


Det, vi står overfor nu, er et nyt produkt:
hverkenafrikanskellereuropæisk.

Medslaverietsrutineblevdetmuligtfor
desortefolkatskabenyekulturelleformer,
derkunnehjælpedemattilpassesigdenhvi-
des dominans. Især efter slaveriets ophør
(som starter i 1794, da Frankrig afskaffede
slaveriet) var det almindeligt at organisere
fester,hvorogsåhvideogmestizerdeltog,og
hvor eksslaver og slaver konstant mødtes,
ofteietforsøgpåatskaffepengetilatkøbe
deresbrodersfrihed.

Enafdevigtigste“nyheder”iAntillernes
kulturelle scene var en basal, binær rytme,
der fik en afgørende betydning for mange
musikalskegenrerssenereudvikling.Natur-
ligvistalerviikkeheromdensydamerikan-
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ndefinitivversionaftangoensoprindelseerindtilvidereenumulig
opgave.Hvordettefantastiskefænomenpræcisopstod,erderadskil-
ligeteorierom,for–somdetsåofteskermedfolklore–musikologerne
begyndteførstatinteresseresigfortangoen,dadenalleredenøden
bredaccept.
Selvomvioftekunkangisneomprocessen,findesderidagalligevel
ethavafindicierogessaysomemnet,dertilladerosatdanneoset
tilnærmetbilledeafenafdevigtigste“fødsler”imusikkenshistorie.
Ienrækkekapitlervilviprøveatbidragetilenbedreforståelseaf
tangoensessens.Denavne,derdukkeropiteksten,svarertilkendte
musikhistorikere.Vibeklager,hvisdettekapitelbliverfortekniskog/eller
indviklet…deterjoetpuslespil!

I

cubanskecontradanza(ca.1800)

(tv)KvarteretLaBocamedkanalenRiachuelo(1999),etafgørendemødepunktfor
handlenmellemAntillerneogBuenosAiresogfortangoensfødsel

det19.århundredesførsteårtagerRiodelaPlatasområdevalsentilsigogintroducereret
nytogafgørendeelementidefolkeligedanse:kontakten.Parretdansernusammen;deter
ikkeenrigtigomfavnelse,debruger,mendenerpåvej.Andredanseimporteres:polkaen,
pasodoble,denspanskeguajira,schottis,mazurkaoghabanera.

Alledissedanseblevassimileret“alacriolla”,detvilsigemedændringerideresmusikog
koreografi,hvorkurmageriprioriteresoverforelegancen,eftersomdanserne–nudetalmin-
deligefolk–ikkelængereskullerespekteresalonerneskoder.Iforstæderneoghavnenedan-
nedehvide,mestizerogsorteenvifteafsocialeelementer,derskullegøretangoenmulig.

Deternaturligvisuklogtatledeefterkunétenestesportiltangoensopståen.Allemusikhi-
storikereharindtilnuværeenigeom,atkildernetiltango-fænomenetskalsøgesinogle–eller
ialle!–afdissefireafgørendeelementer:candombe(desortesdans),habanera,tangoamericano
ogmilonga.Ladossenærmerepådet.

iodelaPlatastangohører,ligesomjazz,
salsa,son,rumbaosv.,ikketildesortesoprin-
delige afrikanske musik, men ingen af disse
rytmerkunneidageksistereudendesortes
bidrag.

Dettraumatiskechoksomslavernesople-
vede – hvor de ikke en gang kunne tale et
fællessprog–gjordedetvanskeligt,hvisikke
umuligt,atopretholdederesegenkulturarv.
Denførsteregistreredemusik,somdesorte
dyrkede iAmerika i begyndelsen af det 19.
århundrede,visertydeligt,atdetikkevaran-
detendmodificeredeeuropæisketoneartmo-
deller,melodierogrytmer.Dervar intet til-
fællesmeddenetnografiskemusik,somve-
sten senere opdagede i Afrika, i de samme
stammerslavernekomfra.

Eteksempel:

Manvedatvissemusikalskeudtrykknyttet
til bestemte afrikanske ritualer blev holdt i
live,mendeblevpraktiseretihemmelighed
ogerderforikkerelevantefordenneanalyse.

SortesdansiAntillerne,19.århundrede

JorgeMonrás



sketango,vikenderidag,mengærreneral-
leredeblandetimelet.

TilbagetilAfrika.Manved,atde
afrikansketrommerspoly-rytmer
ankomtilSpanienunderdenara-
biske besættelse, fusionerede sig
medCadiz’folkloreogskabtefor-

skelligedanse,sommanstadigvækdansedei
det15.århundrede.

Hvorvidttangoensoprindeligerytmeher
blevdefineret, erkunenmulig spekulation
(deterdogførstmod1850,atdenbliverud-
viklettilenafflamencosrytmer,palos,ogikke
førteatrenehavdegjortdenpopulær,samt30
årførdensydamerikansketangosfødsel).

Meget tyder på, at disse (modificerede)
rytmersejledevideretilAmerika,hvordefik
deresdefinitiveform.Vimåhuske,atide17.
og18.århundreder levedederblandtCadiz’
befolkningetbetydeligtantalsorte,etprodukt
af handlen medAntillerne. Det er logisk, at
dettefikbetydningformusikkensudvikling.

Havanavardenhavn,dermestvarknyttettil
Cadizviafolklore,ogdennecubanskeby,medsit
usædvanlige forlystelsesmiljø, spillede en afgø-
renderolleiskabelsenafnyerytmer.Alleredei
1798kunneman registrere enmarkantvækst i
antalletafdansesteder,medca.50omdagen!

SomJ.A.Sacoudtrykkerdet:“Kunstenvar
idesorteshænder”.IfølgeJairoSolanoAlonso:
“fiktangorytmensin‘definitive’formiCubaog
erikkeetfærdigtproduktfraAfrika.Mellemdet
17. og 18. århundrede var tangoen allerede en
rytme,manplejedeatbrugetil forskelligedanse
ellertraditionellesange:

Og María Teresa Linares:“I Cuba bliver tan-
gorytmensyntetiseret,defineretogudvikletisla-
vernesbarakker, ideresmøder,påderesarbejds-
pladser,vedhavneneogpåværtshusene”.
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1750- de sorte begynder 
at deltage i katolske ceremonier
med deres egne musikalske
fortolkninger
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Detkunnehavesketsådan...

afrikanske rytmer

candombe mister sin 
religiøse betydning 

        karneval
compadritos efterligner
og ændrer candombes 
dans: tango koreografi

candombe forsvinder 
i Argentina men ikke i 

Uruguay

RiodelaPlata(Argentina-Uruguay)

sovudans(Gahana)/cubanskecontradanza(ca.1800)

         
folkelighabanera

compadritos
introducerer corte 
og quebrada:
tangoens første 
koreografiske
forsøg - karneval

          
           
         
      forsvinder

(tango - 1810-?)

nogle påstår at der ikke er 
der nogen forskel mellem 
habaneradesalón og tango
andaluz

afrikanske rytmer

merengue

contradanza tanguillo
karneval (1825-) 

teatre (1850-) 
rytme ændring:

Hervarprocessenmerebegrænset,hvadde
sorte angik. Slaveriet begyndte i 1590. Efter
de officielle tal introducerede den spanske
kolonisering35.000individeriperioden1590
-1790. Tilføjer vi den illegale slavehandling,
kanvikonstatere,atBuenosAiresfrabyens
begyndelsesometorganiseretsamfund–selv
omdenkunvaren transithavn– rummede
enbetydningsfuldsortebefolkning.

De første officielle dokumenter, der bruger
ordettango iArgentinastammerfrabegyndel-
senafdet19. århundrede,ogdetvarmåske i
virkelighedenenstavefejl:tangoistedetfortam-
bo, enbetegnelsemanoftebrugte idokumen-
terneforatdefinereallededanseellerdanseste-
der,dervarforbeholdtfordensortebefolkning.

Efter Amerikas afhængighedskrig mod
Spanien(1810-1824),hvortalrigesortedeltog
og døde, stod mange familier hjælpeløse.
Disse foreninger spilledeenafgørende rolle
somhjælpeorganisationer.

EfterkrigenmodParaguay(1860-65),var
den sorte befolkning blevet næsten udryd-
det.Deeksslaver,dervartilbage,bosattesig
i bestemte kvarterer, hvor de beskæftigede
sigmeduslejobsogsommusikere,ettypisk
fænomenimangehovedstæder.Dedannede
foreninger, grupperet i “nationer”, og hvis
hovedformålvaratorganisereballerpåbe-
stemte steder til festligheder eller religiøse
felttog.

Candombe-Uruguay

(man begynder at kalde habanera, tango americano og milonga for tango)

guajiraflamenca
(1820-30)

  
guajiras popularitet
(1835-40)
6/8 x 3/4 ændres 
til 6/8 takt

guagira får
et nyt navn:
milonga

milongas
popularitet

milonga bliver 
til dans

milonga bliver 
kaldt tango

     forsvinder
2/4ændrestil4/8



Deterinteressantatse,atderytmer,der
fårlovtilatudviklesig,vardetjævnesfolks
almindelige musik. Contradanza’ens historie
eretklarteksempel.Hvisvibegyndermed
deengelskecountry-dancesservi,hvordande
blevmodtagetmedbegejstringbådeiFrank-
rig og Spanien (hvor navnet blev til contra-
danza)ogsenerebragtvidereherfratilAme-
rika.ContradanzakomtilAntillerneislutnin-
genaf1600-talletogblevtilenmode,hurtigt
adopteretafdesortemusikere,som–ifølge
AlejoCarpentier,denberømtecubanskemu-
sikolog–derbibragteenrytmisklivlighed,
somdenoprindeligemodelikkehavde.

S

Europa-Cuba-Europa     2. HABANERA

Cadiz-1900

Habanahavn-19.århundrede DesortesdansiAntillerne-19.århundrede

S
Mod midten af det 18. århundrede var

desortebegyndtatdeltage idenkatolske
kirkes ceremonier (sandsynligvis iUrugu-
ay). Deres musikalske udtryksformer – en
blandingafreligiøspraktikogafrikanskhe-
denskab–fikmedtidenforskelligenavne.I
daghuskermanetafdem:candombe,med
enrytme,somnoglestadigvækpåstår lig-
nededencubansketango.

Ivirkelighedenerder ikkesåmegetat
sigeomdesortes“tangoer”iRiodelaPlata:
man kender simpelthen ikke et eneste ek-
sempel.

Enfolkeligversionafcandombe–sommi-
stedesinreligiøsebetydningmod1870’erne
–overlevedeidesortesoptrædentilkarne-
valet,envæsentligbegivenhedforderesof-
fentligedeltagelseidehvidessamfund.

Men dette varede ikke længe: de sorte
traksig lidtefter lidt fradetoffentlige liv,
da visse sektorer af den hvide befolkning
begyndteathåneogimiterederesdanseri-
tualersomendelafderesegenunderhold-
ning–isærderesoffentligeoptogtilpatrio-
tiskefestlighederellertilkarneval:

“I1870begyndtedeungefradepænefami-
lieratklædesigudsomos,hvordeogsåimite-
redevoresmådeattalepå…vihavdeikkeanden
udvejendatlukkeosindeivorehuse,fordivi

var fattige og skammede os…Bagefter fandtes
derikkeenenestehvid,somikkeønskedeatklæ-
desigudsomVenguela(enafdesortesdanse-
personligheder, red.) og lavede nogle danse
med grimasser, der var så groteske…” (inter-
viewiCarasyCaretas,1902)

I1890havdedesorteadgangsforbudtil
detårlige,storekarneval,hvorkundehvi-
des“sociedadesdenegros”var tilladte.Disse
organisationerbestiltemusikhos italienske
musikere;vals,schottis,marchas,romanzasog
tangoervarderesalmindeligerepertoire.

Mens candombe var en struktureret og
kollektivdansmedsporadiskkontaktmel-
lem dansene, havde de hvide ikke en be-
stemtmådeatdansedenpå,ogselvomde
prøvede at imitere de sorte, var resultatet
fjerntfradereskoreografi.

De hvide efterlignede, rettede og over-
drev de sortes bevægelser for bagefter at
føredennenyemådeatdansepåtilbagetil
deres egne dansesteder. Det er i dansen,
mankanpåskønnecandombensindflydelse,
datangoingendirekteelementfikfraden
musik,somdesortebrugteideresceremo-
nier. Udover deres fænomenale sans for
rytme havde deres rigtige musikalske bi-
dragalleredefundetstedforlængesiden…
iCuba.

   om nævnt, opstod der en kompleks
procesmellemSpanienogAmerika,hvor
europæiskefolkeligedanse–somvandre-
deadskilligegangefremogtilbagemellem
detokontinenter–fikendybforandringi
dereskontaktmeddesorteogmestizerne.

Idettetættesamværvardetnormalt,atde
sortefortolkedederytmer,somdehvidein-
troducerede.Ienubevidstprocesomdannede
de sorte de oprindelige hvide modeller og
skabtenyeversioner,sommedtidensløbhav-
nedeimangeafderytmer,vikenderidag.

Med elementer fra den afrikanske arv
(nyt tempo, bevægelser, gestus, figurer og
måsketakter)fikdeeuropæiskedanseme-
getmereenddet,degav.Igendrejerdetsig
ikkeblotomvariationer,menomnyepro-
dukter: hverken afrikanske eller europæi-
ske.Europa,derlagdemærketildissenye
fænomener, tog dem til sig, hvidvaskede
demoggjordedem“spiselige”idethvides
samfund,isærviateatermiljøerne.

Ogdetersådenneversion,derigenrej-
ser tilbage til Sydamerika og bidrager til
andrerytmersudvikling,bl.a.densydame-
rikansketango.Kompliceret?barevent…



Mendettevarkunbegyndelsen.I1790’er-
ne,ogsomendelafafkoloniserings-proces-
sen, fandt der en række opstande sted i de
franskekolonier–isæriHaiti–hvordehvide
ikkelængerevaristandtilatkontrolleresi-
tuationen.Meddeførstedræbteopstodetge-
nerelt flugtmønster: De rige tog til New Or-
leans, mens resten flygtede til Cuba, hvor de
medbragtemangesorte,entensomslavereller
fordidissesolidariseredesigmedderesejere.

DebosattesigiOrienteprovinsen,ogdetvar
her,dennyevariantafcontradanzabegyndteat
gøresiggældendeognåedebyenHavana.

Carpentier nævner to slags contradanzas:
en der var stærkt påvirket af menuetten og
derformerespiseligfordeklassiskeherska-
ber,ogenanden,lacontradanzacubana,der
forgrener sig og således producerer en un-
derart:habanera,nuidesorteshænder,fuld
afnodepunkterogsekstendedelsnoder:

Det,desortetilføjerher,erikkeandetenden
tangorytme, som Cuba som nævnt allerede
havdeudvikletiløbetafdeforegående100år
(de sortes begejstring for dansen skyldtes
ogsådenskoreografi,somtilfældigvisstille-

contradanzaellerafrocubansktango(ca.1800)

BuenosAires1906
BuenosAireshavn-1885

deenrækkekvinderforanenrækkemænd,
ligesomimangeafrikanskedanse).

Manvedikke,hvordanhabaneralødiCu-
ba,førSebastiándeIradier–“habaneraensfa-
der”–komponerede“LaPaloma”(1855)også-
ledesindviededenhabanera,vikenderidag,
enlangsomogvuggendegenremedtangoryt-
me.Mens“tango”rethurtigtforsvandtiselve
Cuba foratblive smeltet ind i andre rytmer
(det jævne folk sang faktisk også habaneras,
men under andre navne: cachucas og guara-
chas) skulle habanera’en alligevel vise sig at
overleve,dogikkeudenennylangrejse:

Den folkelige version (som havde bevaret
denlivligerytme)togturentilRiodelaPlata
ogdenlangsomne,pæneversion–Iradiersmo-
del – rejste tilbage til Europa, denne gang til
Cadiz,hvordenfikenbegejstretmodtagelse.

Allerede i 1717 havde Cadiz overtaget
herredømmetoverhandlenmellemSpanien
ogdeamerikanskekolonier,og idet19.år-
hundredes første del blev Cadiz’ sømænd
lokketafdennenyemusik.Habanera’enop-
leveriEuropaendobbeltforgrening:Enver-
sionderbeholdernavnethabanera –ensa-
londansmedenbestemtkoreografi,dersenere
fortsatte sit liv iSydamerika -ogenanden:
tango americano eller tango andaluz, der
brugtesiteatermiljøet,ogsomikkehavdeno-
genkoreografimensletogretkopieredefigu-
rerfraandrerytmer.

Europa-RiodelaPlata

Somsagt,blevhabanera’enintroduceretiRio
delaPlataaftoforskelligeveje,bådemht.til
geografi,densocialerammeogkoreografien:
1)fraEuropa(ca.fra1850)somenmode,de
anstændigeklassertogtilsigviateatermiljøet
og2)fraCuba,somenpopulærversiongen-
nemdecubanskesømænd–deflestesorte–
dergæstedeRiodelaPlatasmarginaledan-
sesteder,isærhavnene.

•Denførsteversion–habaneradesalón–fort-
sattedet traditionellemønsterogblevmere
ogmerealmindeligideanstændigesaloner.
Det var stiliserede sange, en lyrisk art som
sangernebrugtesommellemspilforatprale
og vise sig. Partiturer til klaver blev trykt i
stormængde,nogle somdeleaf enzarzuela
(en let musikalsk genre med deklamation,
sangogdans,dergenopstodiMadridmod
midten af den 19. århundrede), andre som
selvstændigekompositioner.

