
 

Det, vi står overfor nu, er et nyt produkt: 
hverken afrikansk eller europæisk.

Med slaveriets rutine blev det muligt for 
de sorte folk at skabe nye kulturelle former, 
der kunne hjælpe dem at tilpasse sig den hvi-
des dominans. Især efter slaveriets ophør 
(som starter i 1794, da Frankrig afskaffede 
slaveriet) var det almindeligt at organisere 
fester, hvor også hvide og mestizer deltog, og 
hvor eksslaver og slaver konstant mødtes, 
ofte i et forsøg på at skaffe penge til at købe 
deres broders frihed. 

En af de vigtigste “nyheder” i Antillernes 
kulturelle scene var en basal, binær rytme, 
der fik en afgørende betydning for mange 
musikalske genrers senere udvikling. Natur-
ligvis taler vi ikke her om den sydamerikan-
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        n definitiv version af tangoens oprindelse er indtil videre en umulig 
opgave. Hvor dette fantastiske fænomen præcis opstod, er der adskil-
lige teorier om, for – som det så ofte sker med folklore – musikologerne 
begyndte først at interessere sig for tangoen, da den allerede nød en 
bred accept. 
   Selv om vi ofte kun kan gisne om processen, findes der i dag alligevel 
et hav af indicier og essays om emnet, der tillader os at danne os et 
tilnærmet billede af en af de vigtigste “fødsler” i musikkens historie.
   I en række kapitler vil vi prøve at bidrage til en bedre forståelse af 
tangoens essens. De navne, der dukker op i teksten, svarer til kendte 
musikhistorikere. Vi beklager, hvis dette kapitel bliver for teknisk og/eller 
indviklet… det er jo et puslespil!

I

cubanske contradanza  (ca. 1800)

(tv) Kvarteret La Boca med kanalen Riachuelo (1999), et afgørende mødepunkt for 
handlen mellem Antillerne og Buenos Aires og for tangoensfødsel 

det 19. århundredes første år tager Rio de la Platas område valsen til sig og introducerer et 
nyt og afgørende element i de folkelige danse: kontakten. Parret danser nu sammen; det er 
ikke en rigtig omfavnelse, de bruger, men den er på vej. Andre danse importeres: polkaen, 
pasodoble, den spanske guajira, schottis, mazurka og habanera. 

Alle disse danse blev assimileret “a la criolla”, det vil sige med ændringer i deres musik og 
koreografi, hvor kurmageri prioriteres overfor elegancen, eftersom danserne – nu det almin-
delige folk – ikke længere skulle respektere salonernes koder. I forstæderne og havnene dan-
nede hvide, mestizer og sorte en vifte af sociale elementer, der skulle gøre tangoen mulig. 

Det er naturligvis uklogt at lede efter kun ét eneste spor til tangoens opståen. Alle musikhi-
storikere har indtil nu være enige om, at kilderne til tango-fænomenet skal søges i nogle – eller 
i alle! – af disse fire afgørende elementer: candombe (de sortes dans), habanera, tango americano 
og milonga. Lad os se nærmere på det. 

            io de la Platas tango hører, ligesom jazz, 
salsa, son, rumba osv., ikke til de sortes oprin-
delige afrikanske musik, men ingen af disse 
rytmer kunne i dag eksistere uden de sortes 
bidrag. 

Det traumatiske chok som slavernes ople-
vede – hvor de ikke en gang kunne tale et 
fælles sprog – gjorde det vanskeligt, hvis ikke 
umuligt, at opretholde deres egen kulturarv. 
Den første registrerede musik, som de sorte 
dyrkede i Amerika i begyndelsen af det 19. 
århundrede, viser tydeligt, at det ikke var an-
det end modificerede europæiske toneartmo-
deller, melodier og rytmer. Der var intet til-
fælles med den etnografiske musik, som ve-
sten senere opdagede i Afrika, i de samme 
stammer slaverne kom fra. 

Et eksempel:

Man ved at visse musikalske udtryk knyttet 
til bestemte afrikanske ritualer blev holdt i 
live, men de blev praktiseret i hemmelighed 
og er derfor ikke relevante for denne analyse. 

Sortes dans i Antillerne, 19. århundrede
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ske tango, vi kender i dag, men gærren er al-
lerede blandet i melet.  

Tilbage til Afrika. Man ved, at de 
afrikanske trommers poly-rytmer 
ankom til Spanien under den ara-
biske besættelse, fusionerede sig 
med Cadiz’ folklore og skabte for-

skellige danse, som man stadigvæk dansede i 
det 15. århundrede. 

Hvor vidt tangoens oprindelige rytme her 
blev defineret, er kun en mulig spekulation 
(det er dog først mod 1850, at den bliver ud-
viklet til en af flamencos rytmer, palos, og ikke 
før teatrene havde gjort den populær, samt 30 
år før den sydamerikanske tangos fødsel). 

Meget tyder på, at disse (modificerede) 
rytmer sejlede videre til Amerika, hvor de fik 
deres definitive form. Vi må huske, at i de 17. 
og 18. århundreder levede der blandt Cadiz’ 
befolkning et betydeligt antal sorte, et produkt 
af handlen med Antillerne. Det er logisk, at 
dette fik betydning for musikkens udvikling.

Havana var den havn, der mest var knyttet til 
Cadiz via folklore, og denne cubanske by, med sit 
usædvanlige forlystelsesmiljø, spillede en afgø-
rende rolle i skabelsen af nye rytmer. Allerede i 
1798 kunne man registrere en markant vækst i 
antallet af dansesteder, med ca. 50 om dagen! 

Som J.A.Saco udtrykker det:  “Kunsten var 
i de sortes hænder”. Ifølge Jairo Solano Alonso: 
“ fik tangorytmen sin ‘definitive’ form i Cuba og 
er ikke et  færdigt produkt fra Afrika. Mellem det 
17. og 18. århundrede var tangoen allerede en 
rytme, man plejede at bruge til forskellige danse 
eller traditionelle sange:  

Og María Teresa Linares:“I Cuba bliver tan-
gorytmen syntetiseret, defineret og udviklet i sla-
vernes barakker, i deres møder, på deres arbejds-
pladser, ved havnene og på værtshusene”.
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Her var processen mere begrænset, hvad de 
sorte angik. Slaveriet begyndte i 1590. Efter 
de officielle tal introducerede den spanske 
kolonisering 35.000 individer i perioden 1590 
-1790. Tilføjer vi den illegale slavehandling, 
kan vi konstatere, at Buenos Aires fra byens 
begyndelse som et organiseret samfund – selv 
om den kun var en transithavn – rummede 
en betydningsfuld sorte befolkning. 

De første officielle dokumenter, der bruger 
ordet tango i Argentina stammer fra begyndel-
sen af det 19. århundrede, og det var måske i 
virkeligheden en stavefejl: tango i stedet for tam-
bo, en betegnelse man ofte brugte i dokumen-
terne for at definere alle de danse eller danseste-
der, der var forbeholdt for den sorte befolkning. 

Efter Amerikas afhængighedskrig mod 
Spanien (1810-1824), hvor talrige sorte deltog 
og døde, stod mange familier hjælpeløse. 
Disse foreninger spillede en afgørende rolle 
som hjælpeorganisationer. 

Efter krigen mod Paraguay (1860-65), var 
den sorte befolkning blevet næsten udryd-
det. De eksslaver, der var tilbage, bosatte sig 
i bestemte kvarterer, hvor de beskæftigede 
sig med usle jobs og som musikere, et typisk 
fænomen i mange hovedstæder. De dannede 
foreninger, grupperet i “nationer”, og hvis 
hovedformål var at organisere baller på be-
stemte steder til festligheder eller religiøse 
felttog. 

Candombe - Uruguay

(man begynder at kalde habanera, tango americano og milonga for tango)
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     forsvinder
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Det er interessant at se, at de rytmer, der 
får lov til at udvikle sig, var det jævnes folks 
almindelige musik. Contradanza’ens historie 
er et klart eksempel. Hvis vi begynder med 
de engelske country-dances ser vi, hvordan de 
blev modtaget med begejstring både i Frank-
rig og Spanien (hvor navnet blev til contra-
danza) og senere bragt videre herfra til Ame-
rika. Contradanza kom til Antillerne i slutnin-
gen af 1600-tallet og blev til en mode, hurtigt 
adopteret af de sorte musikere, som – ifølge 
Alejo Carpentier, den berømte cubanske mu-
sikolog – der  bibragte en rytmisk livlighed, 
som den oprindelige model ikke havde. 

S

Europa - Cuba - Europa     2. HABANERA

Cadiz - 1900

Habana havn - 19. århundrede De sortes dans i Antillerne - 19.århundrede

S
Mod midten af det 18. århundrede var 

de sorte begyndt at deltage i den katolske 
kirkes ceremonier (sandsynligvis i Urugu-
ay). Deres musikalske udtryksformer – en 
blanding af religiøs praktik og afrikansk he-
denskab – fik med tiden forskellige navne. I 
dag husker man et af dem: candombe, med 
en rytme, som nogle stadigvæk påstår lig-
nede den cubanske tango. 

I virkeligheden er der ikke så meget at 
sige om de sortes “tangoer” i Rio de la Plata: 
man kender simpelthen ikke et eneste ek-
sempel.

En folkelig version af candombe – som mi-
stede sin religiøse betydning mod 1870’erne 
– overlevede i de sortes optræden til karne-
valet, en væsentlig begivenhed for deres of-
fentlige deltagelse i de hvides samfund. 

