aprovació de la llei AI-5 per part de la junta militar va significar la fi abrupta 
del moviment. Sota la nova legislació, alguns dels seus representants més 
carismàtics (Veloso i Gil) van ser empresonats, mentre un munt d'artistes i 
intel·lectuals emprenien el camí de l'exili. Amb tot, una nova generació va agafar 
el relleu dels tropicalistes. Prenent com a punt de partida algunes de les seves 
troballes, aquests artistes van transformar el panorama de la música brasilera al 
llarg dels anys setanta, posant una banda sonora al fenomen del desbunde 
(literalment, "al·lucinació"). La versió brasilera de la cultura hippie va resultar ser 
un moviment contracultural d'allò més polèmic que qüestionava l'ordre establert i 
propugnava un retorn a les arrels rurals, ocasionant preocupació i repressió per 
part de les autoritats governamentals i, paradoxalment, les critiques dels 
intel·lectuals d'esquerres, que el consideraven un moviment alienador.  
 
Entre els hereus més directes dels tropicalistes trobem una sèrie de bandes que 
perpetuen el seu llegat en un nou context. Os Brazoes, per exemple, eren el grup 
que acompanyava Gal Costa al seu salvatge i psicodèlic segon LP. Ja en solitari, 
van firmar un àlbum on expandien la vocació experimental del tropicalisme tot 
integrant-la en una rítmica propera a les fusions sambístiques de Jorge Ben. Per 
la seva part, O Bando era una altra de les formacions coetànies a l'etapa final del 
tropicalisme, que va enregistrar el seu únic llarga durada l'any 1969, amb la 
col·laboració de Rogerio Duprat i Damiano Cozzela com a arranjadors/productors. 
El seu pop lisèrgic i els arranjaments de Duprat beuen del Tropicália més 
tradicional, com demostra la inclusió d'una versió del clàssic "Alegria Alegria" de 
Veloso. També cal fer esment d'Os Novos Baianos, un grup-comuna nascut a 
Salvador de Bahia, que té el seu origen a Os Leifs, la banda que va acompanyar 
en directe Caetano i Gilberto al seu show de comiat abans de l'exili. Al llarg dels 
seus cinc elapés van fer seus alguns dels postulats del tropicalisme, practicant 
una mena de samba-rock psicodèlic i investigant en les tradicions musicals 
locals. 
 
Amb Os Mutantes al pic de la seva popularitat, Rita Lee va decidir abandonar el 
grup per engegar una carrera en solitari, tot i seguir col·laborant amb els seus 
antics companys en diverses ocasions. Un d'aquests projectes va ser Cilibrinas do 
Eden, un duet amb la seva amiga Lucia Turnbull que va debutar al show d'Os 
Mutantes del maig de 1973 al Palacio de Convenções do Anhembi, a São Paulo. 
Disfressades d'éssers de l'espai exterior, Lee i Turnbull donaven nova vida al món 
de màgia i fantasia ja apuntat per Os Mutantes, concebut ara com "una a barreja 
suau, delicada i acústica de veus femenines, violao, guitarra elèctrica, flauta i 
campanetes acompanyades pels cants i el batre de les ales dels ocells".  
 
Un fidel reflex de l'ambient del desbunde de principis dels setanta és l'aire rural 
(de vegades relaxat i senzill, d'altres místic i misteriós) que respiren molts 
treballs discogràfics de l'època. Aquestes atmosferes impregnen l'obra d'un grup 
d'artistes amb base a Recife, estat de Pernambuco, que representen l'anomenat 
desbunde nordestino. Fusionant elements de la música tradicional del nord i 
introduint-hi elements totalment aliens com el sitar i la música índia, aquests 
compositors van crear un so de caire místic i psicodèlic amb una forta 
personalitat i sentiment. Bona mostra d'aquest subgènere és el misteriós disc de 
Flaviola E O Bando do Sol, on trobem figures clau d'aquesta escena, com ara 
Flaviola, Zé da Flauta o Lula Côrtes, responsable entre d'altres dels llegendaris 
LPs Satwa (amb Lailson) i Paebiru (al costat de Ze Ramalho).  
 