Dennehabanerainkludererisinkoreogra-
fi(somalleredehavdefåetnogleændringer)
om end ikke den “rigtige” omfavnelse vi i
dagkender,sådogentætterekontaktmellem
dedansende.Dennemådeatdansepåover-
levedekuniteatrenesregi.

I begyndelsen refererede teksterne meget
til det spanske miljø, men senere begyndte
manattilpassesigdelokaleomstændigheder

ogadoptereenvislokalkolorit.Dokumenter-
ne vidner om habanera’ens tilstedeværelse i
RiodelaPlataområdetunderheletangoens
fødselsperiode, indtil den langsomt forsvin-
derfradeurbanemiljøer.Kundelandligemu-
sikere (payadores) beholdt den, ligesom det
sketemedpolka,mazurkaogschottis.


•Denanden(folkelige)versionblevintrodu-
ceret især på dansesteder ved havnen, som
desortestyrede–academias.Detvarsnævre
lokaler,deryderligerestimulerededentætte
kontakt mellem danserne. Den første refe-
rencefindervii1865,hvorkrønikeskriveren
beskriverdansensomnogetretseriøst: folk
derdanserhabanera, tagerdet alvorligt;de
snakkerellergrinerikke.

Dennepopulærehabaneraopleverenvir-
kelig koreografisk ændring, da compadritos –
folkfraforstæderne,påvejmellemdelandlige
ogmerebymæssigemiljøer–indførtedristige
og originale fortolkninger af de sortes dans,
isæriomfavnelsen,ifigurer,cortes(afbrydel-
seridansen-figurer)samtquebradas.

Dette begreb, ofte nævnt i de senere be-
skrivelser,varafenormbetydningfortango-
ens udvikling. Selv om der til stadighed er
diskussioner om definitionen, er de fleste
enigeom,atquebradasbetødatdansemeden
bølgendebevægelse ihoften,denpopulære
habanerasretprovokativetræk.



denvarentangoamericano(detbehandlervii
næstenummer).
 Menforvirringenvaredeikkelænge.Islut-
ningenafdet20.århundredesførsteårtihavde
habanera’enikkelængerekræfternoktilatspille
enmodelrolleogforsvandtforbestandig.
 Habanera’envarkarakteriseretvedenen-
kelmelodisklinie,normaltstruktureretitrio-
ler:ogbaseretpåenelementær
   
rytmebinær(tango!):somforblev
uændret iheleværket.Denkendtehverken
tiluventedemelodiskeellerrytmiskeoverra-
skelsermedsynkoperellertilstilhedenimu-
sikkensforløb.Altdetteskulleblivetangoens
speciellekendemærker.

I næste nummer vil vi prøve at kigge nær-
mere på tango americano’ens og milonga’ens
bidrag til tangoens udvikling og give et re-
suméafdekonklusionersomdebedstemu-
sikhistorikeresernåettil.  

Quebradasblevikkekunbrugtihabaneras,
men var et element, der bredt anvendtes til
andrerytmer,somdelavestelagdansede,så-
sompolka,mazurkaogschottis.Detvarendi-
rekteprovokationforborgerskabet,derderfor
prøvedeatforbydequebradasviabøder og di-
rekte kontrol på dansestederne. 

I1899lytterdansernetilmusikkenogfor-
tolkerden.Detdrejersignuikkelængereom
specielletrintilspeciellemusikalskepassager;
nuskalmanselvlytteogskabe.Deretliniede
gangmønstre erstattes med drejende forløb,
hvor de dansende går til siderne. Pauserne i
musikken provokerer el corte – afbrydelsen –
somsammenmed laquebrada skalvisesigat
blivedennenyegenresdistinktivekendetegn.

Nuharvitohabanerasmedtoforskellige
koreografier.Denfolkeligeversion,somople-
vede tangoens første koreografiske forsøg, blev
lidtefterlidtintroduceretpådeoffentligepo-
pulæredansesteder,isærikarnevaletsarran-
gementer, hvor samfundets sociale klasser
blevblandetsammen,oghvordetalminde-
lige folk styrede dansens forløb, til borger-
skabets store irritation. Ligesom processen
for tangos americanos blev adskillige haba-
nerasomdannettilrigtigetangoer,mendette
sketeialtforfåtilfælde.Eteksempel:
Habanera’enforsvandtikke,datangoenkom

til. Den nød en bred accept blandt folk og
fortsatte parallelt med tangoen, hvor man
ofteforveksledenavnet,musikkenogkoreo-
grafien.Påetskiltfra1870kunnemanlæse:
“SociedadMusicalLaAfricana”,ogblandtde
sange,devillespille,fandtesenhabaneraog
en…tango.Denneinformationervigtig,da
denviser,atnogetadskiltehabanerafratan-
goalleredei1870.Manformoder,atdet,de
kaldte tango på det tidspunkt, i virkelighe-

KronikibladetCarasyCaretas

Endansiforstæderne(1899)
“Dansenstarter.Detoguitarerbegynderat
spille. De unge kvinder træder ind i salo-
nen,smilende.Mændenestårogventer.Så
starterdenmusik,deventedepå:habanera,
sanseligogliderlig,medrytmerellerkaden-
cer, som kun de landlige musikere kender.
Alleskubberhinandenogprøveratkomme
førstpådansegulvet.Dansenbegynderien
tætomfavnelse;benenerørerhinandenuden
blufærdighed ,de tungeåndedrætblandes,
ogkvindendanseroghengiversig,medho-
vedet på sin partners skulder, helt ind til
ham.Handrejerbådetilhøjreogtilvenstre,
idethanbenytterorkestretspausertilatlave
encorteogklemmepigensbankendebryst
endnumeremodsinoverkrop”.

habanera

CaraSucia





der var under udvikling i Andalusien (fla-
menco).Ogdetvartangoamericano,dervan-
dredevideretilSydamerika.

Zarzuela fik næsten samtidigt en enorm
popularitetiRiodelaPlataområdet.Mange
spanskemusikereinddrogtangoamericanos
idereszarzuelasogblevmodtagetmedvar
begejstring.Disse“tangoer”–derblevkom-
poneretafhvidemusikere,deflestespaniere
– havde en klar fortælling og en scenografi
dervarknyttettildensorteverden,oghvor
manoftegjordegrinmedderestraditioner.

Med tiden begyndte disse musikere at
komponereværker,dervarmereinspirereti
det sydamerikanske lokalmiljø, selvom de
stadigvæk lød meget “andalusisk” (“Tomá
mate,che”–fra1857–betragtessomdenfør-
ste eksempel for en “tango” criollo (lokal).
Størstedelen af de tangoer som zarzuela
brugte,hentyder–bådeiteksterneogisce-
nografien – til dens karibiske oprindelse:
“Hvergangorkestretakkompagnerededesensu-
ellespanskedansemedamerikanskesangelødder
ettordnendebifalditeatret”(ElNacional,1862).

Dissetangoersstorepopularitetgjorde,at
deogsåbegyndteatvindeenvisacceptuden
forscenen:debegyndteatdukkeopigader-
nefralirekassernes(selvomdestadigvæklød
som rene spanske kompositioner); man be-
gyndtelidtefterlidtbareatbrugebetegnel-
sen“tango”påpartiturerne–ordetamericano
forsvinder;ogderlavedesogsåspeciellebe-
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TANGOENSHISTORIE  3. TANGO AMERICANO - TANGO ANDALUZ

(tv)GadeFloridaiBuenosAires(1890)

Iførstedel(LaMilonga3/06)behandledevidesortesdansoghabanera,som
begge,sammenmedtangoamericanoogmilonga–påenellerandenmåde

–udgørtangoensfirevigtigstekilder.
Denavnedernævnesitekstennedenforernogleaftangoensmestkendte
musikhistorikere. I slutningenafartiklenpræsenteresnogleafdisseskon-
klusioner.Vimåikkeglemme,ligesomijazzenogflamencoen,attangoens
oprindelsestadigvækerengåde.
Værtålmodige;detteerkunetomtrentligforsøgpåatforståfænomenet.

 enprimitivetangoryt-
me, der opstod i Cuba i det
18. århundrede (om ikke før…),var enormt
populæriAntillerne,blevbrugtbredtimange
danseogblevhurtigtadopteretafdesømænd,
der dækkede handlen mellem Cadiz og Ha-
bana. Man mener at rytmen må være nået
Spanienalleredefør1811,årethvormankan
dateredenældste“tango”mankenderidag
(Cadiz).Detskaldogunderstreges,atdetikke
varen“rigtigtango”menenslagsalegría–en
afdesenereflamencorytmer(palos)–medtan-
gorytmesomakkompagnement.

Mellem1825og1830blevdenneprimitive
tango–ellerretteresagtenlokaludgavetan-
guillo–hurtigtinkorporeretiCadizkarneval-
letoghenmod1850betøddensstorepopula-
ritet, at også teatrene lagde mærke til den
(Madrid). Tangoen begyndte især at dukke
opizarzuelas,ennyligopståetspanskvaude-
ville, der ofte brugte referencer til Caribien
og de sortes skikke. I løbet af denne usæd-
vanlige vandring – Afrika?-Spanien-Cuba-
Spanien – oplevede tangoen en rytmeæn-
dring der adskilte den endnu mere fra den
oprindeligemodel(f.eks.blevnodepunkter-
neerstattetmedsekstendedelsnoder):

Hvadvardersket?Guitar,harmonikaogan-
drestrenginstrumenterbleviteatreneerstat-
tetafklaver(dervarmereegnettiletbredt
publikum)ogmanmeneridag,atmusikerne
barefulgtemodenogadopteredetidensme-
getpopulærehabanerarytme,somdenube-
gyndteatspillemedtangoenshurtigetempo.
Dettebetødmegetfortangoen,derpådenne
måde igen kom tilbage til den accelererede
rytme, den oprindeligt havde haft i Cuba.
Man kaldte det tango americano, måske for
ikkeatforveksledenmeddenandenversion,

ZarzuelaiMadrid



4. MILONGA

stiltetangoersompolitisksatireellertilkarnevallet,somf.eks.den“afri-
kanske”tango“Unaneglayunneglito”komponereti1866afM.L.Rojas
tilSociedadLosNegros(medetkorafungehvidefrapænefamilierder
maledederesansigtersorttilkarnevallet),eller“ElnegroSchicoba”(1867)
afJ.M.Palazuelos,hvordetenestesortevartekstensmotiv.Andreek-
semplermedandalusisktoneer“Elqueco”,“Bartolo”,“AndatealaReco-

leta”eller“Señoracasera”.
Tangoamericanoblevaldrigenfolkeligdansdadenikkehavdeno-

genfastkoreografi;denspopularitetlåisæriteksterneogimelodier-
ne,ogdenoverlevedelængesomfolkeviserifolkshukommelse.Denne
zarzuelas-tangofortsattesit liv i teatrenesmiljøuafhængigtafde ten-
denser som førte tildenendeligeversion, indtilden forsvandt idet

førsteårtiafdet20.århundrede.Densindflydelsevarafse-
kundærart:deførste“rigtige”tangosangereefterlignedei
begyndelsenoftedereskollegerefradetspansketeatermiljø.
Nogleafdekompositionsresurser,sommusikernebrugtei
zarzuela,blevogsåher“lånt”foratkomponeretangoscriol-
los,somf.eks.vissemelodiskedrejninger,indledninger,små

motiversomforbindelsemellemdelene–somitangoenHotel
Victoria. Men det varede kort, da zarzuelas popularitet dalede hen
mod1880.Endviderevarderforskelpådeinstrumentermanbrugte
påscenenogideprimitivefolkeligetangoorkestre,medenmarkant
anderledesklangtilfølge.

Detinteressanteer,atmangeafdissetangoer–dervarspecielt
lavettilteaterforestillinger–varsåpopulære,atdesimpelthenblev
“stjålet”ogoverførttilbordellernesmiljø,hvordefikenmerefast

koreografiogenansigtslyftning–isærteksterne!

Den gamle spanske komposition Quico,
(kælenavn for Francisco), blev El queco
(bordel)og teksten…“kvinde, jeg tager til
bordellet/kvinde,ladmiggåforbi/Kvinde,jeg
forlader denne hule/ kvinde, jeg kommer al-
drigtilbage…”

Bartolovardenældstespanskemelo-
di(14.århundrede)derfiktangorytmeog
bordellernes glade gæster var på spil
igen:“Bartolohavde en fløjte/med et enkelt
hul/ogmoderensagde/spildenaf,Bartolo!–
Bartolo spiller fløjten/søsteren tamburin/og
denlillesøster/kløedesigisin…tululin!”

Ikkesærligavanceretlitteratur–ind-
rømmet– mendetvarenlykketræffor
genren. Folk tog og blandede alt hvad
mansyntesderkunnebruges,ogresten
opfandt de selv. Resultatet kunne ikke
bliveandetendetheltnytprodukt.Ise-
nerekapitlervilvibehandledisseprimi-
tivetekstersforbavsendeliderlighed.

Adskilligeforfatterepegedepådenafgø-
rendebetydningsommilongaenhavde

fortangoensoprindelse:JuanAlvarez,Teófi-
loWilkes,CarlosVega,osv.,mendentilgæn-
geligemusikalskedokumentationersåringe,
at det er umuligt at være særlig kategorisk
(seartiklenommilongaeniLaMilonga2/05).

Genrenstammerdirektefradenspanske
guajira,derkomtilRiodelaPlataiperioden
1825-30.Omkring1850fikguajiraetnytnavn
– milonga – som spredte sig fra byen ud på
landet.Deropstodogsåetspecielt partner-
skabidennegenreskortelivmed‘compadri-
to’erne,tangoensubestrideligeophavsmænd.
MilongaenstartedeiBuenosAiressometly-
risk fænomen:detvarkunsang.Medtiden
blevmilongaensrytmesimplificeret,førsttil
6/8ogsenere til2/4takt.Denblevførst til

dansdacompadrito’ernebegyndteatsamle
vise koreografiske elementer fra de sorte
(candombe)ogfraandredanse(schottis,polka,
mazurka,osv.)med“tangorytme”(habanera)
somakkompagnement.Detsketeiperioden
1860-70. Compadrito’erne søgte simpelthen
enslagsmusik,dervarmereegnettilderes
sammensattekoreografi.

Ventura Lynch, et direkte vidne, under-
stregerat“Compadrito’erneerdeenestederdan-
sermilonga.Deharskabtdensomenmådeatlat-
terliggørededanse,desortebrugerideresmiljø-
er”.CarlosVegapåsinsideunderstregerat
“selvomrytmenvar2/4kunnemansporegenrens
rødder,idetmilongaernestadigvæklignededecu-
banskeguajiras”.

Wilkes og Guerrero Cárnepa: “De folkelige
argentinske musikere komponerede habaneras på
enandenmådeenddenoprindeligemodel.Hvaden-
tendetskyldtesmangelpåmusikalskekspertiseeller
ønsketomatundgåkomplikationer,valgtedeefter-
hånden at bruge 2/4 takt. Efter manges mening
skullemilongaplaceresmellemhabaneraogtango,
mendersketenogetandetmedden:Degamlemusi-
kere,deralleredevarbekendtemedhuellas,cielitos,
gatosogtriunfos(folklorerytmer,red.),brugte,
ubevidst,6/8taktideresmilonga-akkompagnemen-
ter. Melodiens rytmik tilpassede sig akkompagne-
mentet.Så kommer tangoenog tagerde første tre
noder fra habaneras og ændrer dem. Effekten er
umiddelbar:habanerasgraciøsebalanceogpassione-
redevuggenblivertilenkrampagtigto-fjerdedels-
takt,somsidendaerblevettangoensærkende”.Det
vilsigeatmilongaenantagerdenændredeha-
banerasrytmeogblivertiltango.

Man kan sige, at milongaen eksisterede
parallelt med habanera, dog kun i samfun-
detslavesteklassedamilongaenikkehavde
–somhabanera–enanstændigudgaveder
blevdansetisalonerne.Menbeggebrugtela
quebradaikoreografien.

Omkring1880blevdenudgaveafmilon-
ga der kan danses kaldt tango. Det skyldes
delsatdemilongaermandengangspillede
tildansvarakkompagneretmedtangorytme,

SociedadLosNegros(1869)
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ogdelsatfolkbegyndteatkaldealledissenye,uartigebevæ-
gelserogfigurerfortango.

Kunudepålandetforblevmilongaenenselvstændiggenrei
form,rytmeogstrukturogudgørstadigvækidagendelafden

argentinskefolklore,tragiskogmelankolsk.
Hvorvidtdetvarsom“livmoder”ellersomenparallelform,såvarmi-

longaentilstedeitangoensoprindelse.I1880identificeredemantretyper:
dendansende,densyngendeogetmilonga-showsomblevbrugtideførste
lokalecirkus-forestillinger.

CarlosVega:“Milongaenharintetmedhaba-
nera at gøre – hverken melodisk eller koreo-
grafisk. Tangoen kommer direkte fra tango
americano(ellerandalusiske)”.

VicenteRossi:“Habanerabliverlidtefterlidt
omdannettilmilongasomsåseneremunder
uditangoen”.

LuisTeisseire:“Tangoenstammerfrahabanera”.
Wilkes og Guerrero Cárnepa: “Milongaen

antagerdenændredehabanerasrytmeogbli-
vertiltango”.

HéctorBatesprøvermedenforsonendesyn-
tese:“Tangoen fårdenmelodiske linie ogden
emotionellestyrkefrahabanera,koreografienfra
milongaogrytmenfradesorte(candombe)”.