Men dette varede ikke længe: de sorte 
trak sig lidt efter lidt fra det offentlige liv, 
da visse sektorer af den hvide befolkning 
begyndte at håne og imitere deres danseri-
tualer som en del af deres egen underhold-
ning – især deres offentlige optog til patrio-
tiske festligheder eller til karneval:

“I 1870 begyndte de unge fra de pæne fami-
lier at klæde sig ud som os, hvor de også imite-
rede vores måde at tale på…vi havde ikke anden 
udvej end at lukke os inde i vore huse, fordi vi 

var fattige og skammede os…Bagefter fandtes 
der ikke en eneste hvid, som ikke ønskede at klæ-
de sig ud som Venguela (en af de sortes danse-
personligheder, red.) og lavede nogle danse 
med grimasser, der var så groteske…” (inter-
view i Caras y Caretas, 1902) 

I 1890 havde de sorte adgangsforbud til 
det årlige, store karneval, hvor kun de hvi-
des “sociedades de negros” var tilladte. Disse 
organisationer bestilte musik hos italienske 
musikere; vals, schottis, marchas, romanzas og 
tangoer var deres almindelige repertoire. 

Mens candombe var en struktureret og 
kollektiv dans med sporadisk kontakt mel-
lem dansene, havde de hvide ikke en be-
stemt måde at danse den på, og selv om de 
prøvede at imitere de sorte, var resultatet 
fjernt fra deres koreografi. 

De hvide efterlignede, rettede og over-
drev de sortes bevægelser for bagefter at 
føre denne nye måde at danse på tilbage til 
deres egne dansesteder. Det er i dansen, 
man kan påskønne candombens indflydelse, 
da tango ingen direkte element fik fra den 
musik, som de sorte brugte i deres ceremo-
nier. Udover deres fænomenale sans for 
rytme havde deres rigtige musikalske bi-
drag allerede fundet sted for længe siden…
i Cuba.

   om nævnt, opstod der en kompleks 
proces mellem Spanien og Amerika, hvor 
europæiske folkelige danse – som vandre-
de adskillige gange frem og tilbage mellem 
de to kontinenter – fik en dyb forandring i 
deres kontakt med de sorte og mestizerne. 

I dette tætte samvær var det normalt, at de 
sorte fortolkede de rytmer, som de hvide in-
troducerede. I en ubevidst proces omdannede 
de sorte de oprindelige hvide modeller og 
skabte nye versioner, som med tidens løb hav-
nede i mange af de rytmer, vi kender i dag. 

Med elementer fra den afrikanske arv 
(nyt tempo, bevægelser, gestus, figurer og 
måske takter) fik de europæiske danse me-
get mere end det, de gav. Igen drejer det sig 
ikke blot om variationer, men om nye pro-
dukter: hverken afrikanske eller europæi-
ske. Europa, der lagde mærke til disse nye 
fænomener, tog dem til sig, hvidvaskede 
dem og gjorde dem “spiselige” i det hvides 
samfund, især via teatermiljøerne.

Og det er så denne version, der igen rej-
ser tilbage til Sydamerika og bidrager til 
andre rytmers udvikling, bl.a. den sydame-
rikanske tango. Kompliceret? bare vent…



Men dette var kun begyndelsen. I 1790’er-
ne, og som en del af afkoloniserings-proces-
sen, fandt der en række opstande sted i de 
franske kolonier – især i Haiti – hvor de hvide 
ikke længere var i stand til at kontrollere si-
tuationen. Med de første dræbte opstod et ge-
nerelt flugtmønster: De rige tog til New Or-
leans, mens resten flygtede til Cuba, hvor de 
medbragte mange sorte, enten som slaver eller 
fordi disse solidariserede sig med deres ejere. 

De bosatte sig i Oriente provinsen, og det var 
her, den nye variant af contradanza begyndte at 
gøre sig gældende og nåede byen Havana. 

Carpentier nævner to slags contradanzas: 
en der var stærkt påvirket af menuetten og 
derfor mere spiselig for de klassiske herska-
ber, og en anden, la contradanza cubana, der 
forgrener sig og således producerer en un-
derart: habanera, nu i de sortes hænder, fuld 
af nodepunkter og sekstendedelsnoder: 

Det, de sorte tilføjer her, er ikke andet end en 
tangorytme, som Cuba som nævnt allerede 
havde udviklet i løbet af de foregående 100 år 
(de sortes begejstring for dansen skyldtes 
også dens koreografi, som tilfældigvis stille-

contradanza eller afrocubansk tango (ca. 1800)

Buenos Aires 1906
Buenos Aires havn - 1885

de en række kvinder foran en række mænd, 
ligesom i mange afrikanske danse). 

Man ved ikke, hvordan habanera lød i Cu-
ba, før Sebastián de Iradier – “habaneraens fa-
der” – komponerede “La Paloma” (1855) og så-
ledes indviede den habanera, vi kender i dag, 
en langsom og vuggende genre med tangoryt-
me. Mens “tango” ret hurtigt forsvandt i selve 
Cuba for at blive 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, dog ikke uden en ny lang rejse: 

Den folkelige version (som havde bevaret 
den livlige rytme) tog turen til Rio de la Plata 
og den langsomne, pæne version – Iradiers mo-
del – rejste tilbage til Europa, denne gang til 
Cadiz, hvor den fik en begejstret modtagelse. 

Allerede i 1717 havde Cadiz overtaget 
herredømmet over handlen mellem Spanien 
og de amerikanske kolonier, og i det 19. år-
hundredes første del blev Cadiz’ sømænd 
lokket af denne nye musik. Habanera’en op-
lever i Europa en dobbelt forgrening: En ver-
sion der beholder navnet habanera – en sa-
londans med en bestemt koreografi, der senere 
fortsatte sit liv i Sydamerika - og en anden: 
tango americano eller tango andaluz, der 
brugtes i teatermiljøet, og som ikke havde no-
gen koreografi men slet og ret kopierede  figu-
rer fra andre rytmer.

Europa - Rio de la Plata

Som sagt, blev habanera’en introduceret i Rio 
de la Plata af to forskellige veje, både mht. til 
geografi, den sociale ramme og koreografien: 
1) fra Europa (ca. fra 1850) som en mode, de 
anstændige klasser tog til sig via teatermiljøet 
og 2) fra Cuba, som en populær version gen-
nem de cubanske sømænd – de fleste sorte – 
der gæstede Rio de la Platas marginale dan-
sesteder, især havnene. 

• Den første version – habanera de salón – fort-
satte det traditionelle mønster og blev mere 
og mere almindelig i de anstændige saloner. 
Det var stiliserede sange, en lyrisk art som 
sangerne brugte som mellemspil for at prale 
og vise sig. Partiturer til klaver blev trykt i 
stor mængde, nogle som dele af en zarzuela 
(en let musikalsk genre med deklamation, 
sang og dans, der genopstod i Madrid mod 
midten af den 19. århundrede), andre som 
selvstændige kompositioner. 

Denne habanera  inkluderer i sin koreogra-
fi (som allerede havde fået nogle ændringer) 
om end ikke den “rigtige” omfavnelse vi i 
dag kender, så dog en tættere kontakt mellem 
de dansende. Denne måde at danse på over-
levede kun i teatrenes regi. 

I begyndelsen refererede teksterne meget 
til det spanske miljø, men senere begyndte 
man at tilpasse sig de lokale omstændigheder 

og adoptere en vis lokal kolorit. Dokumenter-
ne vidner om habanera’ens tilstedeværelse i 
Rio de la Plata området under hele tangoens 
fødselsperiode, indtil den langsomt forsvin-
der fra de urbane miljøer. Kun de landlige mu-
sikere (payadores) beholdt den, ligesom det 
skete med polka, mazurka og schottis.

             
• Den anden (folkelige) version blev introdu-
ceret især på dansesteder ved havnen, som 
de sorte styrede – academias. Det var snævre 
lokaler, der yderligere stimulerede den tætte 
kontakt mellem danserne. Den første refe-
rence finder vi i 1865, hvor krønikeskriveren 
beskriver dansen som noget ret seriøst: folk 
der danser habanera, tager det alvorligt; de 
snakker eller griner ikke.

Denne populære habanera oplever en vir-
kelig koreografisk ændring, da compadritos – 
folk fra forstæderne, på vej mellem de landlige 
og mere bymæssige miljøer – indførte dristige 
og originale fortolkninger af de sortes dans, 
især i omfavnelsen, i figurer, cortes (afbrydel-
ser i dansen-figurer) samt quebradas. 

Dette begreb, ofte nævnt i de senere be-
skrivelser, var af enorm betydning for tango-
ens udvikling. Selv om der til stadighed er 
diskussioner om definitionen, er de fleste 
enige om, at quebradas betød at danse med en 
bølgende bevægelse i hoften, den populære 
habaneras ret provokative træk.



den var en tango americano (det behandler vi i 
næste nummer).
 Men forvirringen varede ikke længe. I slut-
ningen af det 20. århundredes første årti havde 
habanera’en ikke længere kræfter nok til at spille 
en modelrolle og forsvandt for bestandig.
 Habanera’en var karakteriseret ved en en-
kel melodisk linie, normalt struktureret i trio-
ler:                           og baseret på en elementær 
     
rytme binær (tango!):                    som forblev 
uændret i hele værket. Den kendte hverken 
til uventede melodiske eller rytmiske overra-
skelser med synkoper eller til stilheden i mu-
sikkens forløb. Alt dette skulle blive tangoens 
specielle kendemærker.

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-
sumé af de konklusioner som de bedste mu-
sikhistorikeres er nået til.      