Raul Seixas, s'ha presentat sovint com el primer rocker "Made in Brazil". Nascut a 
Salvador De Bahia el 28 de juny de 1945, Seixas va créixer obsessionat per la 
música d'Elvis, Little Richard i d'altres rockers nord-americans. Als seus ulls, la 
música brasilera anterior a aquell any zero simbòlic que encarnava el Tropicália  
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[Os Novos Baianos, “Acabou Chorare”, 1972] 
 
 

 
[Rita Lee y Lucia Turnbull. “Cilibrinas do Éden” se presentan en São Paulo, 
1973] 

 
 
 

 
resultava absolutament irrellevant. Malgrat tot, en el més pur esperit tropicalista, 
Seixas reconeix i adapta les tradicions locals, sobretot els càntics del nord que 
recordava de la seva infància, quan acompanyava el seu pare en nombrosos 
viatges com a inspector ferroviari. "Mosca Na Sopa" és una iconoclasta mostra 
d'aquesta barreja, on aprofita la forma dels cants dialogats propis dels rituals 
d'origen Africà, com el Candomblé. 
 
Els cants populars també són una part integral d'"Araça Azul", un dels discos més 
trencadors de Caetano Veloso que, en retornar de l'exili el 1972, va continuar la 
seva carrera. Després del popular "Transa", Veloso va sorprendre públic i crítica 
amb aquest àlbum, definit per l'autor a la portada interior com"un disc per a 
entesos": un exercici de llibertat artística on caben tot tipus d'experiments que 
ens retornen l'esperit transgressor i innovador del tropicalisme més 
avantguardista, tal com mostra aquest "Sugar Cane Fields Forever",  amb una 
clara referència als Beatles a títol. 
 
Abandonant l'estil lleuger que la va caracteritzar a finals dels anys seixanta, la 
prometedora cantant Joyce va firmar al costat del seu marit Nelson una col·lecció 
de peces d'evident ressonància folk en un disc que exemplifica el camí escollit 
per molts artistes brasilers de l'època: autonomia estilística i obres molt 
personals. Novament afloren els elements populars i 100% brasilers en aquest 
"Tiro Cruzado", que ens remeten també als relaxats ambients rurals, tan freqüents 
a la producció musical del moment. 
 
Com ja hem avançat, l'estat del Nord de Pernambuco, i en particular la ciutat de 
Recife, va ser un dels focus de creació musical més interessants i personals de 
principis dels anys setanta. Allunyats dels grans centres urbans del sud i amb 
una forta tradició musical local, els seus artistes van fusionar a la perfecció 
elements de la música regional amb estils totalment aliens. Pioner d'aquest 
moviment va ser l'inclassificable Alçeu Valencia, que l'any 1972 signava un 
enigmàtic LP amb el seu amic i col·laborador Geraldo Azevedo. Produït i arranjat 
per Rogerio Duprat, es tracta d'una veritable peça de tropicalisme tardà que 
incorpora ritmes tradicionals del nordest com el frevo, el baião, el maracatu, el 
coco, el xaxado, l'embolada, la toada i el xote. 
 
La selecció acaba amb Secos & Molhados, una de les formacions brasileres més 
importants de principis dels setanta. Liderats per Ney Matogrosso, oferien una 
imatge rupturista, simbolitzada per maquillatges extravagants i vestimentes de 
look ambigu, tan properes al glam rock britànic. El grup va enregistrar dos discos 
que van aconseguir un gran èxit de vendes abans de dissoldre's l'any 1974. 
Aquests dos àlbums suposen la plena integració dels esquemes i llenguatges 
propis del rock dins de la música brasilera, un procés que continuaria de manera  
imparable al llarg dels anys fins al dia d'avui.  
 

04. Enllaços d’interés 
 
Tropicália 
http://tropicalia.uol.com.br 
http://www.geocities.com/altafidelidade/tropicalismo.htm 
 
Videos del festival de MPB de Record TV (1967) 
http://www.youtube.com/watch?v=4tzSETbQcJk 
http://www.youtube.com/watch?v=Zbv3M-AdxC0 
http://www.youtube.com/watch?v=U0wpVAf1NwA 
 
Post-tropicalismo 
Gal Costa: http://www.youtube.com/watch?v=8C-dcVvnj0k 
Raul Seixas i Paulo Coelho: http://www.youtube.com/watch?v=QoIBW43-JfQ 
Lula Cortés: http://www.youtube.com/watch?v=1LvQD5O8v24 
Alceu Valença: http://www.youtube.com/watch?v=VzZXN00WH24 
Secos e Molhados: http://www.youtube.com/watch?v=HK_msOCc0II 
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[“Caetano Veloso veste Parangolé P4 capa1 de Hélio Oiticica” Foto: Geraldo 
Viola] 

 

 
[Nelson Angelo i Joyce, “Nelson Angelo e Joyce”, 1972] 
 
 
 

 
05. Agraïments 
 
Roc Jiménez de Cisneros i André Chêdas. 
 

 
06. Llicència 
 

2008. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes. 
 
S’han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. 
Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, 
serà corregit en la mesura possible. 
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