Hvadkanvisigetildet?Mankunneaccep-
tereenmuligkronologi,somRaúlGarello,
Wilke og Guerrero Cárnepa angiver: det
startermedhabanera,går igennemmilon-
gaenogslutteritangoen.Entilpasnings-og
fornyelsesproces der strækker sig over tre
årtier 1850-1880, og hvor vi allerede kan
identificere “ægte” tangoer som El Queco,
Eltero,Damelalata,AndatealaRecoleta,osv.
 Tangoenopstod,daengenerationafbril-
lantelibertineretilføjedevæsentligeinnova-
tioner i de danse, de allerede kendte. Da
compadrito’erne valgte milongaen og ud-
styrededenmedkoreografigjordedeikke

Hvem skabte den...?

Generalekonklusioner

Ibegyndelsenvartangoenikkeandetendenafrikanisering,enanden
mådeatdansededansecompadrito’erneallerededyrkede,medko-

reografiskeinnovationersomelcorteellerlaquebrada,derogsåalle-
redeeksisteredeidesortesdans(candombe–habanera).Compadri-
to’erneintroducerededentættedans–omfavnelsen–ogdenimpro-
viserendefigursekvens.
 Vinærmerosdenperiodehvorsammenstrømningenafforskel-
lige elementer vil resultere i tangoen. Tangoen var i begyndelsen
dans.Denskarakteristikvarkoreografienogikkemusikken.I1880
sammensmelteriBuenosAires–ifølgeCarlosVega–trepopulære
rytmer:habanera(denmestudbredteogkunstneriske),tangoame-
ricanoellerandaluz ogmilonga.Detoførsteharenkoreografiske
version;milongaenernunæstenfærdigmedatinkorporereden.
 De sortes dans, habanera, tango americano, milonga… Hvilken
rollespillededeendeligiRiodelaPlatatangoensoprindelse?Deter
etpuslespilafdimensioner,ogmusikhistorikerneerikkeheltenige:

a n d e t
end at bruge
mere passende
musik til deres dans. Da polka, ma-
zurka og habanera forsvandt, arvede mi-
longaen–ogbagefter tangoen–alledisse
koreografiskeelementer.
 Processenkunnehaveværetsådan:Den
spanskeguajirabidrogtilmilongaensdan-
nelse med melodien (1850), som senere
(1860-70) tog habaneras rytme til sig: 2/4
(tangorytme)samtdanseelementerbådefra
de sortes candombe og fra andre danse.
Denne modificerede og uartige milonga
blevmedtidenkaldttango.Detsketeipe-
rioden1880-1900.Dissetonavnesamlever
et årti indtil milongaen forsvinder fra det
urbanemiljø.Tangoamericanohavdeikke
nogenkoreografi,folkkunneassimilereog
habanerasdansfikenminimalrolleitango-
ensudviklingsomdans.Begge forsvinder
rethurtig.Manmåhuske,aténtingertan-
goens udvikling som dans og noget andet
sommusik,hvorteatrenesandsynligvisspil-
ledeenvæsentligrolle.
 Mellem1890og1900herskededertilsy-
neladendeetanarki idenfolkeligemusik,
der med tiden dekanterede sig ud i en ny
form, der nu var fælles for hvide og sorte.
Denneprocestogmindstengeneration.Det

Sømænd,soldater,compadritoer,kvægdrivere… ...musikanter,immigranter(isærsønnerne)…



erikketilfældigtatalledemusikstilarterder
varmedispillet–guajira,habanera,fandan-
go,tangoamericano,m.fl.vari6/8eller3/4
takt,menblevspilletellerkunnespillesi2/4.
Deterikkesåunderligtatdetvardennetakt
dervandt,dadetpassedebedretildenringe
musikkendskab de fleste instrumentspillere
havde.Herspillededenfolkeligehukommel-
seenvæsentligrolle,dadetoftekunvarfrag-
menter,musikkernekunnehuskeoggentage
aften efter aften. Deres “ukultiverede” ører
simplificeredeprocessenogantog–tilsidst–
2/4takt.

I20årblevnavnenehabanera,tangoame-
ricanoogmilongaforvekslet. Ibegyndelsen
vardetnormaltatfolkbrugteordetmilonga,
fordi milonga havde fået en dans som
compadrito’erneopfandt:althvaddedanse-
deblevsåkaldtmilongaligesomviidagkan
kalde rock alt hvad de unge danser. Senere
blevbetegnelsenmilongaændrettiltango.

Tangoen–somviforstårdenidag–stam-
merfrasidstehalvdelaf1890-årtiet.Derfin-
desmangeberetningeromtangoerfra1880,
menvikan indtilvidere ikkeværesikrepå
hvordandelød.NormaltbetragtesElentrer-
riano(ErnestoMendizábal,1897-98)somden
førsterigtigetango,enkompositionsomikke

lignedeenhabanera,enandalusisktangoel-
lernogetandet.


Mod slutningen af det 19. århundrede, da
musikernevillekomponeretango-musik–og
ikketangoamericanoellerhabanera–havde
debrugforelementeridereskombinationer,
somdifferentierededemfradetøvrigemusi-
kalskespektrum.Dekunneikkeappelleretil
tango americano fordi den altid brugte de
samme elementer, som teatermiljøet havde
misbrugtiårtier.Detogistedetformateriale
fraisærmilongaen:tekster,temaer,helesæt-
ninger,vendingerdersimpelthenblev“stjå-
let”tildetnyeformål:nufårdetnyeprodukt
enlokalidentitet;nuharvitangoen.Nuhar
dansentangosinegenmusik.

Indrømmet;forvirringerretstor.Teorier-
nemodsigerofteellerkomplementererhin-
anden og der findes utalrige tekniske argu-
mentationer.Manved ikkeommannogen-
sindevilfåenendeligforståelsedererkon-
sensusom,menforskningenfortsætter.

Glædjer:restenafprocessenernogenlunde
veldokumenteret.    

…folkeligemusiker(duoerogtrioer),libertiner,(vise)prostitueretkvinder…

Hvem skabte den...?
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angoensførsteepoke–folkloreperio-
de – foregår samtidigt med en række begi-
venhederderændredeBuenosAires’sansigt
for bestandigt: opførelsen af den nye havn
(1870); skabelsen af en forbundsrepublik
medBuenosAiressomhovedsted(1880)ef-
ter borgerkrigen (1874); Paraguay-krigens
afslutning(1865-71);denendeligesejrover
indianerne (1880) og starten på en massiv
immigrationspolitik. Med freden opstod et
kaotisk socialt fænomen, idet byens kaser-
ner – et enormt militærkompleks der var
placeretderhvornogleafbyensmestefter-
tragtedekvartereridagligger(sekort)–nu
vrimlede det med tusindvis af arbejdsløse
soldater. Landet havde afsluttet de interne
ogeksternekonflikterogvarnuparattilat
driveforretning.Korn,millionerafkvægog
ennyhavnstodnuparat,ogArgentinasde-
speratebehovforfolkgjorde,atregeringen
satte en intens immigrations kampagne i
gang.OgimmigranternestrømmedetilRio
delaPlata.Ialtkomder12millioner,hvor
halvdelendogfortrødrejsenogrejstehjem
igen. Hvor der i 1870  kun boede  180.000
personer (blandtdem8.000sorte) iBuenos
Aires,varder25årsenereover600.000,her-

af var over halvdelen udlændinge (359.425
af667.786).

Menplanenmedatvillebefolkepampa’en
og ørkenen mislykkedes. Immigranterne, der
ikkehavdeforladtderesmarkerforigenatbli-
vefattigebønderietnytland;bosattesigisæri
byenssydligedel:Boca,SanTelmo,Monserrat,
Corrales Viejos, Miserere – bydele, som mid-
delklassenforlodefterenepidemimedgulfe-
ber,derudryddedeentiendedelafbefolknin-
gen.Detblevkvarterer,hvorfolklevedesam-
menstuvede i conventillos (1) under umenne-
skeligeforhold.I1904levededer138.000perso-
neridisseusleindlogeringssteder(byenstotale
befolkningvar951.000),medetgennemsnitpå
56personerpr.bygningog3pr.værelse.

Befolkningen var hovedsagelig mænd:
soldater,krigsinvalide,arbejdere,tiggere,ar-
bejdereikødindustrien(kvægdrivere,slagte-
riarbejdere m.fl.) immigranter osv. Med så
mangeenligemænd(i1909varder100.000
fleremændendkvinder,aleneiBuenosAires)
villeprostitutionenfågunstigetider.Derop-
stodenusædvanligomfattendeindustri,der
gjorde,atBuenosAiresfaktiskblevverdens
prostitutionens Mekka med over 6000 bor-
deller(ifølgeFolketællingeni1887).


Immigranter–begyndelseafden20.århundrede



ribien.Disseovervejendesortesømændledtenaturlig-
visefterforlystelsessteder,hvorhudfarvenikkevarno-
getproblem(caféerogdesorteacademias).LaBocalig-
ger faktisk tæt på det nuværende Monserrat kvarter
(tidligtMondongo).Herboededesorte,indtildelang-
somtdifunderedevæk, og her fandtesutalligesorte
organisationer:Cabunda,Moros,Rubolo,LaAngola,Mon-
dongom.f.,somvarkendteforderesfester,oghvorogså
compadritoerkom.Ogdetvar idissekvarterer,atde
flesteimmigranterblevindlogeret.Snesevisafconven-
tillosdukkedeopogbyenvrimledemedenligemænd,
dervardesperateefterjobogkvinder.

Kaserne-kvartererne
Tilsidstharvibyensnordligeområder,hvormilitærka-
sernernelå.VimåhuskeatBuenosAiresi1880havde
afsluttetenlangogblodigekrigsperiode,faktiskhavde
landetværetikonstantkrigi70år!ogdemobiliseringen
koncentreredenutusindvisafarbejdsløsesoldater.

Hvor nøjagtigt blev tangoen født? Det
eretmysterium.Mankenderdegene-

relle geografiske rammer: las orillas, byens
socialtmarginaleområder:forstæderne,hav-
nen,dekvartererhvorarbejdere,sorte,sol-
dater,  compadrito’er, gadesælgere, prosti-
tuerede, immigranterm.f.boede.Disse lo-
kaliteter var ikke nødvendigvis placeret
langt væk fra byens centrum (se kort), da
havnen(Boca,Barracas),militærområderne
(Retiro,Palermo)ogdesorteskvarter(San
Telmo,Monserrat)dannedeetblandetskak-
brættætpåmiddelklassensboligkvarterer.

Tangoendukkedesamtidigtopforskel-
lige steder. De første orkestre havde ikke
nogenkontrakterogsprangfrastedtilsted
med de samme halvudviklede melodier:
“nårdetlykkesosatsluttesamtidigt,omfavner
vi hinanden” var den almindelige vittighed.
Hver musiker kendte 4-5 stykker, og resten
prøvedeatakkompagneresågodtdekunne.

CorralesViejos
SandsynligviserCorralesViejos(denuvæ-
rende Caseros og Rioja gader) det bedste
budpåtangoensoprindelsessted.Herend-
te kvægets rejse. Det var byens definitive
udkant,hvorderlåtalrigeslagterier,garve-
rier, store åbne pladser til kvægsalg, osv.
Medsåmangefolkkoncentreretsomarbej-
dede med kødproduktion eksisterede der
naturligvis også mange købmandshandler
(pulperías),forlystelsessteder(academias,pe-
ringundines)ogværtshuse.Kvægdriverne–
enblandingafeksgauchoerogsorte,mange
af dem guitarspillere – havde ofte lange
ventetid og møderne med andre lands-
mændendtetitidansogguitarklimpteri.

Havnen
Havnenvarogsåetoplagtstedforenkul-
turelfusion,fordihersamledessømændene
fradeskibederdækkedetrafikkenmedCa-

Hvordansedeman?1870-1915

LaBocamedElRiachuelo
(enkunstigkanal-sekort)

11

AvenidaSarmiento,mod“LodeHansen”
(sekort)

ConventilloiSanTelmo,1907

SoldateriElRetiro,1884

Havnen,slutningafden19.århundrede
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MercadodelAbasto(1900)
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MontesdeOcasgade-1880

Prostitutionenslokaliteter

“Tango-institutionerne”

Menmanskalikketro,atdereksisteredeen
totalharmonimellemsorteoghvide.Kun
demestgroveelementerturdedukkeopi
dissesåfremmedemiljøer.Compadrito’er-
neindså,atdesortesstil–candombe–var
alt foreksotisk.Deterogsåsværtat fore-
stillesigatdeoverhovedetønskedeatvære
endelafdesortesverden,hvordealdrig
villeblive,ellerønskedeatbliveintegreret
oghvorde ikkehavdeen jordiskechance
overfordefremragendesortedansere.

Compadrito’erne reagerede med afvis-
ning:VenturaR.Lynchskrevsineiagttagel-
ser i 1883, ca. 15 år efter begivenhederne:
“byens compadrito’er er de eneste, der danser
milonga,endans,deselvharskabtsomenlat-
terliggørelse afde sortesdans” (vimåhuske
påatmilongaenindtilda–ca.1870–kun
havdeeksisteretsomsang).Dehvide,som
varutilfredsemedtidensetablerededanse
ogstærktpåvirketafdesortesbevægelser,
stjæler,imitererogskaber,mendennegang
påegetterritorium:dehvideacademias,pul-
perías, cuarto de chinas, bordeller, klubber,
osv.

Mankenderenlangrækkekonkretelo-
kalerogderesadresser:caféer,værtshuse,
bordeller, dansesaloner, restauranter, osv.
som med tiden fik et næsten legendarisk
omdømme. Men det var i prostitutionens
regi, at tangoen hurtigst fandt et gunstigt
tilflugtssted. I de næste to kapitler vil vi
prøve at beskrive de fysiske rammer for
dennetangoensførsteperiode.

“HosLaura”

CuarteldelRetiro
(kaserne-1900)

BuenosAireshavn(1860)
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• bordeller hvor man dansede tango
©  conventillos
®  specielle “restauranter”
 teatre - kabareter
 peringundines, caféer, academias 

BuenosAiresprovins-hovedstad

kort



set, kan vi nævne Carlos Gardel, Francisco
Canaro,VicenteGreco,ManuelCampoamor,
JuanCarlosBazán,AlfredoBavilacquaogden
sorte pianist Rosendo Mendizábal, der her
spillede sin berømte tango El entrerriano for
førstegang.Deflestemusikerevaralmindeli-
geprofessionelle.Defik5pesospernat.

Dererkortsagtennaturliggrundtil,at
tangoens første hovedpersoner, tekster

og musik var relateret til den prostitution,
hvis klientel især var compadritoer og immi-
granter.Tangoenopstodikkepåbordellerne,
somnogenstadigvækpåstår,mendeterrig-
tigt, at den fandt et gunstigt tilflugtssted i
prostitutionensverden.Mankansigeat“på
bordellerneblevtangoenmyndig”.

Kvinderneselendigearbejdsforholdgjor-
de,atdetvarrelativtnemtatrekrutteredem
tilprostitution.Detsammegjaldtformange
kvinder i Europa. Man hvervede blandt de
professionelleprostitueredeiMarseille,Lon-
don,AmsterdamogHamburgsbordellerel-
lerblandtfattigeudepålandetiØsteuropa.
Forretningenvarsåenorm,atderhurtigtop-
stodnationaleoginternationaleorganisatio-

tionen:forendelafdemopfattedesdetsom
et bedre alternativ end hårdt arbejde som
bønder,isultellerunderpogromerne.Hand-
lenmedeuropæiskekvinderudvikledesigtil
hvadderblevkendtsomprostitutionensvolde-
ligeperiode(1886-93),ogsomkrævedeenhær
af rå elementer fra underverden i form af
vagter eller “lejesoldater” der kunne klare de
konstantestridighedermellemrufferbanderne.

Eftersom der ikke eksisterede et centralt
registeroverægteskaber i landet,kunneal-
fonsernegiftesig20-30gangeogpådenmå-
de undgå senere komplikationer med myn-
dighederne.Kvindenvarikkelængereenaf
dehvideslaver,men“konen”derarbejdede
selvstændigt. Faktisk er der også eksempler
hvorhunkomtilatstyre–isinrollesomma-
damme – en af alfonsens virksomheder, en

karrieremulighedforloyalekvinder,somvar
blevetældre.

Derigebordeller,med15-20ansatte,varen
sagforsig.Barenvarbemandetmedperso-
naleiuniform.Dervarfastrengøringsperso-
nale,elektrisk lys, telefon(efter1880),map-
permednøgenbillederafhusetskvinderogi
nogletilfældeendogkasino.Defysiskeram-
mervarsåprægtige,atenvigtigedelafsam-
fundetssocialeogpolitiskebeslutningerblev
vedtaget her, selvom “reglerne” ikke tillod
politiske eller andre aktiviteter, der kunne
forstyrrekundernesmuntrestemning.

De prostituerede var som oftest udlæn-
dinge,talte2-3sprog,normaltunder25årog
titmedetvistkendskabtilf.eks.kunsteller
godemanérer,afhængigtafkunderneskrav.