Quebradas blev ikke kun brugt i habaneras, 
men var et element, der bredt anvendtes til 
andre rytmer, som de laveste lag dansede, så-
som polka, mazurka og schottis. Det var en di-
rekte provokation for borgerskabet, der derfor 
prøvede at forbyde quebradas via bøder og di-
rekte kontrol på dansestederne.  

I 1899 lytter danserne til musikken og for-
tolker den. Det drejer sig nu ikke længere om 
specielle trin til specielle musikalske passager; 
nu skal man selv lytte og skabe. De retliniede 
gangmønstre erstattes med drejende forløb, 
hvor de dansende går til siderne. Pauserne i 
musikken provokerer el corte – afbrydelsen – 
som sammen med la quebrada skal vise sig at 
blive denne nye genres distinktive kendetegn. 

Nu har vi to habaneras med to forskellige 
koreografier. Den folkelige version, som ople-
vede tangoens første koreografiske forsøg, blev 
lidt efter lidt introduceret på de offentlige po-
pulære dansesteder, især i karnevalets arran-
gementer, hvor samfundets sociale klasser 
blev blandet sammen, og hvor det alminde-
lige folk styrede dansens forløb, til borger-
skabets store irritation. Ligesom processen 
for tangos americanos blev adskillige haba-
neras omdannet til rigtige tangoer, men dette 
skete i alt for få tilfælde. Et eksempel:
Habanera’en forsvandt ikke, da tangoen kom 

til. Den nød en bred accept blandt folk og 
fortsatte parallelt med tangoen, hvor man 
ofte forvekslede navnet, musikken og koreo-
grafien. På et skilt fra 1870 kunne man læse: 
“Sociedad Musical La Africana”, og blandt de 
sange, de ville spille, fandtes en habanera og 
en… tango. Denne information er vigtig, da 
den viser, at noget adskilte habanera fra tan-
go allerede i 1870. Man formoder, at det, de 
kaldte tango på det tidspunkt, i virkelighe-

Kronik i bladet Caras y Caretas 

En dans i forstæderne  (1899)
“Dansen starter. De to guitarer begynder at 
spille. De unge kvinder træder ind i salo-
nen, smilende. Mændene står og venter. Så 
starter den musik, de ventede på: habanera, 
sanselig og liderlig, med rytmer eller kaden-
cer, som kun de landlige musikere kender. 
Alle skubber hinanden og prøver at komme 
først på dansegulvet. Dansen begynder i en 
tæt omfavnelse; benene rører hinanden uden 
blufærdighed , de tunge åndedræt blandes, 
og kvinden danser og hengiver sig, med ho-
vedet på sin partners skulder, helt ind til 
ham. Han drejer både til højre og til venstre, 
idet han benytter orkestrets pauser til at lave 
en corte og klemme pigens bankende bryst 
endnu mere mod sin overkrop”. 

habanera

Cara Sucia



 

der var under udvikling i Andalusien (fla-
menco). Og det var tango americano, der van-
drede videre til Sydamerika.

Zarzuela fik næsten samtidigt en enorm 
popularitet i Rio de la Plata området. Mange 
spanske musikere inddrog tango americanos 
i deres zarzuelas og blev modtaget med var 
begejstring. Disse “tangoer” – der blev kom-
poneret af hvide musikere, de fleste spaniere 
– havde en klar fortælling og en scenografi 
der var knyttet til den sorte verden, og hvor 
man ofte gjorde grin med deres traditioner.

Med tiden begyndte disse musikere at 
komponere værker, der var mere inspireret i 
det sydamerikanske lokalmiljø, selvom de 
stadigvæk lød meget “andalusisk” (“Tomá 
mate, che”– fra 1857 – betragtes som den før-
ste eksempel for en “tango” criollo (lokal). 
Størstedelen af de tangoer som zarzuela 
brugte, hentyder – både i teksterne og i sce-
nografien – til dens karibiske oprindelse: 
“Hver gang orkestret akkompagnerede de sensu-
elle spanske danse med amerikanske sange lød der 
et tordnende bifald i teatret” (El Nacional, 1862).  

Disse tangoers store popularitet gjorde, at 
de også begyndte at vinde en vis accept uden 
for scenen: de begyndte at dukke op i gader-
ne fra lirekassernes (selvom de stadigvæk lød 
som rene spanske kompositioner); man be-
gyndte lidt efter lidt bare at bruge betegnel-
sen “tango” på partiturerne – ordet americano 
forsvinder; og der lavedes også specielle be-

D
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OPRINDELSEN (2.del)

TANGOENSHISTORIE      3. TANGO AMERICANO - TANGO ANDALUZ

(tv) Gade Florida i Buenos Aires (1890)

I første del (La Milonga 3/06) behandlede vi de sortes dans og habanera, som 
begge, sammen med tango americano og milonga – på en eller anden måde 

– udgør tangoens fire vigtigste kilder. 
      De navne der nævnes i teksten nedenfor er nogle af tangoens mest kendte 
musikhistorikere. I slutningen af artiklen præsenteres nogle af disses kon-
klusioner. Vi må ikke glemme, ligesom i jazzen og flamencoen, at tangoens 
oprindelse stadigvæk er en gåde. 
     Vær tålmodige; dette er kun et omtrentlig forsøg på at forstå fænomenet. 

          en primitive tangoryt-
me, der opstod i Cuba i det 
18. århundrede (om ikke før…), var enormt 
populær i Antillerne, blev brugt bredt i mange 
danse og blev hurtigt adopteret af de sømænd, 
der dækkede handlen mellem Cadiz og Ha-
bana. Man mener at rytmen må være nået 
Spanien allerede før 1811, året hvor man kan 
datere den ældste “tango” man kender i dag 
(Cadiz). Det skal dog understreges, at det ikke 
var en “rigtig tango” men en slags alegría – en 
af de senere flamencorytmer (palos)– med tan-
gorytme som akkompagnement.

Mellem 1825 og 1830 blev denne primitive 
tango – eller rettere sagt en lokal udgave tan-
guillo – hurtigt inkorporeret i Cadiz karneval-
let og hen mod 1850 betød dens store popula-
ritet, at også teatrene lagde mærke til den 
(Madrid). Tangoen begyndte især at dukke 
op i zarzuelas, en nylig opstået spansk vaude-
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 
oprindelige model (f.eks. blev nodepunkter-
ne erstattet med sekstendedelsnoder): 

Hvad var der sket? Guitar, harmonika og an-
dre strenginstrumenter blev i teatrene erstat-
tet af klaver (der var mere egnet til et bredt 
publikum) og man mener i dag, at musikerne 
bare fulgte  moden og adopterede tidens me-
get populære habanera rytme, som de nu be-
gyndte at spille med tangoens hurtige tempo. 
Dette betød meget for tangoen, der på denne 
måde igen kom tilbage til den accelererede 
rytme, den oprindeligt havde haft i Cuba. 
Man kaldte det tango americano, måske for 
ikke at forveksle den med den anden version, 

Zarzuela i Madrid 



4. MILONGA

stilte tangoer som politisk satire eller til karnevallet, som f.eks. den “afri-
kanske” tango “Una negla y un neglito” komponeret i 1866 af M. L. Rojas 
til Sociedad Los Negros (med et kor af unge hvide fra pæne familier der 
malede deres ansigter sort til karnevallet), eller  “El negro Schicoba” (1867) 
af J.M.Palazuelos, hvor det eneste sorte var tekstens motiv. Andre ek-
sempler med andalusisk tone er “El queco”, “Bartolo”, “Andate a la Reco-

leta” eller “Señora casera” . 
Tango americano blev aldrig en folkelig dans da den ikke havde no-

gen fast koreografi; dens popularitet lå især i teksterne og i melodier-
ne, og den overlevede længe som folkeviser i folks hukommelse. Denne 
zarzuelas-tango fortsatte sit liv i teatrenes miljø uafhængigt af de ten-
denser som førte til den endelige version, indtil den forsvandt i det 

første årti af det 20. århundrede. Dens indflydelse var af se-
kundær art: de første “rigtige” tangosangere efterlignede i 
begyndelsen ofte deres kollegere fra det spanske teatermiljø. 
Nogle af de kompositionsresurser, som musikerne brugte i 
zarzuela, blev også her “lånt” for at komponere tangos criol-
los, som f.eks. visse melodiske drejninger, indledninger, små 

motiver som forbindelse mellem delene  – som i tangoen Hotel 
Victoria. Men det varede kort, da zarzuelas popularitet dalede hen 
mod 1880. Endvidere var der forskel på de instrumenter man brugte 
på scenen og i de primitive folkelige tangoorkestre, med en markant 
anderledes klang til følge. 

Det interessante er, at mange af disse tangoer  – der var specielt 
lavet til teaterforestillinger – var så populære, at de simpelthen blev 
“stjålet” og overført til bordellernes miljø, hvor de fik en mere fast 

koreografi og en ansigtslyftning – især teksterne! 

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

 Bartolo var den ældste spanske melo-
di (14. århundrede) der fik tangorytme og 
bordellernes glade gæster var på spil 
igen: “Bartolo havde en fløjte/med et enkelt 
hul/og moderen sagde/spil den af, Bartolo! – 
Bartolo spiller fløjten/søsteren tamburin/og 
den lille søster/kløede sig i sin…tululin!”   

Ikke særlig avanceret litteratur – ind-
rømmet –  men det var en lykketræf for 
genren. Folk tog og blandede alt hvad 
man syntes der kunne bruges, og resten 
opfandt de selv. Resultatet kunne ikke 
blive andet end et helt nyt produkt. I se-
nere kapitler vil vi behandle disse primi-
tive teksters forbavsende liderlighed. 

