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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 duin e n

Titel: Rondando tu Esquina
Muziek: Charlo
Tekst: Enrique Cadicamo

Geen cent te makken
Door J an t i n e v a n G r o ot h e e s t

Had ik het toch goed verstaan bij het laatste college: of we allemaal 30 centavos (ongeveer
6 eurocent) mee wilden nemen bij het examen. Ik dacht nog dat het aan mijn Spaans lag
maar nee, de docente wetenschapsfilosofie kwam woensdag daadwerkelijk bij iedereen
langs om dit astronomische bedrag te innen. Voor het kopiëren van de examens. Nog nooit
van mijn leven meegemaakt, dat je daarvoor apart moest betalen. Niemand vond het raar,
er werd braaf betaald en ijverig gezweet. De UBA is een staatsuniversiteit en dat betekent
gratis onderwijs voor iedereen, maar dus ook gebrek aan alles. Dat er nooit wc-papier is,
of een kapotte wc wekenlang niet gerepareerd wordt, daar ben ik inmiddels aan gewend
geraakt (tip: extra servetjes meepikken bij de faculteitskiosk als je ‘s ochtends koffie haalt).
Maar een leerstoel die studenten om geld vraagt voor hun eigen examen? Dat was nieuw.
Die paar centjes kon ik wel missen natuurlijk. Hoewel ik als student tweede ronde zonder
basisbeurs of bijbaan toch even op de survivalstand ben overgestapt en aan alle kanten
probeer te bezuinigen (ik lijk de nieuwe regering wel!). Op cultuurgebied was ik echter
niet van plan te besparen. Gelukkig is er wat dat betreft veel moois gratis te beleven hier.
Zoals de tangoles in casa Carlos Gardel waar ik woensdagavond heen ging. Even vieren dat
de examenstress voorbij was en een nieuwe danslocatie ontdekken. Het bleek een fijne
plek om nog eens vaker wat kneepjes te leren. Met een dansleraar van 72 die nog met
Madonna gedanst schijnt te hebben in de film Evita…

Opname: Roberto Chanel met het orkest van Osvaldo Pugliese (18 juli 1945)

Twee akkoorden van Pugliese op de piano en het orkest zet in. Boterzacht en
messcherp. Nog geen vier maten verder wordt de melodie al lyrisch - een kort
statement, want direct volgt de herhaling van de eerste noten. Maar nu met dat
typische scheve ritme: de yumba. Een ritme dat de jonge orkesten in Buenos Aires nu
nog steeds inspireert. De sectie sluit af met een gepassioneerde melodie van de violen.
Hoor hoe de piano en de bandoneons met een donker accent de puls stilleggen.

00:33

Het tweede deel begint in majeur: opener, positiever en vrolijker dan de melancho
lieke mineurtoonladder die we zo veel in de tango gebruiken. Let op het subtiele
tussensprintje van het orkest in de eerste zin en de gretigheid waarop de violen op
de volgende noten springen. Wanneer de bandoneon zijn solo begint zijn we al weer
terug in het mineur-gevoel.

00:49

Dit is vintage Pugliese. De onnavolgbare frasering van de melodie, de pittigheid van
de strijkers, het ritme dat tegelijk cool en vol warmte is. De laatste zin start weer in
het open majeur-gevoel, en hoor hoe de strijkers grapjes maken met extra geluiden
en effecten.

01:05

Roberto Chanel zet in en maakt direct een kapitale vergissing: hij zingt “olvidarla” in
plaats van “buscarla”. ‘Ik heb zin om haar te vergeten’, in plaats van ‘ik heb zin om
haar op te zoeken’. Maar hij laat zich niet afleiden door zo’n kleinigheid. Ook al moet
hij nog wat woorden verzinnen voor de tweede regel, de overtuigingskracht van zijn
zachte, gevoelige stem lijdt er niet onder.

01:21

Hoor hoe lekker het orkest de zanger begeleidt. Wat een swing! En als de bandoneons
een sonore lijn inzetten hakken de strijkers en de piano het ritme strak door. Wat
moet het heerlijk zijn om met zo’n orkest te zingen.

01:37

Hier in het refrein horen waar het nummer eigenlijk over gaat: een stalker. “Altijd
rondzwervend op de hoek van je straat, altijd naar je huis starend”. Maar als we
Chanel mogen geloven, wel een droevige stalker. Hoor maar hoe omfloerst hij
“Rondando siempre tu esquina” zingt. En wat een schitterende uitgestelde frasering in
de volgende zinnen, als het orkest op zijn heftigst speelt. In de laatste zin rekt hij het
woord “sufriendo” onverwacht ver op. Zo ver dat ik denk dat hij achter raakt bij het
orkest, elke keer weer. En elke keer is het niet waar.

02:10

Een korte maar intense vioolsolo benadrukt de sneuheid van onze stalker. Terwijl de
viool huilerig doorspeelt, begint een bandoneon nerveus te protesteren.

02:28

Chanel zet weer in en herhaalt de regels uit het eerste couplet, maar dan smachtender.
Hoor hoe heerlijk de violen tegen hem aan zingen! Dan hoor ik aan de afgemeten
akkoorden van de bandoneons dat het nummer al weer afgelopen is. Wie zei ook
weer dat een tango net een opera van Wagner is, maar dan in drie minuten? 

Roberto Chanel
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Maar terug naar de monedas. Klein geld, groot probleem. Niemand heeft het, en iedereen
liegt erover, want wat je hebt, moet je houden. Voor de bus. Daar betaal je alleen met
gepast geld, aan een genadeloze automaat die geen briefjes slikt. Om te voorkomen dat
ik ‘s ochtends om half zeven zonder geld sta als ik naar college ga, lieg ik vrolijk mee bij de
bakker en de supermarkt. Soms word je een klein verschil kwijtgescholden bij gebrek aan
wisselgeld. Bij één van de grote supermarkten word je gevraagd die verschillen te doneren
aan een goed doel om ronde bedragen te kunnen afrekenen. Een prijzenswaardige
oplossing. Onlangs ben ik zelfs naar de bank geweest om in de rij te staan voor muntgeld.
De busmaatschappijen varen er wel bij. Ze verkopen het door hen verzamelde wisselgeld
met winst terug aan de banken.
Het felbegeerde metaal heeft - raar maar waar - niet overal evenveel waarde. Neem La
Boca. Een zonnige middag, bezoek uit Nederland, gruwelijk dorst dus we laten ons een
terras aancharmeren. De onvermijdelijke ‘gratis’ tangoshow doet ons wegens middelmatigheid niet diep in de buidel tasten. Als rugzaktoerist/student valt er meestal ook niet zoveel
te tasten eerlijk gezegd. Maar je deelt wat van je weelde nietwaar, als men met de pet rond
gaat. A la gorra heet het hier, of un poco de colaboración word je vriendelijk gevraagd.
De ogenschijnlijk lieflijke jongedame die langs komt, pakt het ietwat anders aan. Op het
moment dat ze het geluid van rinkelende munt ontwaart in plaats van zacht knisperende
bankbiljetten, doet ze een woeste greep in de pet en smijt wat munten op ons tafeltje.
“Die mag je houden!!” snauwt ze. “Nogal crisis in Europa hè?!!” Te verbouwereerd voor
(Spaanse) woorden doen we er maar het zwijgen toe. ‘Wie het kleine niet eert…’
De pesootjes gingen terug in de portemonnee. Geen cent te makken, maar in ieder geval
kunnen we met de bus, of een examen betalen. 
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