Deflestebordellerdengangvarsmåmed
3-4 kvinder hver, men disse lokaler,

hvor både dans og alkohol var forbudt, og
som ikke rådede over store lokaler spillede
ingenvæsentligrolleitangoenshistorie.Den
delafbranchenderinteressereroshererbå-
de de luksuriøse, lovlige bordeller og de
skjulte, hvor tangoen fik et fænomenalt til-
flugtssted: las casitas eller los clandestinos
(“småhuse”, skjultebordeller).Detvar ste-
dersommændlejedeforenellerflerenætter
for at hengive sig til dans og det sjove liv.
Disse var i virkelighed også moderate bor-
deller,hvorderkunnetilbydestjenere,musik
ogdenødvendigekvinderaltefterkunder-
nesbehov.Mangeafdissekvindervarefter-
spurgte takket været deres dygtighed som
dansere. Las casitas var tangostederne ’par
exellence’igenrensførsteår.Herudvikledes
enintenskoreografiskpraktik,ogdetharbe-
virket, at man senere har set tangoen som
“bordelletsdans”-enuretfærdigogukorrekt

ner,der forsynedeBuenosAiresmeddeef-
terhånden meget eftertragtede europæiske
kvinder,isærfraFrankrig.Nogleafdisseor-
ganisationer,somZwiMigdalellerdenrussi-
skeAsquenazum,oprettedebordelkæder,ofte
iflerelande.AleneZwiMigdal,derblevop-
retteti1898afenjødisk-polskruffer,ogsom
er den største kriminelle organisation i Ar-
gentinashistorie,styrede200bordellermed
3.000prostituerende-en3.delafmarkedet!-
deflesteudendokumenter(2).Bagenlovlig
facadesomenslagsjødiskbistandsforening,
AsociacióndeSocorrosMutuosVarsovia,rekrut-
teredeZwiMigdaltusindvisafpigeridefatti-
ge jødisk-polske/russiske/rumænske lands-
byer,forhvem‘enrejsetilBuenosAires’var
enstorchanceforatflygtefraelendigheden.
Dissepigerblevikkealtidnarrettilprostitu-

betegnelse.Deterlogisk,atdermanglerdo-
kumentationforhvaddervirkeligtsketeilas
casitas. Det var steder som den herskende
moralendikkeskullenævnes,menderfin-
desalligevelutalligeøjenvidneberetninger.

Toafdisse,medtidenlegendariske,bor-
dellervarLodeLauraogMaríaLaVasca.María
forsynede selskaber med de nødvendige
kvinderefterbestilling.Atdansemedhusets
kvinder kostede 3 $ i timen under Marias
mandCarlos’s–Englænderen- ,strengekon-
trol.Compadritoernehavdeingenadgang.

LodeLauravarmegetmereelegantmed
storespejle,højevaserogdyremalerier.Kli-
entellet bestod af jurister, finansfolk, skue-
spillere, folk fra middelklassen  der have
brugforatskjuledereseskapader.Defleste
prostituerede var kundernes private elsker-
inder:“athaveenpigehosLauravarenren
luksus”.Blandtdemusikere,dergæstedehu-

Lascasitas

“LodeLaura”idag “LaVasca”idag

Prostitutionenogtangoen



Deboede ikke ihusetogprisenvar,na-
turligvis,denhøjestepåmarkedet.

Ibegyndelsenvarderkunetenkeltkla-
ver, et gadeorgel eller et mekanisk klaver
(pianola),somstodformusikken,mensenere
begyndte man at hyre flere musikere, ofte
trioer af violin, fløjte og guitar og, til sidst,
ogsåmedenbandoneon.

Ikkeallebordeller,hvormanspilledeog
dansede tango, var luksuriøse lokaler. Der
fandtesogsånogle,dervarretbeskednemen
hvorentenejerenellerdeansattekvindervar
vilde med den nye musik og havde fået et
vistrenomméforatværedygtigedansere.

Defattigeargentinskealfonser–cafiolo–
somkunejede1-2kvinder,varenafdemest
omtalte personager i tangoteksterne. Kvin-
dernevarherretloyale,dadisseruffereikke
brugte vold i deres forretningsaftaler med
dem,imodsætningtilde’rigtige’alfonser–
makro-somnæstenaltidvarudlændinge,og
somdrevforretningistorskala.

Tangoenspikantetekster(ofterenporno-
grafi;detbehandlervisenere))fradennepe-
riodeafspejleroverhovedet ikkedenne for-
retnings umenneskelige dimensioner, hvor
tusindvisafkvindergikenfrygteligskæbne
imøde.ZwiMigdalsbordellerlignedeFord-
fabriker,hvorkvindernearbejdede60timer
omugen,medigennemsnit30-50mændom
dagen (3). Disse kvinder, der talte dårligt
spansk, ikke havde venner eller familie, og
som regel havde folk, der repræsenterede
magten,somkunder,turdeikkeanmeldede-
resslavevilkår.Prisenkunneværedødenog
dette tillod at denne bordelvirksomhed va-
redemereend30år.

Buenos Aires var verdens prostitutions-
hovedstad. Denne lukrative forretning blev
beskyttetogpromoveretafsektorerdervar
knyttettilmagten,isærpolitietogrådhusets
myndigheder.Situationenvarsåalvorlig,at
internationale organisationer begyndte at
klage over myndighedernes ligegyldighed.
Men al kritik kolliderede med samfundets

hykleri,hvorbådedenkatolskekirkeogre-
geringenvarkompromitteret.

Daimmigranterne,istedetforatbosætte
sigudpålandetklumpedesigsammeniby-
en og begunstigede prostitutionen, fik de
samfundetsdomsomsexfikserede,vildeog
umoralske,ogsådanblev tangoenogsåbe-
dømt.Bordelletvirkedehersomenbeskyt-
telsesmur mod disse moralske fordomme.
Her ønskede man ikke at ændre verden
udenfor, og alt var jubel uden modsigelser.
Mankomponeredeikketangoerom1890’er-
nesocialekriseeller immigranternes fattig-
dom. Derfor bliver tangoen – i dens oprin-
delse – selvkonstitueret. Den stiller ikke en
bedre verden i udsigt, og den bliver ikke
skabt som en reaktion overfor samfundets
mangler.Senere,dabordelletsmurbegynder
at forsvinde, forsvinder også tangoens op-
rindeligemunterhed,ogherbegynderdens
vandringindibyenspænesaloner. 

Noter

1 Conventillo:fattigboligkomplekser,hvorimmigran-
terneboedesammenhobetismåværelser

2 Derblevførstsatenstopperfordenneforretningi
1929,dadetlykkedesforeneksprostitueret,Raquel
Liberman, at afsløre situationens omfang og an-
meldte Zwi Migdal til myndighederne. Politiet an-
holdte 107 magtefulde ruffere, der tilhørte Migdal,
ogselvomkuntreblevdømt,vardetsocialepresså
stort,atpolitietvalgteatsmidedeandreudaflan-
det. Det er paradoksalt, at Zwi Migdal blev knust
takketværeenlovdertillodatudviseudlændinge
hvis fagforenings- eller politiske aktiviteter var
imoddenkonservativeregering.

3 IfølgenoglehistorikerevarZwiMigdalikkeendelaf
deinternationaleprostitutionskædermenenafled-
ningafdetlokalejødiskesamfund.Organisationen
ledafentredobbeltmarginalising:somimmigran-
ter,somjøderogfradenetableredejødiskekollekti-
vitet. De kunne være blevet integreret i underver-
densmiljøet,mendeforetrakatisoleresigmedde-
resegnesynagoger,kirkegårdogjiddischeteatre,da
delagdestorvægtpåatbevaredereskulturogetni-
citet.
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I  detsidstenummerafLaMilongabeskæfti-
gedeviosisærmedprostitutionsmiljøet.Selv
om der eksisterede nogle særlige kvarterer
medutaligebordeller,varprostitutionenud-
bredtoveralt.
 Viharogsånævntdetrekvartererderstri-
desomatværetangoensvugge:førstogfrem-
mestslagteogkødindustrikvarterer(Parque
PatriciosellerCorralesViejos),kaserneområ-
der(deaktuelleRetiro,Recoleta,BarrioNorte
og dele a Belgrano) og havne kvarterer (La
Boca,BarracasogSanTelmo–sekort).
 Detersværtatpræciserehvordettemirakel
heltpræcistfandtforførstegang.Sandsynligvis
opstoddetsamtidigtidissetrekvartererdaop-
havsmændene–compadrito’er–tilhørteensub-
kulturderaltidfandtes,hvordervarmulighed
foratskejeudellertjenenemmepenge.
 Slagtere,demobiliseredesoldater,sømænd
og havnearbejdere, prostituerende, alfonser,
småkriminelle…Tangoopstodietbarsktmil-
jø hvor entusiasme, kreativitet, udfordringer
ogmorskabgikhåndihåndmedundertryk-
kelse, fattigdom, barskt liv, udnyttelse, kon-
kurrence og provokation. Disse mennesker
gjordeenkultaftapperheden.Defleste,også
kvinderne,varvandttilatbæreknivogbrugte
denflittigt(sablenogslagteknivenbleverstat-
tetmedencompadrito’sdaggert).Dødenvar
oftekonsekvensenogtalrigestolte tangotek-
sterfragenrensførsteårvidneromdette.
 Vi forsætter – og præciserer – vores van-
dring:

1-ParquePatricios

Iden19.århundredehavdeBuenosAiresal-
leredekonsolideretsigsomenvigtigleveran-
dørafkødogskindtildetinternationalemar-

ParquePatricios1900

Gauchoer-1866

ParquePatriciosidag

RIO DE LA PLATA



VejtilCorralesViejos1862

ked.Deførsteslagtehuse,oprettetikoloniti-
den(1580-1810)låinærhedenafhavnen(hvor
Constituciónstogstationliggeridag)ogufat-
teligttætpåbyensbefolkning(sekort).
 Hundredtusindvisafstykkerkvægblev
hvertårførttildisseslagtehusehvorslagt-
ningerneforegikunderdemestbrutalefor-
hold. Kvæget, anbragt i store folde med
mudderoptilboven,stodhvermorgenog
afventedederesbødler.Såsnartklokkenslå
niblevdesluppetudienkaotiskogforvirret
scene.Efteratværeindfangetmedlassoblev
deres knæhaserne skåret over med nogle
speciellelancer.Dyreneprøvedeatundslip-
pe ved at løbe med bare benstumper, men
blevtrampetnedafhestene.Førstbagefter
blevdereshalsskåretover.Dyreneblevtor-
tureretogdrevetfradetenestedtildetandet
underenlidelsedervaredemellemfemogti
minutterførknivengjordeenendepåderes
lidelser. Dyrene, hestene, mågerne,  jorden
og gauchoerne blev helt indsmurte i blod.
Ifølgeberetningernesådetudsomomgau-
choernefaktisknøddenheftigekampogdy-
renesbrøl.
 Deflestedyrblevkunslagtetforskindet
og fedtets skyld. Efter at disse blev fjernet
blev resten spredt ud på jorden. Horder af
fattigfolkkastedesigoverresterneforatred-
dedetdersenerekunnesælgestilkødsalte-
rierne.Vildehunde,grise,gribbeogmåger
togsigafresten.Blodetdannede, ikontakt
med jorden, en 15 cm tyk skorpe. Stanken
varubeskriveligfordiudoverblodetoglug-
tenfrasalteriernesskorstene,låogsåknogler

ogråddentkødspredtudoveralt.Selvdili-
gencernevarnødttilatkøreenlangomvej
foratundgålugten.Stankenogsundhedsri-
sikoen var så alvorlig, at myndighederne i
1872varnødttilatflytteslagtepladsernetil
Parque Patricios, vest på, ved Caseros og
Riojas gader; det der i dag ligger i Liniers
kvarter.
 Iområdetvarderogsåkoncentreretman-
geandreslagsvirksomhederherundervoks-
lysfabrikker, teglværker, garverier, hjulfa-
brikker, dåsemadfabrikker, m.fl. Al denne
aktivitetkrævedeenhærafarbejdere,vogn-
mænd, kvægdrivere, m.v. som ofte skulle
opholdesigiugevisindtilarbejdetvarfær-
diggjort. Denne købekraft tiltræk mange
folk:købmænd,handelsmænd,spekulanter,
alfonser,prostituerende,musikerem.fl.lige-
som mange forlystelsessteder såsom hane-
kampe,dans,sport,m.fl.dukkedeopinær-
hedenafslagtehusene.Etafdemerepopu-
lærestedervardesåkaldtepulperías,dervar
blandedekøbmandshandlerderogsåfunge-
rede som værtshuse og hvor der ofte også
blevorganiseretballer.Kundernevarhoved-
salig kvægdrivere, soldater, landarbejdere
ogcompadritoer,folksomendnuikkehavde
tilpassetsigtildeturbaneliv.Etbarskmand-
ligtmiljøhvorgauchoer,sorteogalmindeli-
gearbejdereblandendederesskikkeogtra-
ditioner;enoplagtkuvøsefortango.Defle-
ste var de såkaldte criollos – argentiner – i
modsætningtilLaBocaområdetderudvik-
ledesigtilettypiskindvandrekvarter.





Detersværtatforestillesigidag,atibyens
nuværende rigeste kvarter lå – for lidt

over100årsiden–etsåstortkompleksafmi-
litærinstallationer.MenkrigenmodParaguay
(1865-71),modprovinsernesoprørere(Peñalo-
za, López Jordán, Varela, Saa, m.f. 1863-68),
modindianerne(1876-79)samtdetorevolutio-
neri1874og1880efterlodtusindvisafdemobi-
liserede arbejdsløse soldater. Disse mænd
glemteikkebaredetbarskelivdevarvandttil,
ogderesbidragvarvigtigtitangoensførsteog
hårdeår.Devarforlystelsessyge,vandttil–de
nu–kortekniveogslagsmål.Deønskedeikke
atkommetilbagetilderesoprindeligelandlige
hjemstavn–hvorfradeoftevarblevettvunget
tilatbliveindrulleretihæren–dehavdeingen
familieibyenogdeenestekvinderdehavde
forholdtilvardeprostituerende.
 Tætpåkasernerne–påetområdeafgræn-
setafdenuværendePueyrredón-LasHeras-
CoronelDíazogLibertador’sgader,envolde-
lig zone som politiet kaldte Tierra del Fuego
(Ildlandet)ogsomidagrummernogleafby-
ensdyrestedomiciler!–lådesåkaldtecuartos
de las chinas, et kvarter fyldt med værelser
hvorsoldaternes“elskerinder”boede,ogsom
ivirkelighedenvarfattigebordeller(isærfor
militærfolk).Hervarkvindernehårde–“med

kniven i strømpeholderen” – ofte mestizer,
megetfattigeogsomprøvedeatlokkedefor-
bipasserendeind.“LascarpasdeAdela”(Ade-
lastelte)varspecieltberygtet.Nårsoldaterne
fikudbetaltlønorganiseredemanballermed
tangoens første orkestre: Canaveri, Aspiazú,
Ramos,Miguens,m.fl.,hvorderblevdanset
pådenbare jordunder telte,ogmusikkerne
modtogpengedirektefrapublikumefterhver
tango. Fortjenesten var nu ikke så ringe, da
dissestedervarmegetpopulære.Dervarher
at compadrito’en Angel Villoldo – tangoens
fader–skabtesigetnavnitangomiljøet.De-
mobiliseringenogdenhårdekonkurrencefra
“lasloras”(europæiskeprostituerende)ruine-
rededogdenneforretningforbestandigt.
 TætpåTierradelFuegofandtesRecoletaby-
delen,dennevarmegetpopulærogeksisterer
stadigvæk.Hvertårafholdtesherspanskefolke-
fester, de såkaldte romerías. Disse traditionelle
møder,normaltorganiseretaflokalekirker,fore-
gikofteidetfri,undertelte.Selvomdeikkedi-
rekte promoverede tangoen, havde de dog et
ubevidstogvæsentligtbidragtilgenren.
 Hervrimlededetmedfalskesigøjnere,li-
rekasser, markeds boder og muntre menne-
sker.HverbodfalbødmadogmusikfraSpa-
niensforskelligeregionermedenblandingaf
tamburiner,guitarer,sækkepiberogfløjter.Om
dagenvardeltagelsesmassiv,menomaftenen

– festen varede hele natten – var der kun
compadritoerogandretvivlsommeelementer
tilbage.Ensnoromkringtræernesstammervar
noktilatdanneetdansestedmedviolin,fløjte
og guitar. Partiturer eksisterede ikke. Musik-
ken?muñeiras,jotas,peteneras,malagueñas,haba-
nerasogtilsidst–somendrengestreg–enmi-
longa,enpericón…entango.Deprimitivetek-
stervarheltellerdelvispornografiske.Mæn-
denevistehinandenhvaddehavdefundetpå.
Man spillede “a la parrilla”, improviserede,
udenatvidehvemdenrigtigekomponistvar
ogvarierededenoriginaleversionefterbehag.
Formodentlig var der i begyndelse nogle få
spottendeungedervovedeatdansebare for
sjov. José Antonio Wilde beskrev disse fester
somrigtigfarlige,dadeofteendtemedenblo-
digduelinærheden,hvormyndighederneikke
villedrømmeomatdukkeop.
 De mest kendte var “Romerías de Santa
Lucía”iBarracas“ElPradoEspañol”(Quintana
ogJuncalsgader)og“RomeríasdelaVirgendel
Pilar”eller“LascarpasdelaRecoleta”,hvorsol-
dater,arbejdere,immigranter,tjenestefolk,va-
skedamer, barnepiger, vognmænd, bønder,
gauchoer,compadritoer,osv.mødtesforatfe-
ste, danse, æde og drikke i adskillige dage.
Disseteltevarsomtempler,hvormantilbad
musik,dansogmod.

BuenosAires,udsigtfrakasernerneskvarterer1864 Recoleta,1867

CuarteldelRetiro(kaserne)1880

Demobiliseredearbejdsløsesoldater1880

2-Kasernerneskvarterer



I1871dødedeentiendedelafBuenosAires
befolkningunderengulfeberepidemi.De

rigeforlodbyenssydligedelogbosattesigi
dennordligedel,bydelenePalermoogReco-
leta,hvorenluksuriøsarkitekturbegyndeat
blomstreefterfranskforbillede.
 Idensydligedelafbyen–SanTelmo,La
BocaogMonserrat–ændredebybilledetsig.
Immigranterne hobede sig op i de såkaldte
conventillos,storeboligkomplekserhvorfolk
boedeunderkummerligeforhold.Oftevarde
placerettætvedhavnendadeflesteafbebo-
erne var immigranter. Italienere, spanioler,
tyrkereogfattigeargentinerblandedeherde-
restraditionellemusikmedharmonikaensom
det mest benyttede instrument. Selvom con-
ventillos var et naturligt svar på trængende
behøv,vildeumenneskeligeforholdaltidud-
gøreenpletiBuenosAiressocialehistorie.
 Meddepænefamiliersflugttildennord-
ligedelblevdesydligekvartererproletarise-
retogprostitutionenfikgyldnetider.Bordel-
lernevarplacerettætpåalmindeligedanselo-
kaler,derogsåfavoriseredeprostitutionen,de
såkaldteacademias,ogsåkaldtecafésdecama-
reras(cafeerbetjentafservitricer).