Adskillige forfattere pegede på den afgø-
rende betydning som milongaen havde 

for tangoens oprindelse: Juan Alvarez, Teófi-
lo Wilkes, Carlos Vega, osv., men den tilgæn-
gelige musikalske dokumentation er så ringe, 
at det er umuligt at være særlig kategorisk 
(se artiklen om milongaen i La Milonga 2/05).

Genren stammer direkte fra den spanske 
guajira, der kom til Rio de la Plata i perioden 
1825-30. Omkring 1850 fik guajira et nyt navn 
– milonga – som spredte sig fra byen ud på 
landet. Der opstod også et specielt  partner-
skab i denne genres korte liv med ‘compadri-
to’erne, tangoens ubestridelige ophavsmænd. 
Milongaen startede i Buenos Aires som et ly-
risk fænomen: det var kun sang. Med tiden 
blev milongaens rytme simplificeret, først til 
6/8 og senere til 2/4 takt. Den blev først til 

dans da compadrito’erne begyndte at samle 
vise koreografiske elementer fra de sorte 
(candombe) og fra andre danse (schottis, polka, 
mazurka, osv.) med “tangorytme” (habanera) 
som akkompagnement. Det skete i perioden 
1860-70. Compadrito’erne søgte simpelthen 
en slags musik, der var mere egnet til deres 
sammensatte koreografi. 

Ventura Lynch, et direkte vidne, under-
streger at “Compadrito’erne er de eneste der dan-
ser milonga. De har skabt den som en måde at lat-
terliggøre de danse, de sorte bruger i deres miljø-
er”. Carlos Vega på sin side understreger at 
“selvom rytmen var 2/4 kunne man spore genrens 
rødder, idet milongaerne stadigvæk lignede de cu-
banske guajiras”.

Wilkes og Guerrero Cárnepa: “De folkelige 
argentinske musikere komponerede habaneras på 
en anden måde end den oprindelige model. Hvad en-
ten det skyldtes mangel på musikalsk ekspertise eller 
ønsket om at undgå komplikationer, valgte de efter-
hånden at bruge 2/4 takt. Efter manges mening 
skulle milonga placeres mellem habanera og tango, 
men der skete noget andet med den: De gamle musi-
kere, der allerede var bekendte med huellas, cielitos, 
gatos og triunfos (folklore rytmer, red.), brugte, 
ubevidst, 6/8 takt i deres milonga-akkompagnemen-
ter. Melodiens rytmik tilpassede sig akkompagne-
mentet. Så kommer tangoen og tager de første tre 
noder fra habaneras og ændrer dem. Effekten er 
umiddelbar: habaneras graciøse balance og passione-
rede vuggen bliver til en  krampagtig to-fjerdedels-
takt, som  siden da er blevet tangoen særkende”. Det 
vil sige at milongaen antager den ændrede ha-
baneras rytme og bliver til tango.

Man kan sige, at milongaen eksisterede 
parallelt med habanera, dog kun i samfun-
dets laveste klasse da milongaen ikke havde 
– som habanera – en anstændig udgave der 
blev danset i salonerne. Men begge brugte la 
quebrada i koreografien.

Omkring 1880 blev den udgave af milon-
ga der kan danses kaldt tango. Det skyldes 
dels at de milongaer man dengang spillede 
til dans var akkompagneret med tangorytme, 

Sociedad Los Negros (1869)
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og dels at folk begyndte at kalde alle disse nye, uartige bevæ-
gelser og figurer for tango. 

Kun ude på landet forblev milongaen en selvstændig genre i 
form, rytme og struktur og udgør stadigvæk i dag en del af den 

argentinske folklore, tragisk og melankolsk. 
Hvorvidt det var som “livmoder” eller som en parallel form, så var mi-

longaen til stede i tangoens oprindelse. I 1880 identificerede man tre typer: 
den dansende, den syngende og et milonga-show som blev brugt i de første 
lokale cirkus-forestillinger. 

Carlos Vega: “Milongaen har intet med haba-
nera at gøre – hverken melodisk eller koreo-
grafisk. Tangoen kommer direkte fra tango 
americano (eller andalusiske)”.

Vicente Rossi: “Habanera bliver lidt efter lidt 
omdannet til milonga som så senere munder 
ud i tangoen”.

Luis Teisseire: “Tangoen stammer fra habanera”.
Wilkes og Guerrero Cárnepa: “Milongaen 

antager den ændrede habaneras rytme og bli-
ver til tango”.

Héctor Bates prøver med en forsonende syn-
tese: “Tangoen får den melodiske linie og den 
emotionelle styrke fra habanera, koreografien fra 
milonga og rytmen fra de sorte (candombe)”. 

Hvad kan vi sige til det? Man kunne accep-
tere en mulig kronologi , som Raúl Garello, 
Wilke og Guerrero Cárnepa angiver: det 
starter med habanera, går igennem milon-
gaen og slutter i tangoen. En tilpasnings- og 
fornyelsesproces der strækker sig over tre 
årtier 1850-1880, og hvor vi allerede kan 
identificere “ægte” tangoer som El Queco, 
El tero, Dame la lata, Andate a la Recoleta, osv. 
 Tangoen opstod, da en generation af bril-
lante libertinere tilføjede væsentlige innova-
tioner i de danse, de allerede kendte. Da 
compadrito’erne valgte milongaen og ud-
styrede den med koreografi gjorde de ikke 

Hvem skabte den...?

Generale konklusioner

I begyndelsen var tangoen ikke andet end en afrikanisering, en anden 
måde at danse de danse compadrito’erne allerede dyrkede, med ko-

reografiske innovationer som el corte eller la quebrada, der også alle-
rede eksisterede i de sortes dans (candombe – habanera). Compadri-
to’erne introducerede den tætte dans – omfavnelsen – og den impro-
viserende figursekvens. 
 Vi nærmer os den periode hvor sammenstrømningen af forskel-
lige elementer vil resultere i tangoen. Tangoen var i begyndelsen  
dans. Dens karakteristik var koreografien og ikke musikken. I 1880 
sammensmelter i Buenos Aires – ifølge Carlos Vega – tre populære 
rytmer: habanera  (den mest udbredte og kunstneriske), tango ame-
ricano eller andaluz  og milonga. De to første har en koreografiske 
version; milongaen er nu næsten færdig med at inkorporere den.
 De sortes dans, habanera, tango americano, milonga… Hvilken 
rolle spillede de endelig i Rio de la Plata tangoens oprindelse? Det er 
et puslespil af dimensioner, og musikhistorikerne er ikke helt enige: 

a n d e t 
end at bruge 
mere passende 
musik til deres dans. Da polka, ma-
zurka og habanera forsvandt, arvede mi-
longaen – og bagefter tangoen – alle disse 
koreografiske elementer. 
 Processen kunne have været sådan: Den 
spanske guajira bidrog til milongaens dan-
nelse med melodien (1850), som senere 
(1860-70) tog habaneras rytme til sig: 2/4 
(tangorytme) samt danseelementer både fra 
de sortes candombe og fra andre danse. 
Denne modificerede og uartige milonga 
blev med tiden kaldt tango. Det skete i pe-
rioden 1880-1900. Disse to navne samlever 
et årti indtil milongaen forsvinder fra det 
urbane miljø. Tango americano havde ikke 
nogen koreografi, folk kunne assimilere og 
habaneras dans fik en minimal rolle i tango-
ens udvikling som dans. Begge forsvinder 
ret hurtig. Man må huske, at én ting er tan-
goens udvikling som dans og noget andet 
som musik, hvor teatrene sandsynligvis spil-
lede en væsentlig rolle.
 Mellem 1890 og 1900 herskede der tilsy-
neladende et anarki i den folkelige musik, 
der med tiden dekanterede sig ud i en ny 
form, der nu var fælles for hvide og sorte. 
Denne proces tog mindst en generation. Det 

Sømænd, soldater, compadritoer, kvægdrivere… ...musikanter, immigranter (især sønnerne)… 



er ikke tilfældigt at alle de musikstilarter der 
var med i spillet – guajira, habanera, fandan-
go, tango americano, m.fl. var i 6/8 eller 3/4 
takt, men blev spillet eller kunne spilles i 2/4. 
Det er ikke så underligt at det var denne takt 
der vandt, da det passede bedre til den ringe 
musikkendskab de fleste instrumentspillere 
havde. Her spillede den folkelige hukommel-
se en væsentlig rolle, da det ofte kun var frag-
menter, musikkerne kunne huske og gentage 
aften efter aften. Deres “ukultiverede” ører 
simplificerede processen og antog – til sidst – 
2/4 takt.  

I 20 år blev navnene habanera, tango ame-
ricano og milonga forvekslet. I begyndelsen 
var det normalt at folk brugte ordet milonga, 
fordi milonga havde fået en dans som 
compadrito’erne opfandt: alt hvad de danse-
de blev så kaldt milonga lige som vi i dag kan 
kalde rock alt hvad de unge danser. Senere 
blev betegnelsen milonga ændret til tango.

Tangoen – som vi forstår den i dag – stam-
mer fra sidste halvdel af 1890-årtiet. Der fin-
des mange beretninger om tangoer fra 1880, 
men vi kan indtil videre ikke være sikre på 
hvordan de lød. Normalt betragtes El entrer-
riano (Ernesto Mendizábal, 1897-98) som den 
første rigtige tango, en komposition som ikke 

lignede en habanera, en andalusisk tango el-
ler noget andet.

