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Hoge hakken, echte tango...
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D o o r g e r ar d va n duin e n

Titel: Lejos de Buenos Aires
Muziek: Alberto Suárez Villanueva
Tekst: Oscar Rubens
Opname Roberto Goyeneche met het orkest van Atilio 00:00

Concert Tanguarda
22 januari 2010 , KIT Amsterdam
do o r Co r G l o r i e
De staalblauwe ogen van Ville Hiltula,
de van OTRA en het Sexteto Canyengue
bekende Finse bandoneonspeler, staren
ogenschijnlijk leeg maar tegelijkertijd
vol emotie naar het duistere plafond in
de Grote Zaal van het Tropentheater. De
anders vaak onderkoeld overkomende
Scandinaviër gaat als D’Arienzo in zijn
beste tijden door de knieën en speelt losser
en vrijer dan ik hem ooit heb gehoord. Of
het mede door de Amsterdamse poolwinter buiten wordt veroorzaakt, weet ik niet,
maar hij heeft het vanavond in zijn eigen
kwartet Tanguarda duidelijk naar zijn zin.
Samen met de uit Bulgarije afkomstige
pianiste Maria Martinova vormt hij de basis
van het orkest, dat wordt gecomplementeerd met de Engelsman Matthew Midgley
op contrabas en Igor Semenoff uit België
op viool. Piazzolla’s Verano Porteño in een
originele uitvoering, een gevoelig gespeeld
Milonga del Ángel en het dreigende
(Jaws!) Escualo openen het concert. De
drie heren staan gekleed in stemmig zwart
op het podium, maar Maria zit in een
ragdunne, doorschijnende blouse en met
stiletto’s aan haar voeten als een verleidelijke diva achter de Fazioli-vleugel. Zij laat
echter ook haar ranke vingers spreken, die
virtuoos over de ivoren toetsen glijden.
Er volgen enkele nummers met veel ruimte
voor solo’s van de verschillende instrumentalisten en een grote afwisseling in
dynamiek en tempo. Een fraai minutenlang
intro van de diep en sonoor klinkende
bas van Midgley of een met veel gevoel
vertolkte vioolsolo van Semenoff in Desde
Adentro van Antonio Agri worden op
zich fraai uitgevoerd. Toch halen ze een

00:00

Dáárom is Roberto Goyeneche mijn tangozanggod. Oke, het orkest speelt easy-listening,
het is immers 1973 en niemand is nog geïnteresseerd in tango... maar als Goyeneche
inzet, hoor ik alleen hem nog maar.

00:09

In één zin buigt Goyeneche zijn stem van zijn sonore, zwaar gezongen bariton naar een
quasi-achteloze spraakzang. Om de opsomming viejo, triste y sin valor de benodigde
nadruk te geven steelt hij een klein beetje tijd. In de tweede zin ratelt hij – volkomen
verstaanbaar - twee keer flink door, om de derde regel weer op tijd te kunnen beginnen.
Ongelooflijk zoals hij deze hoeveelheid tekst weet te verstouwen en tegelijkertijd de
betekenis van ieder woord onderstreept.

00:27

Proef ik daar nu een vleugje ironie? De tekst is drakerig dramatisch, maar toch weet
Goyeneche een overtuigende snikpauze in ni le im----porta mi dolor te leggen. Zijn
handelsmerk: knallende klinkers die met alle regels van de zangkunst spotten. Hoor hoe
hij in de een na laatste regel een enorme sprint neemt, zodat hij het couplet met zorg
kan afronden.

00:44

En nu: stilte. Het orkest zwijgt bij het inzetten van het bruggetje naar het refrein.
In plaats van de gespierde bandoneonakkoorden die ik zou verwachten, zingt een
eenzame viool alsof deze in een fout restaurant aan je tafeltje staat. Goyeneche laat zich
nauwelijks remmen, en vertelt hoe hij onverwacht geraakt wordt door de klanken van
een tango van Carlos Gardel.