 De første academias (før epidemien) var
hovedsærligt bestyret af sorte: de berygtede
academiasdebaile,hvordesortesømændkun-
nemødederesligestilledeoghvordehvide–
isærcompadrito’er,sømændoghavnearbej-
dere–komikontaktmeddesortesdansestil;
detteerformangeetcentraltaspektfortango-
enssenerekoreografiudvikling.Ifølgemusik-
historikerenRodríguezMolavardether,atde
europæiskedanseændrederytme.De lokale
sortebidrogmedderescandombe(dogmeden
andenkoreografidalokalerneikkevarsærlige
store),desortesømændmedderessensuelle
habanerasmenscriollosmedderesfolkedanse.
Beretningerneermegetsparsomme,menman
vedatomfavnelsenidansenendnuikkevar
introduceret.
 Mod1870opstodnyeacademiasvedLaBo-
ca,Barracas,ConstituciónogMontserratsbyde-
le, denne gang styret af hvide. Kvinderne var
mulatteellerhvideogdervarikkenogetskøn-
hedskrav:deskullebareværegodedansere,og
detvarde.Nogleberetninger(FranciscoVega,
1910)fortællerdog,atnogleafdissekvinderrent
faktisksåretgodtud.Mankaldtedemlasventi-
ladas,kvindermedkortenederdel(enheltuset
“tøjstil”irestenabyen)dernoglestederfunge-
redesomenattraktionforatfristemændenetil
atdrikkemere.Ofteblevdetilstoredansenavne
såsom“LaPardaRefusilo”,Pepa“Lachata”,Lola
“Lapetiza”,“Lamondonguito”,m.fl..
 Mændenebesøgtedissestederudelukken-
depågrundafdansen,ogikkeforatsøgepro-
stituerede. Kvinderne var, som sagt, kun et
instrument, et “danseværktøj”. Mange tjene-
stepigerhavdedetsometbijobogarrangøren
derhyrededemskulleofteselvståforderes
dansekjolerdadissepigervarekstremtfattige.
Desmukkesteogdemderdansedebedstfik
ikkeetøjeblikshvile.Efterdeseksreglemen-
teredeminutterkunnemanhøreråbet“pido!
pido!”(mintur!)mensallemændprøvedeat
fåfatidebedste.Nogleafdissestaklesvæsner
såudsomomdevarligekommetudafbruse-
badet,svedigemedtøjetklistrettilkroppen.

Havnearbejdere-1880

Luksuriøsarkitekturibyensnordligedel

ConventilloiLaBoca

VejenmodLaBoca-1900

ImmigranterankommertilBuenosAireshavn,1882

3-Havnen



.men gjorde at for at få dem var det bare et
spørgsmålomtidog(små)penge.
 Herkommændderønskedeatdansemed
professionelle danserinder, ikke alene com-
padritoer (af alle slags), saltningsarbejdere,
skibsværftsarbejder,kvægdrivereogsoldater
men også de såkaldte cajetillas, ofte mænd
medhøjestillinger.Disseunge–ofteudsæd-
vanlige gode dansere – afskyede deres egne
klassesunderholdningsstederogforetrækfor-
stædernesmerepikanteogudfordrendeloka-
ler.Deplejedeatkommeigrupper–defrygte-
lige patotas – og var uden videre parat til at
slås eller konfrontere bøllerne i knivsduel.
Disseelementerfikencentralrolleitangoens
udformningogudbredelse.
 Politikrønikerneberetterometuoverskue-
ligvoldeligtmiljøitangoensførsteår.Slagsmål
ogduellervarsåalmindeligeiunderverden,at
myndighedernepraktisktaltikkehavdenoget
at sige: opgaven var for stor og ressourcerne
ringe.LaBocakvarteret,medenstribeafsmå
cafeer(CafédelosNegros,ElPalomar,ElMolino,
ElEdén,CaféParis,LaCamelia,m.fl.)varsærlig
råt,medmangesåredeogdræbtehveraften.
Dissestederblevoftebrugtafpolitikernetilde-
respolitiskekampagne.Alfonserneudfoldede
herenhærafkvinderforattiltrækkekunder

oglokalernevrimledeafcompadritoer,profes-
sionelle dansere eller natteravne fra middel
klassen der ledte efter disse afsidesliggende
dansestederlangtvækfrapolitietskontrol.
 Mangeadissedansestederblevmegetpo-
pulære, og utalige musikere startede deres
karriereher.Derestransportable instrumen-
tergjordedetmuligthurtigtatløbefraetsted
til et andet, da deres repertoire på det tids-
punktikkevarsåomfattende.
 Alt tyderpåat tangoen ikke fik lov tilat
væremediconventillosbegyndelsedadisse
blevstyretunderstrengereglerogdansenvar
ikke en undtagelse. Normalt organiserede
manballeriweekenderne,nårdeflestebebo-
erekunneværetilstedet.Hvisdervartilladt
atdanseen tango f.eks. til etbryllup, såvar
cortes(figurer)forbudt.Deflestebeboelservar
små,grupperetomkringenstorgårdhvoralt
praktisk blev lavet: mad, opvask, vask, ud-
vekslingafinformation,møder,m.m.
 Inæstekapitelvilviafsluttevoresrejsegen-
nemtangofødslensgeografivedatkiggenær-
merepåspeciellerestauranterellersommerca-
féer, klubber, saloner, teatre og, ikke mindst,
karnevalet.





OPRINDELSEN (5.del)

TANGOENS HISTORIE
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detotidligerekapitlerbehandledevitan-
goens oprindelige hovedscenarier: kaserner-
neskvarterer,havnenogslagterierneskvar-
terer. Mod slutningen af det 19. århundrede
rykkedetangoenlangsomtfremmodsamfun-
detsmiddel-ogoverklasser,tiltrodsforstærk
modstandframange,derikkevillerisikere,at
enmusikmedså“lav”oprindelseskullefriste
deres kvinder. Men de traditionelle danse –
“cifras”, “décimas”, vals, “schottis”, polkaer,
osv.–varnuiklartilbagegangbådeimiddel-
klassemiljøerneogpådefolkeligeforlystelses-
steder. Restauranter, klubber, saloner, teatre,
privatehuseogdetoffentligerum(somf.eks.
underkarnevalet eller sommerfesterne iden
fri)begyndtelangsomtatacceptere–ogofte
ogsåatkræve!–atmusikerneindsmugledeen
tangoirepertoiret,ofteunderdækkeafandre
betegnelsersom“danzacriolla”e.l.

Idensfremmarchmodbyenscentrumblev
tangoen gradvis renset for dens manerer og
figurernesfrækhedblevmerebeherskede;vi
måhuskepå,atpådettidspunktvartangoen
førstogfremmestendansemusik.Dervilgå
næsten40år,førtangoteksterneogsåbleven
almindeligdelaftangoinventaret.

Det er den almindelige opfattelse, at tan-
goenblevintroduceretidepænefamilierefter
ataristokratiet,førstiParisogsenereiBuenos
Aires (1912), havde accepteret den. Dette er
ikke helt rigtigt. Tangoen var blevet enormt
populær i den almindelige befolkning langt
tidligereiBuenosAires,isæriforbindelsemed
karnevalet.Nublevden”blot”institutionali-
seretvedatderigeogsåaccepterededen.

Karneval

Det havde været byens fest per excellence fra
midtenafdet19.århundrede.Herhavdede

sorteenunikmulighedforatkommeudog
blive synlige. De indtog gaderne med deres
farverige dragter, enorme hatte udsmykket
medfjerogderestrommer.Dedansedeitime-
visdenmonotonecandombe,ogderherskede
storerivaliseringermellemdeforskelligegrup-
per.Opgøretendteoftemedsåvoldeligega-
dekampe,nårdekrydsedehinandensvej,at
politiettilsidstforbøddisse‘parader’,somnu
blevbogstaveligtaltovertagetatdehvide.De
introduceredeenoverdrevenefterligning,idet
de malede deres ansigter sorte, klædte sig
somsorteogdansedeenparodipådesortes
candombe.Detblevkarnevaletsstoreattrak-
tionogetvigtigtbidragtil tangokoreografi-
en.Ognårdisseoptogkrævedesang,frem-
drogdissefalskesortealtiddetsammetema
isangerteksterne:desorteskærlighedtilhvi-
dekvinder,glædenvedatkunnelevefritog
slavenshengivenhedoverfor“laamita”(den
hvidehusfrue).

Underkarnevaletfyldtefolkgader,teatre,
dansesalonerogoplevedeenudsædvanligfri-
hed, som myndighederne kun tillod i disse
specielle dage. Teatrene (Victoria, Polyteama,
m.fl.) fjernede tilskuerstolene og omdannede
rummet til dansesalon, hvor tangoen meget
hurtigtblevdenmesteftertragtedemusik.Der
varallesalgskonkurrencer,mangenyemusik-
værkerblevspecieltkomponerettilbegivenhe-
denogorkestreneblevudvidetmedsnesevisaf
musikere,sådekunnespillehøjtnok.

Allerede i1903bliver tangoenkåretsom
karnevaletshoveddans:“ApoloTeater.Herac-
cepterermanikkeandetendtango,koketogfræk,
entenvedkroppenselegance,føddernesbehændig-
hedellerkroppenesumiddelbareselvbevidstefacon.
Glædenerlydløs;mantagerdansensåalvorligtat
ingensnakkerforikkeatmistetakten.Tango!tan-
go!råberpublikumogorkesteretspillerhelenatten”
(ElTiempo,23-02-1903).Deterinteressant,



atavisenherbeskriverdansensalvor,noget
derofteforvekslesmedtristesse.Koncentra-
tionen er vigtigere end forfængeligheden:
densørgeligetangovaralleredeigang.

Deoffentligemedier“opdagede”tango-
en,ogentusiasmentiltrak impresarioer,or-
kesterledereogmusikere,somtilpassedesig
tildetnyefænomen:“Politeamavilpræsentere
en fornyelsepådetnyekarnevalder sikkertvil
glædedetdansendepublikum.Firmaetharhyret
etorkestermed40musikere–alleargentinere–
og programmet er helt anderledes end tidligere
års,idetantalletaftangoervilblivefordoblet,et
almindeligt krav til disse type festligheder” (El
Tiempo,11-02-1903).

OgtilsvarendeskriverugebladetCarasy
Caretas,11-03-1904:“Nårkarnevaletkommer,
fårtangoenensuverænførstepladspåalledan-
seprogrammer. Denne libertinernes dans kan
kuntolereresidisseskøredage.Derfindesikke
etenesteteater,derikkepræsenterernyekom-
positioner,tildansernesstorbegejstring,sompå
deressidebrænderefteratpralemedalledetrin-

variationer,somdenneliderligedansgiverplads
til”.

Derigefejredenaturligvisogsåkarnevalet,
meniprivatesalonerellerpåluksuriøsehotel-
ler,hvor tangoenendnu ikkehavdeadgang.
ÅrsenerekunneselveColonteatret1organisere
storeballer–“GrandesBailesdeMáscarasySo-
ciedad”–hvormændenebetalte25pesos(sam-
menlignetmeddemerebeskednesteder,hvor
entréenvar5eller10pesos)ogdamernehavde
gratis adgang. Dansen? ja, den begyndte
kl.11.00ogsluttedekl.04.00…

Klubberogsaloner

Naturligvis dansede man også tango uden
forkarnevalsperioden.I1890’ernedukkede
dermangeborgerforeningerop–isærknyt-
tettilimmigranternesnationalitetogprofes-
sion–ogsomoftehavdederesegneorkestre:
CentroRecreativoUniónLiberal,OrfeóndelSur,

Hvidetilkarneval,klædtudsomsorte-1890.Detvaretydmygenderituel
somdogfikstorbetydningfortangokoreografiensudvikling.

Karneval-1902

Orfeón Argentino, Unione e Benevolenza, Or-
feónGallego,LaFratelanza,ItaliaUnita,m.fl.

Tangoenopnåede sinendeligeanerken-
delseviaenhærafmusikgrupper,somikke
hørte til i det saftige natteliv, såsom bandas
(specielleorkestre,normaltmedblæseinstru-
menter),rondallas(grupperafmandolinerog
bandurrias – toldstrenget guitarlignende in-
strument – violiner og guitarer) og orfeones
(korogorkestrespecieltdannettilkarnevals-
optog).Tilpublikummetsstorfornøjelseind-
føjedeorkestreneoftenogletangoeridanse-
arrangementerne.Mangemusikkorps–enten
frakommune,hærellerpoliti–valgteatåbne
deresrepertoirefortangoer,dervarudkom-
metpåpentagram(nodeark).

Disseforeningerorganiserederegelmæs-
sigtstoreballer.Pigernekunnekommemed
langekjoler(oftevarderkjolekonkurrencer)
ogimponerendefrisurer,menpublikumbe-
stodnormaltafcompadritosogtjenestepiger
samtenvifteafforskelligesektorerfraden
lavere middelklasse. Med tidens løb blev

d i s s e
d a n s e -
saloner
o m d a n -
nettilrigti-
ge milonga-
er (som man
kanmødeidag
i Buenos Ai-
res).

A n d r e
foreninger
–f.eks.Pa-
tria y La-
boro – var
specielt ind-
rettettildeprostitueredesfri-
dag(normaltmandag).Dekunnesåudleje
sig som dansepartnere (for at tjene noget
ekstra)ellerkommesomalmindeligegæster.
DetovennævntePoliteamateater,berømtfor
sine karnevalsfester, var også berygtet for
BailesdelInternado2,hvormedicinstuderende



mødtesengangomåretogarrangeredema-
kabre og vanvittige fester til stor inspiration
formangemusikereogkomponister3.Attan-
goennårteatrenebetød,atdennuvarblevet
accepteretafdetbredesamfund.

Teatrene


EfterJuanManueldeRosasfald–Argentinas
nationalisteneherskerfra1829til1852–pro-
moverededenyemagthavere isærdeuden-
landske teatre. I denne proces introducerede
spansketeaterfolkzarzuelasoglystspil.Disse
plejede at inkludere et “eksotisk” nummer,
f.eks. en tango americano eller en habanera;
normaltsomdetkomiskenummer.Derblev
opførtmangeteatreidetosidsteårtierafdet
19.århundrede,ofte somnøjagtigekopieraf
kendteeuropæisketeaterbygninger.Menden-
neentusiasmeforteatretdækkedeelitensbe-
hov.FlertalletafbefolkningeniBuenosAires
havde brug for et teater der kunne afspejle
detslivsvilkår,ogderforopstodetmerefolke-
ligogmerebeskedenteater–elteatrocriollo–
somspilledemusikalskevaudeviller,hvorar-

gentinske teaterforfattere og skuespillere be-
handledelokaleemnerogefterlignedederes
udenlandske kolleger. Publikummet var be-
gejstret, og mange af de “tangoer”, der blev
spillether,harsatsigfastifolkshukommelse
for generationer. Det lød ganske vist stadig
vækmegetandalusisk,mendetvartrodsalten
begyndelse (“tangoen” La Menegilda, f.eks.,
blevkåretsom“tjenestepigerneshymne”).

Måskevar“ElgauchodeBuenosAires”,fra
1857,detførsteargentinskelystspil.Denspan-
skemusikerSantiagoRamosskrevoghavde
premierepå“Tomámate,che”(drikmate!)iBu-
enosAires.Denbetragtesafmangesomden
første tango-komedie der var blevet kompo-
neret iBuenosAires.Tangoenblevefterhån-
den hovedmusikken i vaudevillerne, selvom
detstadigvæklødmegetanderledesendden
musik,mankunnehøreudeiforstæderne.

Tangoenkomtilteatretogtildenationale
cirkusarenaeri1890’ernesomencompadritos
dans.Førstsketedetsomenpittoreskhentyd-
ningtilforstædernesmådeatdansepå,hvor
skuespillerne “fægtede” lidt med nogle trin.
Senerekomderenmeredetaljeretudmaling
afdennenyepralendekoreografi.I1897isce-

Snartvilledissespåklædningværeensagablot,tilstorfordelfortangodansen!

“UnioneeBenevolenza”-1903

Derigeskarneval-1904

CaféeriLaBoca-1911AvenidaSarmiento,vejenudtildenberygtederestaurant“LodeHansen”-1902

“LodeHansen”,somvardenmestmyteomspundneblandtdeførsteetableredetangosaloner.



nesatteOlimpoteatret“Justiciacriolla”,enko-
misk-dramatiskzarzuelaafAntonioReynoso.
Herivistes to tangoer, som ikke længere lig-
nede andalusiske dans, og med en tekst der
brugte lunfardo, Buenos Aires særlige slang.
Det er første gang et teater præsenterede en
autentisktangocriollounderdettenavn.