 
Mod slutningen af det 19. århundrede, da 
musikerne ville komponere tango-musik – og 
ikke tango americano eller habanera – havde 
de brug for elementer i deres kombinationer, 
som differentierede dem fra det øvrige musi-
kalske spektrum. De kunne ikke appellere til 
tango americano fordi den altid brugte de 
samme elementer, som teatermiljøet havde 
misbrugt i årtier. De tog i stedet for materiale 
fra især milongaen: tekster, temaer, hele sæt-
ninger, vendinger der simpelthen blev “stjå-
let” til det nye formål: nu får det nye produkt 
en lokal identitet; nu har vi tangoen. Nu har 
dansen tango sin egen musik.

Indrømmet; forvirring er ret stor. Teorier-
ne modsiger ofte eller komplementerer hin-
anden og der findes utalrige tekniske argu-
mentationer. Man ved ikke om man nogen-
sinde vil få en endelig forståelse der er kon-
sensus om, men forskningen fortsætter. 

Glæd jer: resten af processen er nogenlunde 
vel dokumenteret.        

…folkelige musiker (duoer og trioer), libertiner, (vise) prostitueret kvinder…

Hvem skabte den...?
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      angoens første epoke  – folklore perio-
de – foregår samtidigt med en række begi-
venheder der ændrede Buenos Aires’s ansigt 
for bestandigt: opførelsen af den nye havn 
(1870); skabelsen af en forbundsrepublik  
med Buenos Aires som hovedsted (1880) ef-
ter borgerkrigen (1874); Paraguay-krigens 
afslutning (1865-71); den endelige sejr over 
indianerne (1880) og starten på en massiv 
immigrationspolitik. Med freden opstod et 
kaotisk socialt fænomen, idet byens kaser-
ner – et enormt militærkompleks der var 
placeret der hvor nogle af byens mest efter-
tragtede kvarterer i dag ligger (se kort) – nu 
vrimlede det med tusindvis af arbejdsløse 
soldater. Landet havde afsluttet de interne 
og eksterne konflikter og var nu parat til at 
drive forretning. Korn, millioner af kvæg og 
en ny havn stod nu parat, og Argentinas de-
sperate behov for folk gjorde, at regeringen 
satte en intens immigrations kampagne i 
gang. Og immigranterne strømmede til Rio 
de la Plata. I alt kom der 12 millioner, hvor 
halvdelen dog fortrød rejsen og rejste hjem 
igen. Hvor der i 1870  kun boede  180.000 
personer (blandt dem 8.000 sorte) i Buenos 
Aires, var der 25 år senere over 600.000, her-

af var over halvdelen udlændinge (359.425 
af 667.786). 

Men planen med at ville befolke pampa’en 
og ørkenen mislykkedes. Immigranterne, der 
ikke havde forladt deres marker for igen at bli-
ve fattige bønder i et nyt land; bosatte sig især i 
byens sydlige del: Boca, San Telmo, Monserrat, 
Corrales Viejos, Miserere – bydele, som mid-
delklassen forlod efter en epidemi med gul fe-
ber, der udryddede en tiendedel af befolknin-
gen. Det blev kvarterer, hvor folk levede sam-
menstuvede i conventillos (1) under umenne-
skelige forhold. I 1904 levede der 138.000 perso-
ner i disse usle indlogeringssteder (byens totale 
befolkning var 951.000), med et gennemsnit på 
56 personer pr. bygning og 3 pr. værelse. 

Befolkningen var hovedsagelig mænd: 
soldater, krigsinvalide, arbejdere, tiggere, ar-
bejdere i kødindustrien (kvægdrivere, slagte-
riarbejdere m.fl.) immigranter osv. Med så 
mange enlige mænd (i 1909 var der 100.000 
flere mænd end kvinder, alene i Buenos Aires) 
ville prostitutionen få gunstige tider. Der op-
stod en usædvanlig omfattende industri, der 
gjorde, at Buenos Aires faktisk blev verdens 
prostitutionens Mekka med over 6000 bor-
deller (ifølge Folketællingen i 1887). 

 
Immigranter – begyndelse af den 20. århundrede



ribien. Disse overvejende sorte sømænd ledte naturlig-
vis efter forlystelsessteder, hvor hudfarven ikke var no-
get problem (caféer og de sorte academias). La Boca lig-
ger faktisk tæt på det nuværende Monserrat kvarter 
(tidligt Mondongo). Her boede de sorte, indtil de lang-
somt difunderede væk,  og  her fandtes utallige sorte 
organisationer: Cabunda, Moros, Rubolo, La Angola, Mon-
dongo m.f., som var kendte for deres fester, og hvor også 
compadritoer kom. Og det var i disse kvarterer, at de 
fleste immigranter blev indlogeret. Snesevis af conven-
tillos dukkede op og byen vrimlede med enlige mænd, 
der var desperate efter job og kvinder.  

Kaserne-kvartererne
Til sidst har vi byens nordlige områder, hvor militærka-
sernerne lå. Vi må huske at Buenos Aires i 1880 havde 
afsluttet en lang og blodige krigsperiode, faktisk havde 
landet været i konstant krig i 70 år! og demobiliseringen 
koncentrerede nu tusindvis af arbejdsløse soldater.

Hvor nøjagtigt blev tangoen født? Det 
er et mysterium. Man kender de gene-

relle geografiske rammer: las orillas, byens 
socialt marginale områder: forstæderne, hav-
nen, de kvarterer hvor arbejdere, sorte, sol-
dater,  compadrito’er, gadesælgere, prosti-
tuerede, immigranter m.f. boede. Disse lo-
kaliteter var ikke nødvendigvis placeret 
langt væk fra byens centrum (se kort), da 
havnen (Boca, Barracas), militærområderne 
(Retiro, Palermo) og de sortes kvarter (San 
Telmo, Monserrat) dannede et blandet skak-
bræt tæt på middelklassens boligkvarterer. 

Tangoen dukkede samtidigt op forskel-
lige steder. De første orkestre havde ikke 
nogen kontrakter og sprang fra sted til sted 
med de samme halvudviklede melodier: 
“når det lykkes os at  slutte samtidigt, omfavner 
vi hinanden” var den almindelige vittighed. 
Hver musiker kendte 4-5 stykker, og resten 
prøvede at akkompagnere så godt de kunne. 

Corrales Viejos   
Sandsynligvis er Corrales Viejos (de nuvæ-
rende Caseros og Rioja gader) det bedste 
bud på tangoens oprindelsessted. Her end-
te kvægets rejse. Det var byens definitive 
udkant, hvor der lå talrige slagterier, garve-
rier, store åbne pladser til kvægsalg, osv. 
Med så mange folk koncentreret som arbej-
dede med kødproduktion eksisterede der 
naturligvis også mange købmandshandler 
(pulperías), forlystelsessteder (academias, pe-
ringundines) og værtshuse. Kvægdriverne – 
en blanding af eksgauchoer og sorte, mange 
af dem guitarspillere – havde ofte lange 
ventetid og møderne med andre lands-
mænd endte tit i dans og guitarklimpteri. 

Havnen 
Havnen var også et oplagt sted for en kul-
turel fusion, fordi her samledes sømændene 
fra de skibe der dækkede trafikken med Ca-

Hvor dansede man? 1870-1915

La Boca med El Riachuelo 
(en kunstig kanal - se kort)

11

Avenida Sarmiento, mod “Lo de Hansen” 
(se kort)

Conventillo i San Telmo, 1907

Soldater i El Retiro, 1884

Havnen, slutning af den 19. århundrede
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Pulpería 

MONSERRAT

CORRALES VIEJOS

Montes de Ocas gade - 1880

Prostitutionens lokaliteter

“Tango-institutionerne” 

Men man skal ikke tro, at der eksisterede en 
total harmoni mellem sorte og hvide. Kun 
de mest grove elementer turde  dukke op i 
disse så fremmede miljøer. Compadrito’er-
ne indså, at de sortes stil – candombe – var 
alt for eksotisk. Det er også svært at fore-
stille sig at de overhovedet ønskede at være 
en del af de sortes verden, hvor de aldrig 
ville blive, eller ønskede at blive integreret 
og hvor de ikke havde en jordiske chance 
overfor de fremragende sorte dansere.

Compadrito’erne reagerede med afvis-
ning: Ventura R. Lynch skrev sine iagttagel-
ser i 1883, ca. 15 år efter begivenhederne: 
“byens compadrito’er er de eneste, der danser 
milonga, en dans, de selv har skabt som en lat-
terliggørelse af de sortes dans” (vi må huske 
på at milongaen indtil da – ca. 1870 –  kun 
havde eksisteret som sang). De hvide, som 
var utilfredse med tidens etablerede danse 
og stærkt påvirket af de sortes bevægelser, 
stjæler, imiterer og skaber, men denne gang 
på eget territorium: de hvide academias, pul-
perías, cuarto de chinas, bordeller, klubber, 
osv. 

Man kender en lang række konkrete lo-
kaler og deres adresser: 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 
denne tangoens første periode. 

“Hos Laura”

Cuartel del Retiro 
      (kaserne - 1900)

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

Buenos Aires provins - hovedstad

kort



set, kan vi nævne Carlos Gardel, Francisco 
Canaro, Vicente Greco, Manuel Campoamor, 
Juan Carlos Bazán, Alfredo Bavilacqua og den 
sorte pianist Rosendo Mendizábal, der her 
spillede sin berømte tango El entrerriano for 
første gang. De fleste musikere var almindeli-
ge professionelle. De fik 5 pesos per nat.     

Der er kort sagt en naturlig grund til, at 
tangoens første hovedpersoner, tekster 

og musik var relateret til den prostitution, 
hvis klientel især var compadritoer og immi-
granter. Tangoen opstod ikke på bordellerne, 
som nogen stadigvæk påstår, men det er rig-
tigt, at den fandt et gunstigt tilflugtssted i 
prostitutionens verden. Man kan sige at “på 
bordellerne blev tangoen myndig”.