01:02

En zijn bewogen verleden trekt in een flits aan hem voorbij. Hoor het gemak waarmee
hij het refrein brengt. Het klinkt zo natuurlijk, zo overtuigend, alsof hij het ter plekke
bedenkt. Maar probeer die zes regels maar eens mee te zingen, tien keer, twintig keer.
Elke keer zul je er naast zitten, en elke keer hoor je weer nieuwe subtiele wendingen.

01:27

Geen instrumentaal deel, geen solo’s. Bijna voordat het refrein is afgelopen, zingt hij
door. Het orkest herhaalt letterlijk de begeleiding van het eerste couplet, maar dat valt
nauwelijks op. Want Goyeneche pakt de sfeer van de tekst, melancholieker dan het
eerste couplet. Vergelijk ze en je hoort hoe hij denkt: ‘de tekst boven alles. Het verhaal
boven alles’.

02:02

Heeft u de tango inmiddels herkend? U heeft er al vijfentwintig keer op gedanst, op de
opname van Miguel Caló en zanger Raul Beron. Maar hier is al het hakkerige uit de
melodie gehaald, en is het stuk onvergelijkbaar soepel geworden. Hoor hoe Goyeneche
que lo cantaba Carlos Gardel nu nóg later inzet, en toch in alle rust het bruggetje afsluit.

02:21

Het laatste refrein. Hij zingt het iets ingehoudener, iets intiemer, om aan het eind nog
meer te kunnen uitpakken. ‘Mijn oude moedertje, mijn meisje dat ik verlaten heb’, zingt
hij, heerlijk over the top, bijna kermend. En dan de onontkoombare afsluiting, groots,
dramatisch en smekend: Mi Buenos Aires, quiero volver! 

Roberto Goyeneche
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beetje de schwung uit het concert na
het overweldigende ensemble begin. De
aandacht dreigt te verslappen en mijn
oren worden pas weer echt gespitst als
het orkest met vier man sterk de remmen
los gooit. Nadat Maria - in vrijwel onverstaanbaar Engels - de bandleden heeft
voorgesteld, volgen er twee stukken
van de hedendaagse componiste Sonia
Possetti. Verfrissend om een ander idioom te horen na al die Piazzolla-achtige
muziek en vooral in Papel Picado leeft
het viertal zich heerlijk uit met een “hu”
uit vier kelen en een swingende pianiste,
die haar instrument niet spaart.
Na de pauze gaat het in feite op dezelfde
voet verder. Mooie nummers, die boeiend
en met klasse worden gespeeld, maar
een beetje meer van hetzelfde. De drive
in de muziek gaat opnieuw wat verloren en ik ben bijna blij als de piano het
intro van Adios Nonino inzet. Piazzolla’s
vrijwel stukgespeelde hit bezorgt me
meestal kippenvel (en niet van geluk...)
maar Tanguarda kwijt zich met verve van

zijn taak. Door een origineel arrangement klinkt het, net als Libertango later,
fris en zonder vals sentiment. Het lijkt
misschien gemakkelijk ‘scoren’ in een
zaal met twee tango’schlagers’, maar de
vier muzikanten van Tanguarda geven
wel hun eigen draai aan deze Piazzolla’s
en dat valt alleen maar te waarderen.
De winterse kou van buiten is vergeten
door dit warmbloedige geweld. Het
internationale gezelschap doet vier
muzikale windstreken versmelten en
heeft genoeg potentie om zich snel
verder te ontwikkelen. Op hun instrumentbeheersing valt werkelijk niets af
te dingen, het samenspel is intens en
die interactie is niet alleen te horen
maar ook spannend om te zien op het
toneel. Alleen de repertoirekeus kan wat
afwisselender, althans voor mijn oren.
En wat mijn ogen betreft: nog nooit zag
ik een vrouw de pianopedalen beroeren
met zulke hooggehakte pumps. Hulde,
Maria!
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