1890’erne var milonga- og tangoepoke.
Folk fra middelklassen kunne nu komme i
kontaktmedtangoenisitegetmiljø.Hvadan-
gårtangosomdansvarderikkeretmegetat
komme efter i disse saloner. Man “dansede”
tangosommangjordedetpåteatret,stærktpå-
virket af de spanske dansetradition. Til gen-
gældvarmangemelodierblevetvirkeligepo-
pulæreogobligatoriskeioffentligeogprivate
festligheder og arrangementer. Gadeorgler,
mekaniskeklavererogdeførstetangopartitu-
rer hjalp til. Teatrene gjorde at tangoen ikke
længere var et bandeord, som man forbandt
medprostitution,duellerogobskurekvarterer.

Caféer,restauranter
ellersommercaféer


Hen mod afslutning af det 19. århundrede
havdemangelugtet,atdervarpengeattjene
pådennyemusik.Tangovarikkelængere
den forfulgte rytme knyttet til
forstædernes uhum-
ske salo-

nerellerprostitutionsmiljøet.Desidstetoårtier
havdegjortunderværkeridenneproces.Mar-
kedslovenefremmedeenopblomstringafca-
féer,hvormankunnehøretangodirektefrade
musikere, der havde komponeret den. Især
blev “Cafetines cantantes” enormt populære.
Detvarcaféer,betjentafservitricer,hvorman
ikke kunne danse, men høre tidens bedste
tangomusikere.Defandtesisærvedhavnen,i
LaBocakvarteret.
 Hvadangårrestauranterblev“LodeHan-
sen”(1875-1912)detberømteste,enmyteblandt
desalonerdererknyttettiltangoen.Inærhe-
den af Palermo kvarteret fandtes andre lig-
nendelokaler:ElTamboellerTambito,ElVeló-
dromoogElpabellóndeloslagos.

“LodeHansen” fungeredeomdagensom
restaurantogcaféforfamilier.Omaftenenvar
derdinersconcerts,enstorattraktionforetme-
getmereblandetklientel,ikkemindstvelha-
vende compadritoer og medlemmer af mid-
delklassesungebander,desåkaldte“laindiada
del90”,medlangthår,højtsvungetoverskæg,
stok og revolver4 . De var spektakelmagere,
svirrebrødre, som nød immunitet hos
politiet, som dukkede tal-
rigtophveraf-
ten

BuenosAirestypiskconventillo Tangoogfamilievarærkefjender.
Trodselendighedoghåbløshedvarconventillos
enaftangoensallesidsteerobringer.



for at prøve at kontrollere skandalerne. Den
rigtigefeststartedeefterkl.23.Mankunneop-
dage stedet mellem træerne, takket være de
uendeligerækkerafhestevogneneslanterner.
Detdiskuteresstadigvækhvorvidtmandan-
sedei“LodeHansen”5.Mendetvigtigsteer,at
stedetsamledetidensbedstemusikere,ogatde
herskabtenogleaftangoensbedstekomposi-
tioner.Folkspisteogmoredesigunderblom-
strendepavilloner,mensmusikernespillede i
denfri.Disseorkestrekanbetragtessomoptak-
tentildeseneresåkendteorquestastípicas.

Conventillo

Dettogmangeårførtangoenblevacceptereti
conventillos (disseuslebarakker,hvor isærim-
migranterne boede). I denne fattige verden,
hvordernormaltboedeenfamiliepr.værelse,
kollideredetangoenmedimmigranternesmo-
ral.Folkprøvede–gennemhårdtarbejdet–at
flygtefraalt,hvaddermindedeomdeelendige
vilkårdekomfra.Devarlogisknokikkevillige
tilat ladederesdøtreblivefristetafenmusik
som mange forbandt med samfundets værste
elementer; el compadrito var ensbetydende
medfamiliesplittelseogmoralskopløsning.

Men dansen vandt efterhånden, først i
hjemmeneiconventillos,senereialmindelige
husstandeogafmangegrunde.Idettekaoti-
ske liv i conventillos kunne forældrene ikke
kontrollere sønnernes adfærd. Arbejdet, fat-
tigdommen,pladsmanglen,støjenosv.sendte
disseungemændvækfrabarakkerneogind
på byens utallige forlystelsessteder, hvor de
komikontaktmeddansen.Demangenatio-
nationaliteterilosconventillosbevirkede,atfe-
sterne(isærbryllupper)vrimledemedforskel-
lige rytmer, instrumenter og danse: galisiske
sange, napolitanske canzonettas, milonga’er,
osv.Veddissefællesarrangementermanglede
deraldrigén,derbadmusikkerneom“untan-
guito”ogvistedetforbavsedepublikumhvor-
dan man dansede “derude”. I begyndelsen

nægtedepigerneatdansetangoforanderes
forældre,mendansenblevalligevellangsomt
etuundværligtogelsket ritualpå søndage-
nes improviserede eftermiddagsdanse, hvor
de unge piger kunne få adspredelse i deres
ellerskontrolleredeogkedeligeliv.

Derefterkomturentilmiddelklassensom
den sidste bastion tangoen skulle indtage.
Hjemmenekunne ikkedækkedesmuthuler,
som endte med at lade tangoen trænge ind
somenanderledes,pikantogudfordrendeny-
hed.Detvarbrødrederlærtederessøstreat
danse;detvartalrigegadeorglerdervandrede
ibyen;detvaroffentligefestligheder;ogikke
mindst klaverundervisningen, hvor man nu
kunnefindevedsidenafdeklassiskepartitu-
rer f.eks. Villoldos “La Morocha”, som i 1906
solgtesi…100.000eksemplarer!

Barnet er født. Vi ved nogenlunde hvordan
ogretgodthvor.Nukanvifølgebarnetsspor
ind i det nye århundrede. Et vidunderligt
væsen med mange fædre, med nye instru-
menterogmedtusindvisaffolk,dervilprø-
veattrækkedetindideresegennostalgi–og
delykkedes.Visesijuni.

Noter

1 TeatroColonsvarertilDetkongeligeTeateriendansk
sammenhæng.

2 Internado:detpraktikophold,manskullehavesom
lægestuderendepåethospital.

3 ElInternado(Canaro),Elbisturí(Firpo),Elanatomista
(Greco),El termómetro,El sexto (Fresedo),Anatomía,
Rawson,Derechoviejo(Arolas),Elséptimo,Labiblioteca
(Berto),m.fl.

4 Atbæreknivogikkerevolvervaretspørgsmålom
æreforelcompadrito.

5 Noglepåståratmandansede,meniafsondredelo-
kalerogmedkvinder,somkunderneselvtogmed.
RobertoFirpo,der spillede i“LodeHansen” i 1908
derimodbenægterat detvardans: “Kvinderne kom
aldrigalene.Oftekommændenemedflerekvinder,respek-
teredeherrerihøjestillinger.Mangeungevaruniversi-
tetsstuderendeogveltrænede:dekunneslåenbevæbnet
compadritomeddenbarenæve.”



denførste“rigtige”tangoderharoverle-
vetindtilnu.

Det vigtigste er dog ikke hvem der
brugtebetegnelsen“tango”forførstegang,
men kompositionens identitet. Det, vi i
dagkendersomtango,brugteca.40åref-
ter tilblivelsen (1880-1920) til at definere
sindefinitivestruktur,adskilligesigsomet
selvstændigtproduktogfåenmassivac-
cept.I1900varudvælgelseafinstrumen-
ternefærdig:1)harpe-violin-fløjte2)fløjte-
violinguitar3)klaver-violinbandoneon
(blæseinstrumenter bliver ekskluderet).
Orkestreringenvarstadigikkeeksisteren-
deogdetspilledesimproviserende,uden
solisterellerpartiturer;teksternehavdein-
gen argument (og først da bandoneonen
træder ind (1890-1900) får tangoen sine
første“vedetter”).Musikernevarikkefag-
ligt organiseret og deres betaling helt til-
fældig. Et hjælpeløst panorama… men
tangoenhavdealleredemonopolisereten
unikkoreografiogenmusikalskstruktur

I
VANDRING MOD BYEN 

TANGOENS HISTORIE

femkapitlerharvidrøftettangoensoprin-
delse.Førstsommusik–enlangvandringgen-
nem to kontinenter (tre, hvis vi tager Afrika
med!ogdetskalvi)–ogseneredetvarierede
scenarium ved Montevideo og Buenos Aires,
hvorgenrentogform,fiksinegenidentitetog
vandtenvisacceptinoglekredseimiddelklas-
sen. Tangoen, der vinder stort over for andre
konkurrerenderytmer,kommertil–i2-3årtier
–aterobrerestenafsamfundetshjerte.

Mod slutningen af det 19. århundrede var
ordet “tango” allerede en fleksibel betegnelse
med flere betydninger: tango andaluz (i teatre-
ne),habanera,milongaellerbare“festligdans”.
Altvartango.Imangeårbrugtemanordenemi-
longaogtangosomomdetvartoanalogeting
medforskelligenavne,ogdetvarteatreneder
tilsidstomnævntemilongatiltangoogbegræn-
sedeordetsbetydning.I1900vartango,“vores”
tango, selvom der skulle går endnu 20 år før
denfiksindefinitivestruktur.

Pionererne
Det er umuligt at præcisere hvem der var de
første tangokomponister. Baseret på et inter-
view med bandoneonisten Antonio Chappe
forsikrerbrøderneHéctorogLuisBatesatenaf
deallerførstevarJuanPérez(derbl.a.kompo-
nerede “Dame la lata” 1); andre peger på den
sorte musiker Jorge Machado med “Tango no.
1”; Carlos Vega vælger “Andate a la Recoleta”,
osv. -kilderneeralt forsparsomme.Men,var
detdentango,viidagkender?Tilsyneladende
ikke.Dererenbredenighedom,attangoenik-
ke fik sin rigtige musikalske definition før Ro-
sendo Mendizábal komponerede “El entrerria-
no” (1897-1898 ?); for mange musikhistorikere

ElNegroCasimiro(violinistogkomponist):LayapaogEntrada
prohibida,m.fl.IfølgeViejoTanguerovarCasimiroogmulatten
Sinforosodeførste,deroffentliggjordederestangoer.
JorgeMachado(harmonikaspillerogkomponist):manved
kunatdetvarengodmusikersomspilledepåenprimitiv
harmonika med kun 7 knapper. Han var den første der
nummereredesinetangoer;ogdenførsteerfra1883.
MulattenSinforoso(clarinetist):enafdeallerførste.
LinoGaleano(clarinetistogkomponist):sandsynligvisvar
detGaleanoderkomponeredeElqueco(2),i1885,enafde
smukkestekompositionerderharoverlevetfradentid.
GabrielDiez(spanier,klaverspillerogkomponist):Elpor-
teñitoi1880,Airescriollos,TussonrisasogQuejasdelalma.
SebastiánRamosMejía(bandoneonist):sønaffrigivnesla-
vere,ogsåkendtsomElPardoSebastián.Manformoderat
hanintroduceredebandoneonenitangoen.
EduardoGarcíaLalanne(klaverspillerogkomponist):fødti
1863,spilledeimangezarzuelasogkomponeredetooperaer
ogadskilligetangoertilteaterstykker:Nomevenganconpara-
das,SoyelRubioPichinango,Quemevoydebaile,m.fl.
DomingoPodestá(klaverspillerogkomponist):Pericónpor
María,Triste,FumadasogdenpopulæremilongaLaestrella.
Miguel Torquist (klaverspiller og komponist): Nenúfares,
Charmeuse,Flordelotus,Elmaco.Dødei1908.
JoséPlazuelos(klaverspiller,organistogkomponist)
Francisco Hagreaves (1840-1900, klaverspiller og kompo-
nist):Denmestbetydningsfuldetangokomponistmeden
akademisk uddannelse. Komponerede tangoerne Bartolo,
TangodelaMenegildam.fl.samtpasodoblesoghabaneras.
RosendoMendizábal(1868-1913,klaverspillerogkompo-
nist):Elentrerriano,DonPadilla,Eldescandso,Rosendo,Elorien-
tal,DonEnrique,Tresarroyos,DonHoracio,m.fl.Muligvisden
vigtigstekomponistidet19.århundrede.Hanvardentidlig-
ste fornyer. Hans kompositioner, som han introducerede i
caféenTaranaellerpåbordellerne(LodeLaura,ViejaEustaquia,
PardaAdelina….)måhave lydt ligesåprovokerende forde
førstemilonguerossomPiazzollasmusikgjordefordesidste.
Desværreerdeflesteafhanstangoernuglemt.
JoséMarmón(1870-1946,klaverspillerogkomponist):Puro
acero,Eltronquito,Calcuta,Elcachimbo,Uncimarrón,m.fl.
ManuelO.Campoamor(1877-1941,klaverspillerogkom-
ponist):komponeredebl.a.Laconchadelalora,SargentoCa-
bral,Lapercanta,Amor,Enelséptimocielo,m.fl.
ErnestoPonzio“ElPibeErnesto”(1885-1934,violinist,kom-
ponist,bodyguardogslagsbroderdertilbragte15årifængsel
formord): enægte legende;Ponziokomponerededenbe-
rømteDonJuandahanvar…13årgammel.Andretangoer
var:Eltaura,Caradura,Lamilonga,Culpasajenas,m.fl.
PrudencioAragón“ElJohnny”(1886,violinist,guitarspil-
ler,klaverspillerogkomponist):MedAragónkommervitil
desidsteårafdet19.århundrede.Hansførstetango–El
talar–komponeredehanalleredesombarn.Aragón,imod-
sætningtildeflesteandremusikere,havdeensolidmusik-
uddannelseogefterlodenrækkeperler:Sietepalabras,Mate
amargo,Eltape,Ojosnegros(sammenmedGreco),m.fl.

Noglepionere(6.del)

1890-1910
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med umådelige muligheder. Lad os kigge
nærmerepådet.

Elcafécantante
Efter tangoens egentlig definitionsperiode
(årtiet1880-1890oglidtsenere),gikderikke
så lang tid før den begyndte sin erobrings-
marchmodde socialekredsederhavdeaf-
vistden.“Hovedkvarteret”låvedhavneni
LaBoca,hvortangoenkoncentreredesitvir-
keitalrigecafetinescantantes(Caféermedle-
vende musik). På disse værtshuse dansede
manikke.Mangehavdeservitricer(smukke
kvinder med sorte kjoler og hvide forklæ-
der),mendetvareteksklusivtmandligtmil-
jø.Folkklumpedesigsammenforatdrikke
umådeholdent,diskutere,ryge,skændesog,
frem for alt,  høre tidens bedste musikere:
Loduca,CastriotaogCanaroi“Royal”,Firpo
i“Teodoro”(hvorhankonsolideredeklaverets
rolleitangoensgrupperinger),Palavecinoog
Phillip hos “El Griego”, brødrene Greco og
Gaudenzioi“LaTurca”,GonzálezogAragón
i“ElArgentino”,Bardi,DeLeone,Doutryog

Fuster i “La Marina”, Villoldo, Berto, Pacho
Berstein ogArolas i “La Taquera”, samt “La
Luna”,“LasFlores”,“ElPopular”,“Edén”,“Los
dosamigos”,“CaféAzul”ogmankunneblive
ved… Natten endte senere med dans i de
nærliggendebordellerhvordemestbizarre
skikkelserudfordredederesligemændidans
(ogduel…),mendetvigtigsteer,attangoen
pådette tidspunktvar steget et trin tilop i
dens fremmarch mod byen. Orkestrene var
blevetenstorattraktionogsåforfolkframid-
delklassenogmusikkenvardetcentrale:Nu
lyttedemantildet!

Der er stadig diskussion om hvorvidt de
førtetangomusikerevarintuitive,autodidak-
te eller havde en akademiske baggrund. Vi
ved,atnæstenalledeførste“professionelle”
musikeremanidagkenderfradenneperiode
–90’erne–varsorteellermulattersomhavde
fundet “fidusen”: at komponere tangoer for
dehvide.Detinteressanteherer,attrodsde-
restekniskeogsocialebegrænsninger,serdet
ud som om en bestemt gruppe musikere
stræbtebevidstefteratfåetfællessprog,en

lyd,enrytmederkunneidentificeressomet
nytfænomen,tangoen.

I1890’erneharvisåennygenerationsom
stadigvarselvlærtemusikere–normaltme-
getunge–ogsomikkekunneskrivemusik:
ManuelAróstegui(Champagne-tangó,Elapa-
cheargentino)arbejdedeien lottoforretning;
Agustín Bardi (Lorenzo, Qué noche, Tierrita,
Tintaverde,Nunca tuvonovio)varansat ien
tøjforretning;JuanCarlosBazán(Lachiflada)
vartypograf;AugustoBerto(DonEstebanLa
payanca)varmaler;RicardoBrignolo(Chiqué,
Intimas) var arbejdsmand i konstruktions-
branchen,ManuelCampoamor(Lacaradela
luna)var“altmuligmand”påetkontor;Ro-
berto Firpo (El amanecer, Alma de bohemio,
Didí) var landarbejder; Vicente Greco (Ojos
negros, Rodríguez Peña, El flete, Racing Club)
solgteaviserpågaden;JuanMaglio“Pacho”
(Sábado inglés, Armenonville) var mekaniker;
José Luis Padula (Nueve de julio) var vand-
rendeguitarist;FranciscoPracánico(Corrien-
tesyEsmeralda)ogLuisTeisseire(Entradapro-

hibida) var almindelige arbejdere… for at
nævnenogle få, somkomponerede tangoer
somstadigvækspilles.