Kvindernes elendige arbejdsforhold gjor-
de, at det var relativt nemt at rekruttere dem 
til prostitution. Det samme gjaldt for mange 
kvinder i Europa. Man hvervede blandt de 
professionelle prostituerede i Marseille, Lon-
don, Amsterdam og Hamburgs bordeller el-
ler blandt fattige ude på landet i Østeuropa. 
Forretningen var så enorm, at der hurtigt op-
stod nationale og internationale organisatio-

tionen: for en del af dem opfattedes det som 
et bedre alternativ end hårdt arbejde som 
bønder, i sult eller under pogromerne. Hand-
len med europæiske kvinder udviklede sig til 
hvad der blev kendt som prostitutionens volde-
lige periode (1886-93), og som krævede en hær 
af rå elementer fra underverden i form af 
vagter eller “lejesoldater” der kunne klare de 
konstante stridigheder mellem rufferbanderne. 

Eftersom der ikke eksisterede et centralt 
register over ægteskaber i landet, kunne al-
fonserne gifte sig 20-30 gange og på den må-
de undgå senere komplikationer med myn-
dighederne. Kvinden var ikke længere en af 
de hvide slaver, men “konen” der arbejdede 
selvstændigt. Faktisk er der også eksempler 
hvor hun kom til at styre – i sin rolle som ma-
damme – en af alfonsens virksomheder, en 

karrieremulighed for loyale kvinder, som var 
blevet ældre. 

De rige bordeller, med 15-20 ansatte, var en 
sag for sig. Baren var bemandet med perso-
nale i uniform. Der var fast rengøringsperso-
nale, elektrisk lys, telefon (efter 1880), map-
per med nøgenbilleder af husets kvinder og i 
nogle tilfælde endog kasino. De fysiske ram-
mer var så prægtige, at en vigtige del af sam-
fundets  sociale og politiske beslutninger blev 
vedtaget her, selvom “reglerne” ikke tillod 
politiske eller andre aktiviteter, der kunne 
forstyrre kundernes muntre stemning.

De prostituerede var som oftest udlæn-
dinge, talte 2-3 sprog, normalt under 25 år og 
tit med et vist kendskab til f.eks. kunst eller 
gode manérer, afhængigt af kundernes krav. 

De fleste bordeller dengang var små med 
3-4 kvinder hver, men disse lokaler, 

hvor både dans og alkohol var forbudt, og 
som ikke rådede over store lokaler spillede 
ingen væsentlig rolle i tangoens historie. Den 
del af branchen der interesserer os her er bå-
de de luksuriøse, lovlige bordeller og de 
skjulte, hvor tangoen fik et fænomenalt til-
flugtssted: las casitas eller los clandestinos  
(“små huse”, skjulte bordeller). Det var ste-
der som mænd lejede for en eller flere nætter 
for at hengive sig til dans og det sjove liv. 
Disse var i virkelighed også moderate bor-
deller, hvor der kunne tilbydes tjenere, musik 
og de nødvendige kvinder alt efter kunder-
nes behov. Mange af disse kvinder var efter-
spurgte takket været deres dygtighed som 
dansere. Las casitas var tangostederne ’par 
exellence’ i genrens første år. Her udvikledes 
en intens koreografisk praktik, og det har be-
virket, at man senere har set tangoen som 
“bordellets dans” -en uretfærdig og ukorrekt 

ner, der forsynede Buenos Aires med de ef-
terhånden meget eftertragtede europæiske 
kvinder, især fra Frankrig. Nogle af disse or-
ganisationer, som Zwi Migdal eller den russi-
ske Asquenazum, oprettede bordelkæder, ofte 
i flere lande. Alene Zwi Migdal, der blev op-
rettet i 1898 af en jødisk-polsk ruffer, og som 
er den største kriminelle organisation i Ar-
gentinas historie,  styrede 200 bordeller med 
3.000 prostituerende - en 3. del af markedet!- 
de fleste uden dokumenter (2). Bag en lovlig 
facade som en slags jødisk bistandsforening, 
Asociación de Socorros Mutuos Varsovia, rekrut-
terede Zwi Migdal tusindvis af piger i de fatti-
ge jødisk-polske/russiske/rumænske lands-
byer, for hvem ‘en rejse til Buenos Aires’ var 
en stor chance for at flygte fra elendigheden.  
Disse piger blev ikke altid narret til prostitu-

betegnelse. Det er logisk, at der mangler do-
kumentation for hvad der virkeligt skete i las 
casitas. Det var steder som den herskende 
moral end ikke skulle nævnes, men der fin-
des alligevel utallige øjenvidneberetninger. 

To af disse, med tiden legendariske, bor-
deller var Lo de Laura og María La Vasca. María 
forsynede selskaber med de nødvendige 
kvinder efter bestilling. At danse med husets 
kvinder kostede 3 $ i timen under Marias 
mand Carlos’s – Englænderen- , strenge kon-
trol. Compadritoerne havde ingen adgang. 

Lo de Laura var meget mere elegant med 
store spejle, høje vaser og dyre malerier. Kli-
entellet bestod af jurister, finansfolk, skue-
spillere, folk fra middelklassen  der have 
brug for at skjule deres eskapader. De fleste 
prostituerede var kundernes private elsker-
inder: “at have en pige hos Laura var en ren 
luksus”. Blandt de musikere, der gæstede hu-

Las casitas

“Lo de Laura” i dag “La Vasca” i dag

Prostitutionen og tangoen



De boede ikke i huset og prisen var, na-
turligvis, den højeste på markedet.

I begyndelsen var der kun et enkelt kla-
ver, et gadeorgel eller et mekanisk klaver 
(pianola), som stod for musikken, men senere 
begyndte man at hyre flere musikere, ofte 
trioer af violin, fløjte og guitar og, til sidst, 
også med en bandoneon. 

Ikke alle bordeller, hvor man spillede og 
dansede tango, var luksuriøse lokaler. Der 
fandtes også nogle, der var ret beskedne men 
hvor enten ejeren eller de ansatte kvinder var 
vilde med den nye musik og havde fået et 
vist renommé for at være dygtige dansere.

De fattige argentinske alfonser – cafiolo – 
som kun ejede 1-2 kvinder, var en af de mest 
omtalte personager i tangoteksterne. Kvin-
derne var her ret loyale, da disse ruffere ikke 
brugte vold i deres forretningsaftaler med 
dem, i modsætning til de ’rigtige’ alfonser – 
makro -  som næsten altid var udlændinge, og 
som drev forretning i stor skala. 

Tangoens pikante tekster (ofte ren porno-
grafi; det behandler vi senere)) fra denne pe-
riode afspejler overhovedet ikke denne for-
retnings umenneskelige dimensioner, hvor 
tusindvis af kvinder gik en frygtelig skæbne 
i møde. Zwi Migdals bordeller lignede Ford-
fabriker, hvor kvinderne arbejdede 60 timer 
om ugen, med i gennemsnit 30-50 mænd om 
dagen (3). Disse kvinder, der talte dårligt 
spansk, ikke havde venner eller familie, og 
som regel havde folk, der repræsenterede 
magten, som kunder, turde ikke anmelde de-
res slave vilkår. Prisen kunne være døden og 
dette tillod at denne bordelvirksomhed va-
rede mere end 30 år.

Buenos Aires var verdens prostitutions-
hovedstad. Denne lukrative forretning blev 
beskyttet og promoveret af sektorer der var 
knyttet til magten, især politiet og rådhusets 
myndigheder. Situationen var så alvorlig, at 
internationale organisationer begyndte at 
klage over myndighedernes ligegyldighed. 
Men al kritik kolliderede med samfundets 

hykleri, hvor både den katolske kirke og re-
geringen var kompromitteret. 

Da immigranterne, i stedet for at bosætte 
sig ud på landet klumpede sig sammen i by-
en og begunstigede prostitutionen, fik de 
samfundets dom som sexfikserede, vilde og 
umoralske, og sådan blev tangoen også be-
dømt. Bordellet virkede her som en beskyt-
telsesmur mod disse moralske fordomme. 
Her ønskede man ikke at ændre verden 
udenfor, og alt var jubel uden modsigelser. 
Man komponerede ikke tangoer om 1890’er-
ne sociale krise eller 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, da bordellets mur begynder 
at forsvinde, forsvinder også tangoens op-
rindelige munterhed, og her begynder dens 
vandring ind i byens pæne saloner.  

Noter

1 Conventillo: fattig boligkomplekser, hvor immigran-
terne boede sammenhobet i små værelser

2  Der blev først sat en stopper for denne forretning i 
1929, da det lykkedes for en eks prostitueret, Raquel 
Liberman, at afsløre situationens omfang og an-
meldte Zwi Migdal til myndighederne. Politiet an-
holdte 107 magtefulde ruffere, der tilhørte Migdal, 
og selvom kun tre blev dømt, var det sociale pres så 
stort, at politiet valgte at smide de andre ud af lan-
det. Det er paradoksalt, at Zwi Migdal blev knust 
takket være en lov der tillod at udvise udlændinge 
hvis fagforenings- eller politiske aktiviteter var 
imod den konservative regering.

