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M i B u e nos Aires pequeñ0

pr ac htig!

Jantine van Grootheest werkte als IT’er in Nederland, maar had
altijd andere dromen. Vorig jaar besloot ze het roer om te gooien.
Nu studeert ze diergeneeskunde aan de Universiteit van Buenos
Aires en probeert ze ook de tango onder de knie te krijgen.
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D o o r g e r ar d va n d uine n

Titel: Mi dolor
Muziek: Carlos Marcucci
Tekst: Manuel Meaños
Opname: Orquesta Típica Alfredo De Angelis (23 mei 1957)

Door J an t i n e v a n G r o ot h e e s t

Se me piantó un lagrimón
Het leek de meezingversie van The Sound of Music wel, mijn laatste milonga voor de
kerstvakantie. Eén van de heren zong hardop alle teksten mee terwijl hij zijn partner
over de dansvloer schoof. Op wat opgetrokken wenkbrauwen en gesmoorde hilariteit
na, leek iedereen redelijk onverstoorbaar verder te dansen. Behalve ik dus, want ik
werd door deze olijkerd lelijk van de wijs gebracht.
In opperste concentratie, ben ik tijdens een tango blind en doof voor een overdaad
aan informatie. Opmerkingen van danspartners over een mooie melodie of tekst kan ik
nooit beamen; beide heb ik simpelweg niet gehoord. Al dansend voel ik het ritme en
volg ik elke beweging, maar vraag me na afloop niet om mee te praten over de muziek.
Die is niet tot mijn bewustzijn doorgedrongen. Door de zingende stoorzender kon ik
me niet concentreren. Gelukkig was de dansvloer groot genoeg...
Echt van tangomuziek genieten, betekent voor mij dus niet dansen, maar zitten en
luisteren. En voelen. Tot tranen toe geroerd was ik, de eerste keer. Het was mei 2008,
ik was een half jaar op reis in Zuid-Amerika. Peru stond op het programma, Bolivia,
Brazilië en Argentinië. Rio de Janeiro, Buenos Aires… legendarische plaatsen waar
ik geweest wilde zijn. De vrijdagavond van aankomst in Buenos Aires verdween mijn
gastheer naar een feest waarvoor ik niet genodigd was. Noodgedwongen zocht ik mijn
eigen vertier. Dansen wilde ik, tot de dageraad.
De salsaclub vol vrolijke Caribische klanken bood genoeg gegadigden om de heupen
eens lekker los te gooien. Ene Alberto vroeg me een paar keer ten dans en stelde zich
na afloop voor als Argentijns-Spaanse zigeuner en muzikant. Bandoneon en contrabas
speelde hij, bij Tango Porteño, één van de grootste tangoshows van Buenos Aires. Ik
had er geen verstand van, twijfelde tussen versiertruc en interessantdoenerij. Hij bood
aan me thuis te brengen. Ik had werkelijk geen idee waar ik was of waar ik precies
woonde en ging achterop de motor klimmen bij een onbekende in een stad als Buenos
Aires... Ik had wel eens minder onverstandige dingen gedaan! Des te intenser genoot
ik van de onverwachte avontuurlijke rit door de donkere stad. Alberto bleek een echte
heer, bracht me veilig thuis en nodigde me uit voor de show de volgende avond. Hij
had zelf een avondje vrij, maar zijn broer – genoeg muzikale genen in de familie - zou
viool spelen. Ik diende me die avond aan op Cerrito 570 in de meest elegante kleding
die mijn reisgarderobe rijk was. Er was geen woord gelogen van het hele verhaal: ik was
inderdaad welkom als gast aan de muzikantentafel, en werd als een prinses behandeld.
Het werd een weergaloze maar ook lichtelijk weemoedige avond. De tango greep
me aan. Als betoverd, kon ik slechts stilletjes zitten en mijn zintuigen de kost geven.
Alberto veegde af en toe een traan van mijn wang. Die avond, al besefte ik dat toen
nog niet, was de opmars naar één van de belangrijkste beslissingen van mijn leven. De
zigeunermuzikant verdween zonder een spoor uit mijn leven, maar Buenos Aires en
haar tango mochten voor altijd blijven. 

00:00

Aah, die violen! Hemels als in een discohit uit de jaren ’70. In hoge octaven
zweven ze boven het orkest, waar de piano eenvoudige akkoorden speelt, en de
bandoneons zich door snelle loopjes persen.

00:17

Daar pakken de bandoneons het over. Het strakke ritme wordt even doorbroken.
De piano omspeelt een regel uit de melodie. Ontspannen. En de bandoneons
sluiten af.

00:31

Het tweede thema: een lage melodie van een bandoneon waarop de strijkers breed
antwoorden. Terwijl de conversatie zich ontspint gaat het strakke vier-tellenin-de-maat gewoon door: tjoep tjoep tjoep tjoep. Daar had De Angelis in 1957
zijn succes mee: glasheldere dansmuziek, feilloos gespeeld door topmuzikanten.
En daarbij een goed oor voor perfecte composities, zoals deze veel te weinig
gespeelde Mi dolor van Carlos Marcucci. Ja, ja, de oom van Alfredo.

00:58

Hoor maar hoe handig het stuk in elkaar zit: in het derde gebruikt Marcucci
hetzelfde akkoordenschema als in het tweede. Maar door het ritmische motief in
plaats van de lyrische melodie klinkt het totaal anders. En: het ritmische motief
maakt dat de -in vieren doorgaande- begeleiding niet eentonig wordt. Precies op
het moment dat ik genoeg begin te krijgen van het motiefje, zetten de strijkers
weer in: overweldigend en rijk in toon.

01:24

Een soloviool eist met zijn eerste noot alle aandacht op. Terwijl de andere strijkers
een moddervette begeleiding spelen, ‘tjoepen’ de piano en de bandoneons vrolijk
voort. Maar wat een drama! Heerlijk.

01:39

Hier pakken de bandoneons de melodie weer op in een herhaling van het eerste
rondje. Die schitterende melodie die -compositorisch heel slim- het eerste deel
zowel begint als afsluit.

01:54

Tijd voor de pianosolo. De Angelis is tenslotte niet alleen de pianist, maar ook
de leider van het orkest. De melodie -net een beetje houterig- in de linkerhand,
en rechts parelende akkoorden. Door de hoofdrol voor de pianist is er een enorm
contrast met al het voorafgaande. En valt het me bijna niet op dat het tjoep-tjoep
nog steeds rustig doorloopt. De bandoneons en de strijkers pakken de melodie
weer terug in een mooie orkestratie.

02:21

Even lijkt het of het ritmische derde thema weer herhaald gaat worden, maar niets
is minder waar. Marcucci’s klassieke bandoneonvariatie wordt vandaag gespeeld
door de hemelse violen. Loepzuiver en feilloos. Hoor het understatement in de
prachtige zachte passages. Een euforisch gevoel krijg ik ervan, of ik nu luister of
dans. Zo eindig je een klassieke tango met een onbetwist hoogtepunt. 

Alfredo De Angelis
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