De nye kompositioner afslører allerede
en bredere musikalsk viden endAngel Vil-
loldos enkle melodier (“tanguitos”…), som
undtaget “El choclo” var beskedne værker
medmegetringetekster.Medtidenfikman-
geafdeanonymeprimitivetangoeren“rig-
tig” komponist. Kendte musikere stjal sim-
pelthenmangevidunderligemelodier–som
entenvaranonymeellertilhørteikkesærlig
kendtemusikere–ogforegavatdeselvhav-
dekomponeretdem,f.eks.Elqueco,Elllorón,
Ataniche,CaraSucia (oprindeligt:Conchasu-
cia,Snavsetfisse),Damelalata,¡Quépolvocon
tantoviento!,osv. 
 I dag associerer man ordet tango med
melankoli, savn, fortabelse… I næsten alle
Buenos Aires milongaer spilles i dag ikke
længere de allerførste orkestre (Canaro,
Lomuto,Firpo,osv…).Devirkerfejlplaceret
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Hunblevgennempulletaf27politibetjente
Somefterlodhendeskusseienforfærdeligtilstand
Hunblevkneppetforfra,bagfra,oppefraognedefra

Stakkelspige,kusseafjern
Sikkeenomganghunfik
Medhelerøvenimarinade
Medaltdetsædhunfikderpå

ILavalle-gaden
Harmanåbnetetstorthorehus
Hvorallekvinderbliverkneppetbagfra.
Deonanererkundenogslikkerhanspik
Ogslugersæden
Deslikkerhansnosser
Medstoromhuogelegance

PåEsmeralda-gaden
Rigtigtsentpånatten
Kanmanfindevandrendeludere
Somermestreiknaldoghor

Jegadvarerdedumme
Værpåvagtfordisseludere
……
(uforståelig-dårliglyd)

HvisIeruopmærksomme,erdetsikkert
Atdevilfåjerestissemændtilatrådnehelt
Ogvilfåjeresrøvognosser
Tilatbliveædtaffladlus

p.g.a. af deres munterhed, den accelererende
rytmeellermonotoneogringeharmonisering.
Sådanvardetikkeibegyndelsen.Nårmankig-
gerpådeførste titlermankender, fårmanen
fornemmelseafhvaddetvar,derinspireredede
primitivekompositioner:glæde,erotik,detsjo-
ve:“TocamelaCarolina”(Rørved“den”,Caroli-
na),“Dossinsacar”(Dobbeltudløsningudenat
trække den ud), “Dejalo morir adentro” (Lad
“den”døindenfor),“Laconchadelalora”(lude-
rensfisse),“VaCelinaenlapunta”(Vaselinepå
spidsen), “Concha sucia” (Snavset fisse), osv.
Men alle disse meget pikante vers var ikke
egentligeargumenttaletekster,men“letrillas”–
noglefåkortevers;enmodemankopieredefra
varietéteatretogsomakkompagneredeenmu-
siksomudelukkendevartildans.

Folkønskedeenklekompositioner,hvismu-
sikogtekstmannemtkunnehuske.Mangeaf
deførstemusikerevargenialeintuitiveognog-
le af dem tillod aldrig versificering af deres

kompositioner.Dettegjorde,atmangetangoer
overlevede, mens talrige kompositioner, hvis
pornografisketeksterkunhørtedenatlige“hor-
der”til,giktabtforbestandigt.Ofteskullear-
vingernetilnogleafdissetangofædreigenera-
tionerbetale50%afindtægterneiegenskabaf
forfatterhonorarfortekster,dervarenskamplet
forfamilien.

Deførsteteksterkunneikkesyngesoffent-
ligt,dadevillehavdegenerettidensrigidemo-
ral. Temaerne var baseret på bordelmiljøet og
afspejledeendelafsamfundetsomalle–natur-
ligvis – nægtede at have kendskab til. Det er
compadrito’s tekster,dernæstenaltidhandler
om,hvordanmanbedstkanudnyttekvinderne:
“Jegharenkvinde,somtjenerpengeformig/ogjeg
harenanden,somikkeersåeffektiv;/hvishunikke
makkerret,/viljegikkelængerepryglehende…”At
slåhende…ja,detvarbelønningen!Teksternei
denprimitivetangoafslørerenbestemt“etik”,
derdomineredeivissemiljøerafdelavereklasser

–krævedeennyklang.Musikernebegyndteat
fortrængefløjtenogvælgedyberetoner.

Denne kursændring skyldte mange faktorer,
ikkemindstattangoenforlodskjulestedet–d.v.s.
bordellet–samtmusikernesekstremevanskelig-
hedermedat spilleetnyt instrumentman ikke
havdesetfør,medringeklaviaturogudenlære-
metode.Devarsimpelthentvungetatspillelang-
somt.

Deterindtilvidereumuligtatpræciserenøj-
agtigthvornårbandoneonenblevendelaftango
orkestrene.Megettyderpå,atdetsketemodslut-
ningenaf1800-tallet,muligvisi1890’erne.

Deførstebandoneonsspilleremankendervar
JoséSantaCruz,“Englænderen”TomásMoore,Pe-
droAvilaog“Denblinde”Ruperto,somførstse-
nerekominditangoen.

SebastiánRamosMejía–“Elpardo”(mulatten)
Santillán–ervoresbedstekandidatsombando-
neonspioneritangoen:“Sortejorddermodnedetan-
goens frø” som digteren Enrique Cadícamo en
gangsagde.I1900spilledehanpåetværtshusi

TangodelPaseodeJulio
(DedikerettilEulogiaMargarita)

Palermopåetprimitiveinstrumentmedkun53
knapper.Selvombandoneonensandsynligvisvar
kommetindivarmennogetfør,vardetSantillán
derdannedeskole.Haninstrueredeengenerati-
on af bandoneonspillere, som senere kom til at
spille centrale roller i tangoens udvikling: Ma-
zuchelli,Zambrano,Repetto,Solari,Romeroog
AntonioChiappe,m.fl.

De første instrumenter der kom ind i landet
havde33knapper.Senerefikdet55,så65ogtil
sidst,denuværende71,dersvarertil142stemmer.
Publikumetmodtogmedbegejstringdetteadop-
tivbarn.Snartvillevirtuosespilleretiltrækkelegio-
neraffanatikere:CiprianoNavas,ArturoBerstein,
VicenteGreco,VicenteLoduca,JuanMaglio“Pa-
cho”,GenaroEspósito,EduardoArolas(kaldt“El
tigredelbandoneón”,bandoneonestiger),m.fl.

Ienlangperiodedeltebandoneonenogfløj-
tenplads iorkestrene.Afde instrumenterman
brugteitangoensallerførsteorkestre,overlevede
kunviolinen.

Bandoneoneneksisteredeikkeitango-
ensførsteperiode.Senere,datangoen

alleredevarigangmedatmistesinfræk-
ke,levendeogstøjendekarakterbegynd-
te den at erstatte fløjten. Denne proces
moddet sentimentale– somnaturligvis
ikkesketefradenenedagtildenanden
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Angel Villoldo – også kaldt “tangoens fa-
der”komponeredebl.a.“Elchoclo”,“Lamo-
rocha”og“Elporteñito”.Hanvarenusæd-
vanligproduktivkomponistogdigter–en
afdeførste–,medtalrigesonetter,dialoger,
monologer,sange,recitationer,landligemi-
longaer,tangoerfororkesterpåsamvittig-
hedenogikkemindst,hanspopulære“bor-
deltangoer”.Hererenprøvefraenindspil-
ningfra1903:

Detberygtede“Syndetsgade”(1890),
denaktuelleEsmeraldasgadeidenindreby

BORDELTANGO



1906

tilladt!Mangeafdissefigureroverlevedeogblev
seneredøbt:paseo,mediocorte,ocho,dieciséis,volteo,
tijeras, marcha, refalada, cruzada, Garabito, parada,
vuelta, paso atrás, sentada, abanico, alfajor, espejito,
m.fl.

Naturligvis,hvisdetatdanseenlazadosvaret
chok for moralen, så var det at danse abrazados
(omfavnet)enkatastrofe.CarlosVegasiger,attan-
goenudvikledeherdenstærkesteogmestorigi-
nalefornyelseidansenshistorie.Deførstemænd
derprøvedeomfavnelsenvisteikkehvaddevari
gangmed.Detpænesamfundsåikkedenkunst
dervarpåfærde;kunenfarefornationenssunde
skikke,densnedgang.

Og det var velfunderet; tangoen var for tæt
knyttettilprostitutionsmiljøet.Mensombrødrene
Batesfortæller:“Manmente,atdetmedatrøreved
hinandenidansenvarenslags forspil for ‘forretnin-
gen’.Menpådisseuslestederhvortangoenherskede
ignoreredemanblufærdigheden;kyskhedeneksisterede
ikkeogmanafskyededegodemanererogdeetiske
love.Devarikkeumoralskemenamoralske”.Den
nyedansstartedeetrivaliseringsløbeikreativi-
tetogsmidighedsomsmittedemusikerne,

inklusivimmigranterne,dadervaret“overskud”påhundred-
tusindvisafmænd-endetaljemanikkebarekunneignorere.

Mendeterikkekunenligemandligeimmigrantervitaler
omher:middelklassens familiepatriarkervarbordellernesre-
gulærekunder,isærdestederhvortangoenfandtly:denogen-
lunde velhavende lokaler. I dette kæmpe hykleri delte disse
“respekterede”mænddesaftigetekstermedderesligemændi
klubber,påjobbet,pårestauranter,pårejser,osv.ogbidrogpå
denmådetil,atgøredemestutænkeligeteksterutroligepopu-
lære(sebox).

Tangoensenormesucces iLaBocavarede indtil lidt efter
1910.Såsketederdetutænkelige:iløbetafkorttidbrasedetan-
goenindicentrumogialledeandrekvartereriBuenosAires.
Detvarenjordrystelse,oghovedaktørenvarnudealmindelige
caféer.Lokalernebegyndteatkonkurrereindbyrdesforathyre
debedste tangomusikere:brødreneSantaCruz i“LaPaloma”
(Palermo);Berto,CanaroogSalernoi“Venturita”(VillaCrespo);
Arolas,FernándezogMonelosi“LaBuseca”(Avellaneda);Gen-
aro,CamaranoogMuñecas iSanTelmo;Bardi,DeLeoneog
Ponzioi“T.V.O.”,brødreneGrecoi“ElEstribo”;Bersteini“La
Fratinola”(ParquePatricios);Bertoi“Castilla”,osv.

Trodsmusikernesanstrengelservardetmusikalskeniveau
stadigretprimitivt.Selvomtangoenalleredehavdenåetenvis
selvstændigstruktur,vardetekniskemidlerbegrænsede;kom-
positionernehavdeetdesperatbehovforenrigtigeharmonise-
ring.Altdetteblevderidekommendeårrettetoppå.



Dansen
Mangeharoftepåståetatmusikernevardeførstederskabte
tangoen,mendetpasserikke:tangoen,førdetblevtiltangoen,
varenmådeatdansepå,sommanbrugtetildedansemanal-
leredekendte.Dissenyekoreografiskeelementerkrævedeog
promoveredeenny,mereegnetmusik.Derfor,datangoen–som
musik–begyndteat fåsinegen identitet,overførtedanserne
alledefigurerdeforlængstvarigangmedatopfinde.

Ja,“Ibegyndelsenvardansen…”Firsårefteratvalsengjor-
desinentréiRiodelaPlatassamfundbegyndteflereandrestil-
arterattilladeatdanseenlazados,detvilsigehvormandentog
fatidamenmedhænderne(fralazo:lasso).Detvariforstæderne
ogvedhavnenehvordenoffentligemoralmistedekontrollen.
Trodsinnovationernevardansenenormaltmonotoneoglivlø-
se.Derfor fikde figurersomcompadrito’erneopfandt tilmi-
longarytmeensåvældigmodtagelse.Allevilleværemed:pol-
kaerne,mazurkaen,habanera’en,schottish’enbegyndteatadop-
teredissenye“frække”tekniskeelementer:corridas(småløb),
sentadas(atsiddesidelænspåmandensben),enlace,m.fl.Endnu
ikkeeneksklusivkoreografi–alterimproviseret–mennoktil

etbredtrivaliseringsløbemellemdanserne.Sene-
reoverdrevdeenlace’enogomfavnelsenbleven
delafdansen.Tangoenvarikuvøsen.

Forstædernes mand var bailarín nato (fødte
dansere)medubegrænsetkreativitet.Compadri-
to’erne–arbejdssky,legende,morsom,danser…
eskapist–brugtetangoensomenreklameforsig
selv.Oftevardansenderesenesteprofession.De
tænktekunpåden.Deresprestigeafhangaffy-
siskudholdenhedogeksklusivefigurer.Allemu-
sikhistorikerepegerenstemmigpådissedanseres
virtuosedygtighed,medukontrollabelspontani-
tet og evig improvisation. Pablo Echagüe, 1906:
“Tangoenerenforlængelsenafcompadritoen’sprovo-
kativeformer:‘Hvadså…?Hvadragerdetmig…?’,en
taktfastoverdrivelseiskuldrenessvingen,envuggende
gang,medstrammeballer,medlarmendehæletramp”
(mankananenogleafdissetrakinogleafdenu-
tidige unges fremtoning, især outsiders fra de
storebyer).

Benetselegantebevægelse,trampenmedhæ-
lene,småsideløbe,cortes,mediaslunas(halvmå-
ne),kryds,vuggendebevægelserogandreufor-
udsete figurerderoverraskededamen…altvar
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ne,orkestreneogsangerne.Trodsdenoffentlige
anstændigemeningderbetragtededenneinvasi-
onsomslibrig,begyndtetangoenaterobredefol-
kelige kvarterers hjerter. Tangoen var ikke bare
endnuendanssommankunne ignorere.Kvin-
dernerystedeafspændingnåretorkesterturde
inkludereenenkelidetsrepertoire(ofteskjultun-
deretandetnavn,f.eks.“danzacriolla”).Mænde-
ne?Desyntesatdenvardenenestedansdervar
nogetværd…

Detdiskuteresstadigommændeneibegyn-
delsen kun dansede med andre mænd. Det er
utvivlsomtaten“rigtig”damealdrigvillegæste
dissesteder,menmulighedernevartilstede:en-
tenprostitueredeeller“professionelle”danserin-
dermankunne“leje”fornoglemønter.Jo,mænd
trænedemænd,ligesomidag,mendetersværtat
tro,atsåmegetbehovforfeminintselskabhavde
ekskluderetkvindenfradansen.Icafécantantesi
LaBocahavdekvinderneingenadgang:detville
haveværetetoplagtmotivtilballade.Herkom
folkforatdrikke,lyttetilorkestreneog,hvismu-
lighedenvartilstede,atdanseindbyrdesforsjov.

Somsagt,fiktangoenmangeelementerude-
fra(corridas,sentadas,osv.)ogtilføjedenye:f.eks.
atgåfremadogelcorte,afbrydelsenidansen.Til
forskel for andre danse, fører manden damen
udenenplanlagtkoreografi;detteerenaftango-
ens vigtigste bidrag. Ifølge Vicente Rossi blev
kvinderneførteftermandensforgodtbefindende.
Detvarnemtatmiste taktenogdeskullevære
forsigtigeforatikkeatdummesig,sådevardyg-
tigetilatgættemandesnæstebevægelse.Altty-
derpå,atkvindernealligevelvarretmishandleti
dansenitangoensførsteperiode;simpelthenfor-
didebarevaretinstrumentforhansdans,datan-
goenvar-ibegyndelsen-mandensdans.

Forstædernes hårde liv skulle forme en viril
ogorganiskdansistærkkontrasttildekedelige,
forfranskede eksempler fra den urbane musik.
Detvardennespontanitet,utålmodighedogvita-
litet der tiltrak de unge fra middelklassen, for
hvem det at være en ignorant i nattens saftige
hemmelighedervarutænkeligt.Dansenvarhver-
kennemellerbanaltstøjende;detvaretritual,en
indvielsesceremoni. Folk havde aldrig oplevet

nogetlignende,ogligesomivuduellermacumba,
blevfolkfortrylletogafhængige.

Eftersomtangoenfrabegyndelsenvarenpra-
ledans,erdet ikkeunderligtat–trodsdetpæne
samfundsfortrængningafden–noglenavnepå
legendariskedanserindersivedeud(indrømmet,
ikkesærligtelegantetilnavne…):LaParda(mørk-
hudet) Refucilo, Pepa “Den stumpnæsede”, Lola
“DenLavbenede”,Saúl“Dentynde”,MarianoCao,
ArturodeNavas,JuanFiliberto,LaMondonguito
(denbuttede),MaríaLaVasca(baskeren),“Kinese-
ren”Venicia,“Fuglen”María,CarmenGómez,La
Paisana, La Parda Flora, La Barquinazo (den snub-
lende),María“Dentissende”,“Blondinen”Mireya2,
m.fl.

Som alt der er forbudt, er tangoen i frem-
march.Enheterogenhærbelejrerbyen:1)lospa-
toteros,ungefravelhavendefamilierdersamler
sigiberygtedebanderogbesøgerforstædernes
lokaler; 2) organitos “Rinaldi” (gadeorgler) som
introducerertangoibyenskjultietvarieretre-
pertoire.Børnenelærersangeneoggentagerde
“uskyldige”vers:“Bartolohavdeen‘fløjte’/Medet
enkelt hul, / Og moren sagde: / Bartolo “spil” den
af!”; 3) de militær musikkorps; 4) Las calesitas,
karrusellerne,somnudrejermedtangomusik!;
5) pianolas (mekaniske klaverer), lirekasser og
grammofoner;6)deførstepartiturerderforpe-
sterpigernesklaverundervisning;7)karnevalet
ogimmigranternesforeningsballerhvortangoen
snegsigind;7)teatreogkarnevaletsanmeldel-
ser i aviserne… alle havde lavet et konstant
uimodståeligtogsuccesfuldtmuldvarpearbejde
i20år.Tangoenvarkommettilbyen. 



Noter

1 Damelalata:Givmig“blikket”(fra1864,1871,1880,
1888…?).Lalatavaretstykkeblik,sombordelmut-
ter gav til den prostituerede når hun fik tildelt en
kunde,ogsomhungavvideretilsinalfons.Detsva-
redetilhalvdelenafprisenfortjenesten.