3  Ifølge nogle historikere var Zwi Migdal ikke en del af 
de internationale prostitutionskæder men en afled-
ning af det lokale jødiske samfund. Organisationen 
led af en tredobbelt marginalising: som immigran-
ter, som jøder og fra den etablerede jødiske kollekti-
vitet. De kunne være blevet integreret i underver-
dens miljøet, men de foretrak at isolere sig med de-
res egne synagoger, kirkegård og jiddische teatre, da 
de lagde stor vægt på at bevare deres kultur og etni-
citet.  
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I   det sidste nummer af La Milonga beskæfti-
gede vi os især med prostitutions miljøet. Selv 
om der eksisterede nogle særlige kvarterer 
med utalige bordeller, var prostitutionen ud-
bredt over alt. 
 Vi har også nævnt de tre kvarterer der stri-
des om at være tangoens vugge: først og frem-
mest slagte og kød industri kvarterer (Parque 
Patricios eller Corrales Viejos), kaserne områ-
der (de aktuelle Retiro, Recoleta, Barrio Norte 
og dele a Belgrano) og havne kvarterer (La 
Boca, Barracas og San Telmo – se kort). 
 Det er svært at præcisere hvor dette mirakel 
helt præcist fandt for første gang. Sandsynligvis 
opstod det samtidigt i disse tre kvarterer da op-
havsmændene – compadrito’er – tilhørte en sub-
kultur der altid fandtes, hvor der var mulighed 
for at skeje ud eller tjene nemme penge. 
 Slagtere, demobiliserede soldater, sømænd 
og havnearbejdere, prostituerende, alfonser, 
småkriminelle… Tango opstod i et barskt mil-
jø hvor entusiasme, kreativitet, udfordringer 
og morskab gik hånd i hånd med undertryk-
kelse, fattigdom, barskt liv, udnyttelse, kon-
kurrence og provokation. Disse mennesker 
gjorde en kult af tapperheden. De fleste, også 
kvinderne, var vandt til at bære kniv og brugte 
den flittigt (sablen og slagtekniven blev erstat-
tet med en compadrito’s daggert). Døden var 
ofte konsekvensen og talrige stolte tangotek-
ster fra genrens første år vidner om dette.  
 Vi forsætter – og præciserer – vores van-
dring: 

    1 - Parque Patricios
 
I den 19. århundrede havde Buenos Aires al-
lerede konsolideret sig som en vigtig leveran-
dør af kød og skind til det internationale mar-

Parque Patricios 1900

Gauchoer - 1866

Parque Patricios i dag

RIO DE LA PLATA



Vej til Corrales Viejos 1862

ked. De første slagtehuse, oprettet i koloniti-
den (1580-1810) lå i nærheden af havnen (hvor 
Constitucións togstation ligger i dag) og ufat-
teligt tæt på byens befolkning (se kort). 
 Hundredtusindvis af stykker kvæg blev 
hvert år ført til disse slagtehuse hvor slagt-
ningerne foregik under de mest brutale for-
hold. Kvæget, anbragt i store folde med 
mudder op til boven, stod hver morgen og 
afventede deres bødler. Så snart klokken slå 
ni blev de sluppet ud i en kaotisk og forvirret 
scene. Efter at være indfanget med lasso blev 
deres knæhaserne skåret over med nogle 
specielle lancer. Dyrene prøvede at undslip-
pe ved at løbe med bare benstumper, men 
blev trampet ned af hestene. Først bagefter 
blev deres hals skåret over. Dyrene blev tor-
tureret og drevet fra det ene sted til det andet 
under en lidelse der varede mellem fem og ti 
minutter før kniven gjorde en ende på deres 
lidelser. Dyrene, hestene, mågerne,  jorden 
og gauchoerne blev helt indsmurte i blod. 
Ifølge beretningerne så det ud som om gau-
choerne faktisk nød den heftige kamp og dy-
renes brøl. 
 De fleste dyr blev kun slagtet for skindet 
og fedtets skyld. Efter at disse blev fjernet 
blev resten spredt ud på jorden. Horder af 
fattigfolk kastede sig over resterne for at red-
de det der senere kunne sælges til kødsalte-
rierne. Vilde hunde, grise, gribbe og måger 
tog sig af resten. Blodet dannede, i kontakt 
med jorden, en 15 cm tyk skorpe. Stanken 
var ubeskrivelig fordi udover blodet og lug-
ten fra salteriernes skorstene, lå også knogler 

og råddent kød spredt ud over alt. Selv dili-
gencerne var nødt til at køre en lang omvej 
for at undgå lugten. Stanken og sundhedsri-
sikoen var så alvorlig, at myndighederne i 
1872 var nødt til at flytte slagtepladserne til 
Parque Patricios, vest på, ved Caseros og 
Riojas gader; det der i dag ligger i Liniers 
kvarter.
 I området var der også koncentreret man-
ge andre slags virksomheder herunder voks-
lysfabrikker, teglværker, garverier, hjulfa-
brikker, dåsemadfabrikker, m.fl. Al denne 
aktivitet krævede en hær af arbejdere, vogn-
mænd, kvægdrivere, m.v. som ofte skulle 
opholde sig i ugevis indtil arbejdet var fær-
diggjort. Denne købekraft tiltræk mange 
folk: købmænd, handelsmænd, spekulanter, 
alfonser, prostituerende, musikere m.fl. lige-
som mange forlystelsessteder såsom hane-
kampe, dans, sport, m.fl. dukkede op i nær-
heden af slagtehusene. Et af de mere popu-
lære steder var de såkaldte pulperías , der var 
blandede købmandshandler der også funge-
rede som værtshuse og hvor der ofte også 
blev organiseret baller. Kunderne var hoved-
salig kvægdrivere, soldater, landarbejdere 
og compadritoer, folk som endnu ikke havde 
tilpasset sig til det urbane liv. Et barsk mand-
ligt miljø hvor gauchoer, sorte og almindeli-
ge arbejdere blandende deres skikke og tra-
ditioner; en oplagt kuvøse for tango. De fle-
ste var de såkaldte criollos – argentiner – i 
modsætning til La Boca området der udvik-
lede sig til et typisk indvandrekvarter.



   

Det er svært at forestille sig i dag, at i byens 
nuværende rigeste kvarter lå – for lidt 

over 100 år siden – et så stort kompleks af mi-
litær installationer. Men krigen mod Paraguay 
(1865-71), mod provinsernes oprørere (Peñalo-
za, López Jordán, Varela, Saa, m.f. 1863-68), 
mod indianerne (1876-79) samt de to revolutio-
ner i 1874 og 1880 efterlod tusindvis af demobi-
liserede arbejdsløse soldater. Disse mænd 
glemte ikke bare det barske liv de var vandt til, 
og deres bidrag var vigtigt i tangoens første og 
hårde år. De var forlystelsessyge, vandt til – de 
nu – korte knive og slagsmål. De ønskede ikke 
at komme tilbage til deres oprindelige landlige 
hjemstavn – hvorfra de ofte var blevet tvunget 
til at blive indrulleret i hæren – de havde ingen 
familie i byen og de eneste kvinder de havde 
forhold til var de prostituerende. 
 Tæt på kasernerne – på et område afgræn-
set af de nuværende Pueyrredón-Las Heras-
Coronel Díaz og Libertador’s gader, en volde-
lig zone som politiet kaldte Tierra del Fuego 
(Ildlandet) og som i dag rummer nogle af by-
ens dyreste domiciler! – lå de såkaldte cuartos 
de las chinas, et kvarter fyldt med værelser 
hvor soldaternes “elskerinder” boede, og som 
i virkeligheden var fattige bordeller (især for 
militærfolk). Her var kvinderne hårde – “med 

kniven i strømpeholderen” – ofte mestizer, 
meget fattige og som prøvede at lokke de for-
bipasserende ind. “Las carpas de Adela” (Ade-
las telte) var specielt berygtet. Når soldaterne 
fik udbetalt løn organiserede man baller med 
tangoens første orkestre: Canaveri, Aspiazú, 
Ramos, Miguens, m.fl., hvor der blev danset 
på den bare jord under telte, og musikkerne 
modtog penge direkte fra publikum efter hver 
tango. Fortjenesten var nu ikke så ringe, da 
disse steder var meget populære. Der var her 
at compadrito’en Angel Villoldo – tangoens 
fader – skabte sig et navn i tangomiljøet. De-
mobiliseringen og den hårde konkurrence fra 
“las loras” (europæiske prostituerende) ruine-
rede dog denne forretning for bestandigt.
 Tæt på Tierra del Fuego fandtes Recoleta by-
delen, denne var meget populær og eksisterer 
stadigvæk. Hvert år afholdtes her spanske folke-
fester, de såkaldte romerías. Disse traditionelle 
møder, normalt organiseret af lokale kirker, fore-
gik ofte i det fri, under telte. Selvom de ikke di-
rekte promoverede tangoen, havde de dog et 
ubevidst og væsentligt bidrag til genren. 
 Her vrimlede det med falske sigøjnere, li-
rekasser, markeds boder og muntre menne-
sker. Hver bod falbød mad og musik fra Spa-
niens forskellige regioner med en blanding af 
tamburiner, guitarer, sækkepiber og fløjter. Om 
dagen var deltagelses massiv, men om aftenen 

– festen varede hele natten – var der kun 
compadritoer og andre tvivlsomme elementer 
tilbage. En snor omkring træernes stammer var 
nok til at danne et dansested med violin, fløjte 
og guitar. Partiturer eksisterede ikke. Musik-
ken? muñeiras, jotas, peteneras, malagueñas, haba-
neras og til sidst – som en drengestreg – en mi-
longa, en pericón… en tango. De primitive tek-
ster var helt eller delvis pornografiske. Mæn-
dene viste hinanden hvad de havde fundet på. 
Man spillede “a la parrilla”, improviserede, 
uden at vide hvem den rigtige komponist var 
og varierede den originale version efter behag. 
Formodentlig var der i begyndelse nogle få 
spottende unge der vovede at danse bare for 
sjov. José Antonio Wilde beskrev disse fester 
som rigtig farlige, da de ofte endte med en blo-
dig duel i nærheden, hvor myndighederne ikke 
ville drømme om at dukke op. 
 De mest kendte var “Romerías de Santa 
Lucía” i Barracas “El Prado Español” (Quintana 
og Juncals gader) og “Romerías de la Virgen del 
Pilar” eller “Las carpas de la Recoleta”, hvor sol-
dater, arbejdere, immigranter, tjenestefolk, va-
skedamer, barnepiger, vognmænd, bønder, 
gauchoer, compadritoer, osv. mødtes for at fe-
ste, danse, æde og drikke i adskillige dage. 
Disse telte var som templer, hvor man tilbad 
musik, dans og mod.