2 MargaritaVerdier(hendesrigtigenavn)inspirerede
to berømte tangoer: Tiempos Viejos (Canaro) og La
RubiaMireya(Gentile).



VANDRING MOD BYEN 

TANGOENS HISTORIE
1900-1920 P  eriodenmellem1890og1910blevafgø-

rendefortangoensdefinition,bådesommusik
ogsomdans.Tangoenbegyndteatbevægesig
væk fra prostitutions miljøet og startede en
ustoppeligvandringfraforstædernemodby-
enscentrum,enprocesdertogca.30årogsom
ikke foregik uden store omkostninger. Trods
tangoenssuccesfuldehistorieforlangtedetnye
århundredenuenbehersket,uddannetogele-
gantdans,en fladog forudsigeligkoreografi;
altdet,tangoenaldrighavdeværet.

Tangoensførsteogmestradikalemusikal-
skeforandringvarirytmen:fradenoprinde-
lige2x4takt,hvormanlagdeeftertrykketpå
førstedelaftaktenfordansensskyld–etka-
rakteristisk træk i de primitive tangoer – til
dennuværende8x8takt.Igen,etkravsomdet
nyepublikumstillede.

Tangoentrådteindidetbredesamfundi
enperiodemeddramatiskesocialeændringer
ogvalgte side: i stedet forat solidarisere sig
meddeklasser,derskabteden,identificerede
densignumeddenofficiellemoral:derigeog
de fattige tilhørte bestemte kvarterer – hhv
centrumogforstæderne–ogskulleblivedér.
Ethvertforsøgpåatskifteklasseindebaruhyr-
ligekonsekvenser.Denfattigemanddersøgte
kabarettenogprøvedeatlevesomendandy
–ellerdenstakkelskvindederprostituerede
sigisinstræbenefteretbedreliv–vardømttil
evigefortabelse.

ManuelCampoamor:“Nukomponerjegikke
fleretangoer;jeggiderikkemere.Denaktuellege-
nerationharændrettangorytmenogpublikumhar
accepteretdet.Vi,somharenandentangoopfattelse
måtrækkeostilbageoggivepladstildennyeføl-
somhed”. Denne udtalelse stammer fra 1905!
Campoamorsavnededeægtetangoerfrabare
et årti tidligere. Hvad var det sket? Hvorfor
mistedetangoendensfestligegemytogdens
oprindeligfrækhed?

BuenosAires-1910

Fabriksarbejder-1900

KraninstallationvedhavnenLaBoca

(7.del)



ste to-tre årtier forblev com-
padrito’enenahistoriskperso-
nage og forsvandt fra scenen.
MartínezEstradaderikkeselv
dansede,beskrevdennyetan-
gosomhansåden:“Deteren
dans,derforegårfrahoftentilfød-
derne;restenafkroppendanserik-
ke. Det ligner fire vågne ben der
transporterer to sovende, omfav-
nedekroppe.Enudtryksløs,mono-
tondans.Densmeritligger,somi
ægteskabet, i det sædvanlige, uden overraskelser”
Ogfortsatte:“Nuhartangoennåetsitultimative
udtryk:udtryksløsheden.Denharsammealvorsom
tomenneskerderkunelskerforatforplantesig,en
aktudennydelse”.Ja,denprimitivedansvarnu
blotensaga.

Andreprøvedeatforsvaredennyestil:
“Blufærdighedenogangstenforatblivetil

Tangoenfårmakeuppå…

Alleredeititlernefrabegyndelsenafdet20.
århundredeserman,hvorlidtdervartilba-
geafdenglæde,somherskede i tangobor-
dellerne. Disse steder var som fæstninger
moddemoralskedommefrasamfundet:in-
genbeklagedesig,ingenvilleændreverden;
ren munterhed uden modsætninger; ingen
protest eller sociale kampe. Forstædernes
folk var klar over deres klasseløse status,
mendebeskæftigedesig ikkemeddenso-
cialekrisei1890’erne,ogdetgjordetangoen
heller ikke. Det gjorde til gengæld immi-
granterne–velhjulpetafdesocialistiskeog
anarkistiskeidéer,somdehavdetagetmed
fraEuropa.Detskalfremhæves,atdetblev
dissessønnerderkomtilatspilleensærlig
rolleitangoensvidereudvikling.

Modslutningenafdet19.århundrede,da
landetbegyndteatfungeresometnogenlun-
denormaltsamfund,forsvandtbordelletsbe-
skyttelsesmureogtangoenspredtestilresten
afbyenssaloner.Prisenvarhøj.Detseksuelle
undertone forsvandt og blev til refleksion.
Tangoenbegyndteatantagesamfundetsvær-
dierogdenherskendemoral.“Denkomindi
deanstændigesalonermedmasker…”sagdefor-
fatterenE.M.Estrada,oghanhavderet.Tan-
goenvarblevetalvorlig,reflekterende,mere
ordentlig,civiliseret…Detvardetpænesam-
fundskrav:denskandaløseerotikskullevæk,
den hurtige tilfredsstillelse og glæden gør
pladsfordenpersonligetragediefuldtopaf
rådomhvaddetvarrigtigtellerforkert.Tan-
goenbegyndteatsesigselvsomfarlig,som
enepidemisomraseredealt:familien,orden,
selvrespekt.

Tangoen gør skade; det siger tangoen
selvnu!Teksternefradenneperiodebeskri-
verog“forklarer”forskelligepersonagerder
deltogibordelorgierne;compadrito’eroglu-
dernefårenvifteafmoralskerådmedsig.
Dissekvinder,somhidtilhavdeværetglæ-
dens dronninger, blev nu beskrevet som

stakkelsvæsnerdervardømttilelendighed.
Tangoteksternekomtilatlignederomaner
deintellektuelleskrev:kvindernevardelti
trekategorier: lamilonguera ellermilonguita
(kvinderidetliderligenattemiljø),kæresten
ogmoderen.Detoførstevarmodsætninger:
detondemoddetgode;kødmodånd; fri-
stelsemodkontrol,kabaretmodfamilie.La
milonguerabarenseksualitet somkæresten
–etuskyldigthjerte–ikkehavde.

Moderenrepræsenteredeidealet,dettid-
løse forbillede, uden historie eller ambitio-
ner og, naturligvis, kønsløs. Alle mødre i
tangoerne er nu menneskelige versioner af
JomfruMaria-typen,someristandtilatfor-
ståaltogtilgivedemestutænkeligeudske-
jelser.Hvisverdenvarfarlig,hvisfattigdom-
men lokkede til social transvestisme, var
moderendetevigetilflugtssted.

Compadrito’er blev nu til et angstfyldt
væsendergræd,fortrødaltogkomtilbage
tilsinmor.Teksternebegyndteathuskede
tabteværdierogunderstregededenbesked-
nehjemstavnsomdensandereferenceover-
forstorbyensglamour.

Dennyetangodyrkededenspejlvendte
udgaveafAngelVilloldosmaskulineproto-
type-compadrito’en:denrigtigemandder
var en fremragende danser, havde succes
med kvinderne og som var i stand til når
som helst at bevise sit mod; ikke tynget af
hverkenanstændighedelleræstetisklevevis;
arbejdevarensagfordetåbelige.

Men i den liberale politik, som general
Argentino Roca indførte i 1880 (Roca var
præsident i 1880-86 og 1898-1904) var der
ikke plads til lediggang, og den nye tango
havdeandreplanerforalledemangeenlige
mænd:etkorrektlivudenalkoholellerfest-
ligheder; intet natteliv med de nemme fri-
stelser;arbejdetvaridealet.

Detvarligesåumuligtatforestillesigen
grædende compadrito som det var at se en
compadrito der dansede langsomt. Og dog
blevdetsetitangoennu;beggedele.Idenæ-

grin har gjort tangoen lang-
sommere. En rigtig mand fra
BuenosAireskanikkeløbeel-
ler springe – det er kun ud-
lændinge der gør dens slags;
han laver ikke “ornamenter”
når han danser; det er ikke
rigtigmandligt.Hangårbare,
sobert; déri ligger virtuosite-
ten.Hvordeandrekunserén,
derbaregår,mestrerhannu-
ancernessubtilitet”.

Blandtdedanseredergjordekoreografi-
enitangoenmereraffineret,d.v.s.demder
skabte salontangoen, huskes: Juan Carlos
Herrera, Bernabé Simara, Casimiro Aín,
Francisco Ducasse, Atilio Supparo, César
RattiogElíasAlippi.

Jo, tangodansen blev samtidigt forenklet
ogmerekompleks;mensmiddelklassenbe-

Umuligtatforestillesigengrædendecompadrito...

Denyetider...



gyndte at danse, diskret og alvor-
ligt,opstodetnytfænomen:tango-
showet.Kabaretternesåfidusenog
promoveredeenikkelængereano-
nym konkurrence blandt tidens
bedstedansere.

KlubbenogKabaretten

Modslutningenafdet19.århund-
redevartangoensfremmarchmodbyenscen-
trum, som sagt, uundgåelig. Den trænger
langsomtindietmiljøderiårtierhavdenæg-
tetdenadgang.Førstskerdetikabarettenogi
immigranternes saloner, så ved karnevalets
storearrangementer,middelklassenspompø-
sefestligheder,offentligekonkurrencer,osv.

 Da overklassens magt blev udfordret af
demokratiseringsprocesen og århundredskif-
tet, søgte den tilflugt i eksklusive redouter
hvortil kun de pengestærke havde adgang.
Dentidhvorcompadrito’erneog“niñosbien”
(middelklassens forkælede unge) delte de
samme danselokaler i forstæderne var forbi.
IfølgehistorikerenMatamoro“opstodkaba-
rettensombordelletsoffentligeversion,hvor
dansegulvetnuvarienluksuriøssalon,
hvordetidligereudenlandskekunder
nu brugte smoking og talte fransk,
og“Lasloras”(europæiskeludere,
red.) var nu forfranskede kokot-
ter…” De velhavende skiftede
deluksuriøsebordellerudmed
lamantenida,enfastelskerinde
med holdt bolig (garconieres).
Mensdeungemænd(under
25) havde været ophavs-
mænd til den spektakulære
koreografiidenprimitivetan-
go,såvardetnuvoksnemænd
omkringde40medmensuccesi
det private, der udgjorde kaba-
rettenspublikum.Tangoenogka-
barettenvarsomskabt forhinan-

denogifireårtierblevdettan-
goensvigtigstescene.

Densåkaldtebelleépoqueud-
nævnteParissom“detsødelivs
hovedstad”, og ligesom mange
storbyeriLatinamerikaimporte-
rede Buenos Aires og Montevi-
deo de europæiske moder, bl.a.
denparisiskekabaret.Deterpa-
radoksalt, at kabaretten kom til
BuenosAires,dabelleépoquesang
påsidsteversiEuropa!

De første kabaretter fandtes kun i byens
periferi.Nogleafdisselokalerblevomdannet
tileksklusivesalonerdaurbaniseringsproces-
sen–efter1912–nåedePalermokvarteret:El
Tambito,ElKioskito,LaVioleta,LaRed,ElPrado
Español,NaniZani,m.fl.

MendenførsterigtigekabaretvardogAr-
menonville–1909 –,meden rummelighave
omringetafpavilloner.Manspisteidetfri,da
denkunvaråbenomsommeren.Denkopiere-
dedefranskechateau-cabaretellerrestaurant-ca-
baretsompådettidspunktfandtesiParis,især
påboulevardersomvartætbeplantetmedtræ-

er.Dasuccesenvarhjemmeåbnedeeje-
renetnyt lokale;dennegang i cen-
trum af BuenosAires: Royal Pigalle,

som konkurrerede med nogle få
andrecentralekabaretter.

Kabaretten var kommet
for at blive: L’Abbaye, Ma-

xim,MoulinRouge,Chan-
teclair, Julien, Abdulla

Club m.fl. Disse lo-
kalerrepræsentere-
deetnytpublikum
og nye tider, hvor
kvinderne også
kunne være med
uden at miste sin
omdømme. Disse

kvinder ville aldrig
acceptere at blive be-

handletsometsimpelt

Kabarettensluksuriøsesaloner-1910

...derforsvinder

“ElCachafaz”,enstil...



instrument for mandens dans. Koreografien
ogadfærdenpådansegulvetmåtteændresog
detblevde:corteogquebradasblevforbudtog
overaltvarderdansevagterderovervågede,
ataltforløbrigtigt.

Den italienske indvandring (sønnerne!)
komtilatspilleenafgørenderolle idenny
tangosudformning.Eftersomnæsten50%af
befolkningen i Buenos Aires var italienere
blev det naturligt, at tangoen dukkede op i
immigrantklubbernesarrangementer.Loka-
lerneblevogsåistorudstrækninglejetudtil
storeballermedtango.KlubbersomStelladi
Roma, Scudo de Italia, La Benevolenza, Societá
Nazionale Italiana,PatriaeLavoro,m.fl.Disse
saloner hyrede orkestre og, i begyndelsen,
kokotter,“professionelle”kvinderderkunne
danse.Manmener,atdetisærvardeitalien-
skekvinder,derplejedeatgæstekabaretterne
påCorrientesgaden,somtvangdansentildi-
skretionogbeherskelse.Dansenmistedede
primitive træk og den nye stil fik sit eget
navn: “tango liso” (jævn, flad). Stilen blev
hurtigtsåpopulær,atmangegarvededanse-
reingenchancehavdepådissedansesteder.
Nogle musikhistorikere påstår, at der som
konsekvensaftangoenssuccesiParis,iperi-

oden1911-16opstodentredjedansestil:“tan-
go de salón. Jeg har dog ikke kunnet  finde
dokumenter,derviserat“liso”og“salón”var
toforskelligedanseretninger.

Kabarettensindtrædenbetødogsåento-
talændringimusikernesarbejdsbetingelser.
Klientelletvarkrævendemenkunnebetale.
Musikerne fik faste kontrakter, var elegant
påklædte -normalt sober smoking, hvid
skjortemedstivskjortebrystogbutterfly,og
huset disponerede nu over klaver og faste
tangodigtere.Kabarettenintroduceredeogså
professionelle dansere, der for første gang
begyndteatoptrædepåenscene.

Tangotitlerne blev også påvirket a disse
ændringer: normalt dedikerede komponi-
sterne deres nye kompositioner til de fine
stamgæster, som plejede at betale 100 $ for
“gestussen”.Dettekanses i titlerne fraden
periode: “El ingeniero” (ingeniøren), “Don
Esteban”,“Muchasgracias”(mangetak),“Piro-
vano”,“Urquiza”,“Wilson”,osv.(distingvere-
de gæster), samt titler der refererede til det
landlige miljø, da der var mange godsejere
blandtpublikum:“Elbaqueano”(vejviseren),
“Elcuatrero”(hestetyven),“Sehansentadolas
carretas”(Hestevogneneholderstille),m.fl.

Armenonville

I 1913 besluttede kabaretten, at arrangere en kon-
kurrenceforatvælgeetnythusorkester.Densam-
ledetidensbedstemusikeresåsomJuanMaglioog
favoritten“ElTano”Genaro,menvinderenblevRo-
bertoFirpo(Genarostidl.pianist).Udfaldetvarså
uventet,aténafGenarosguitarristerdolkedeFirpo
somhævn.Firpomåtteindlæggespåhospitalmen
overlevede.ValgetafFirpofikhistoriskefølger:det
betødenanerkendelseafklaveretsomorkestretsle-
dendeinstrument;det indledtekabarettensepoke,
ogdetblevstartenpåorquestastípicas.

FirpodannedesitorkestersammenmedTitoRo-
catagliatta (violin) og EduardoArolas (bandoneon)
ogi1914,dahanskiftedetilkabaretten“L’Abbaye”,
somkommedetbedrejobtilbud,tilføjedehanfløjte,
kontrabasogenandenviolin,somikkeprøvetfør,og
somintroduceredekontrakantenitangoenforførste
gang. Firpo var allerede kendt i miljøet. Han blev
fødti1884,lærteklaversamtidigmedathanhavde
utalligebeskidtejobsforatklaresig.Iløbetafkunto
årvarhanistandtilatspilleikendtebordellersom
LodeLauraogLaVasca,samtsalonersomLodeHan-
senoghavnenscafeer.MangeafFirposkompositio-
nerblevhørt førstegang iArmenonville:“Almade
Bohemio”,“Elapronte”,“Elamanecer”,“Fuegosartifici-
ales”,m.fl.Påénnatspilledehansåledestreafsine
tangoerforførstegang:“Sentimientocriollo”,“Lama-
rejada”og“Depuracepa”.

SåstorvarFirposstatusblandttidensbedsteorke-
streatpladeselskabetsOdeontegnedeen10årskon-
trakt med ham, absolut overbevidst at ingen kunne
overgåmesterensrevolutionerendestil.Detvaretin-
telligentvalgfordi,selvomFirpoførstdødei1969,var
hans førsteperiode,1913-18,hansbedste,bådesom
orkesterlederogkomponist.Ingenharsomhanbidra-
gettiltangoorkestretsdefinitivestrukturering.❑



1ViejoTanguero:varpseudonymetforen(idagukendt)jour-
nalist,derI1913skrevenrækkekronikkerIavisenCrítica
undertitlen“Tango,evolutionoghistorie–hvemskabteden?”.
Disseartiklerbetragtesidagsomnogleafdevigtigstekil-
der.1913eretvigtigtår,fordividnernetilstartenpåtangoen
stadiglevede.

RobertoFirpo

Nudansermiddelklassen-1913

“Tano”Genaro’skvartet-1913

Kluben“ElProgreso”