Buenos Aires, udsigt fra kasernernes kvarterer 1864 Recoleta, 1867

Cuartel del Retiro (kaserne) 1880

Demobiliserede arbejdsløse soldater 1880

    2 - Kasernernes kvarterer



I 1871 dødede en tiende del af Buenos Aires 
befolkning under en gul feber epidemi. De 

rige forlod byens sydlige del og bosatte sig i 
den nordlige del, bydelene Palermo og Reco-
leta, hvor en luksuriøs arkitektur begynde at 
blomstre efter fransk forbillede.
 I den sydlige del af byen – San Telmo, La 
Boca og Monserrat – ændrede bybilledet sig. 
Immigranterne hobede sig op i de såkaldte 
conventillos, store bolig komplekser hvor folk 
boede under kummerlige forhold. Ofte var de 
placeret tæt ved havnen da de fleste af bebo-
erne var immigranter. Italienere, spanioler, 
tyrkere og fattige argentiner blandede her de-
res traditionelle musik med harmonikaen som 
det mest benyttede instrument. Selvom con-
ventillos var et naturligt svar på trængende 
behøv, vil de umenneskelige forhold altid ud-
gøre en plet i Buenos Aires sociale historie. 
 Med de pæne familiers flugt til den nord-
lige del blev de sydlige kvarterer proletarise-
ret og prostitutionen fik gyldne tider. Bordel-
lerne var placeret tæt på almindelige danselo-
kaler, der også favoriserede prostitutionen, de 
såkaldte academias, også kaldte cafés  de cama-
reras (cafeer betjent af servitricer). 

 De første academias (før epidemien) var 
hovedsærligt bestyret af sorte: de berygtede 
academias de baile, hvor de sorte sømænd kun-
ne møde deres ligestillede og hvor de hvide – 
især compadrito’er , sømænd og havnearbej-
dere – kom i kontakt med de sortes dansestil; 
dette er for mange et centralt aspekt for tango-
ens senere koreografiudvikling. Ifølge musik-
historikeren Rodríguez Mola var det her, at de 
europæiske danse ændrede rytme. De lokale 
sorte bidrog med deres candombe (dog med en 
anden koreografi da lokalerne ikke var særlige 
store), de sorte sømænd med deres sensuelle 
habaneras mens criollos med deres folkedanse. 
Beretningerne er meget sparsomme, men man 
ved at omfavnelsen i dansen endnu ikke var 
introduceret.
 Mod 1870 opstod nye academias ved La Bo-
ca, Barracas, Constitución og Montserrats byde-
le, denne gang styret af hvide. Kvinderne var 
mulatte eller hvide og der var ikke noget skøn-
heds krav: de skulle bare være gode dansere, og 
det var de. Nogle beretninger (Francisco Vega, 
1910) fortæller dog, at nogle af disse kvinder rent 
faktisk så ret godt ud. Man kaldte dem las venti-
ladas, kvinder med korte nederdel (en helt uset 
“tøjstil” i resten a byen) der nogle steder funge-
rede som en attraktion for at friste mændene til 
at drikke mere. Ofte blev de til store danse navne 
såsom “La Parda Refusilo”, Pepa “La chata”, Lola 
“La petiza”, “La mondonguito”, m.fl.. 
 Mændene besøgte disse steder udelukken-
de på grund af dansen, og ikke for at søge pro-
stituerede. Kvinderne var, som sagt, kun et 
instrument, et “danseværktøj”. Mange tjene-
stepiger havde det som et bijob og arrangøren 
der hyrede dem skulle ofte selv stå for deres 
dansekjoler da disse piger var ekstremt fattige. 
De smukkeste og dem der dansede bedst fik 
ikke et øjebliks hvile. Efter de seks reglemen-
terede minutter kunne man høre råbet “pido! 
pido!” (min tur!) mens alle mænd prøvede at 
få fat i de bedste. Nogle af disse stakles væsner 
så ud som om de var lige kommet ud af bruse-
badet, svedige med tøjet klistret til kroppen. 

Havnearbejdere - 1880

Luksuriøs arkitektur i byens nordlige del

Conventillo i La Boca

Vejen mod La Boca - 1900

Immigranter ankommer til Buenos Aires havn, 1882

   3 - Havnen



.men gjorde at for at få dem var det bare et 
spørgsmål om tid og (små) penge.
 Her kom mænd der ønskede at danse med 
professionelle danserinder, ikke alene com-
padritoer (af alle slags), saltningsarbejdere, 
skibsværftsarbejder, kvægdrivere og soldater 
men også de såkaldte cajetillas, ofte mænd 
med høje stillinger. Disse unge – ofte udsæd-
vanlige gode dansere – afskyede deres egne 
klasses underholdningssteder og foretræk for-
stædernes mere pikante og udfordrende loka-
ler. De plejede at komme i grupper – de frygte-
lige patotas – og var uden videre parat til at 
slås eller konfrontere bøllerne i knivsduel. 
Disse elementer fik en central rolle i tangoens 
udformning og udbredelse. 
 Politikrønikerne beretter om et uoverskue-
lig voldeligt miljø i tangoens første år. Slagsmål 
og dueller var så almindelige i underverden, at 
myndighederne praktisk talt ikke havde noget 
at sige: opgaven var for stor og ressourcerne 
ringe. La Boca kvarteret, med en stribe af små 
cafeer (Café de los Negros, El Palomar, El Molino, 
El Edén, Café Paris, La Camelia, m.fl.) var særlig 
råt, med mange sårede og dræbte hver aften. 
Disse steder blev ofte brugt af politikerne til de-
res politiske kampagne. Alfonserne udfoldede 
her en hær af kvinder for at tiltrække kunder 

og lokalerne vrimlede af compadritoer, profes-
sionelle dansere eller natteravne fra middel 
klassen der ledte efter disse afsidesliggende 
dansesteder langt væk fra politiets kontrol.
 Mange a disse dansesteder blev meget po-
pulære, og utalige musikere startede deres 
karriere her. Deres transportable instrumen-
ter gjorde det muligt hurtigt at løbe fra et sted 
til et andet, da deres repertoire på det tids-
punkt ikke var så omfattende.
 Alt tyder på at tangoen ikke fik lov til at 
være med i conventillos begyndelse da disse 
blev styret under strenge regler og dansen var 
ikke en undtagelse. Normalt organiserede 
man baller i weekenderne, når de fleste bebo-
ere kunne være til stedet. Hvis der var tilladt 
at danse en tango f.eks. til et bryllup, så var 
cortes (figurer) forbudt. De fleste beboelser var 
små, grupperet omkring en stor gård hvor alt 
praktisk blev lavet: mad, opvask, vask, ud-
veksling af information, møder, m.m.
 I næste kapitel vil vi afslutte vores rejse gen-
nem tangofødslens geografi ved at kigge nær-
mere på specielle restauranter eller sommerca-
féer, klubber, saloner, teatre og, ikke mindst, 
karnevalet.                                                           

 



OPRINDELSEN (5. del)

TANGOENS HISTORIE
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de to tidligere kapitler behandlede vi tan-
goens oprindelige hovedscenarier: kaserner-
nes kvarterer, havnen og slagteriernes kvar-
terer. Mod slutningen af det 19. århundrede 
rykkede tangoen langsomt frem mod samfun-
dets middel- og overklasser, til trods for stærk 
modstand fra mange, der ikke ville risikere, at 
en musik med så “lav” oprindelse skulle friste 
deres kvinder. Men de traditionelle danse –  
“cifras”, “décimas”, vals, “schottis”, polkaer, 
osv. – var nu i klar tilbagegang både i middel-
klassemiljøerne og på de folkelige forlystelses-
steder. Restauranter, klubber, saloner, teatre, 
private huse og det offentlige rum (som f.eks. 
under karnevalet eller sommerfesterne i den 
fri) begyndte langsomt at acceptere – og ofte 
også at kræve! – at musikerne indsmuglede en 
tango i repertoiret, ofte under dække af andre 
betegnelser som “danza criolla” e.l.

I dens fremmarch mod byens centrum blev 
tangoen gradvis renset for dens manerer og 
figurernes frækhed blev mere beherskede; vi 
må huske på, at på det tidspunkt var tangoen 
først og fremmest en dansemusik. Der vil gå 
næsten 40 år, før tangoteksterne også blev en 
almindelig del af tangoinventaret.  

Det er den almindelige opfattelse, at tan-
goen blev introduceret i de pæne familier efter 
at aristokratiet, først i Paris og senere i Buenos 
Aires (1912), havde accepteret den. Dette er 
ikke helt rigtigt. Tangoen var blevet enormt 
populær i den almindelige befolkning langt 
tidligere i Buenos Aires, især i forbindelse med  
karnevalet. Nu blev den ”blot” institutionali-
seret ved at de rige også accepterede den. 

Karneval

Det havde været byens fest per excellence fra 
midten af det 19. århundrede. Her havde de 

sorte en unik mulighed for at komme ud og 
blive synlige. De indtog gaderne med deres 
farverige dragter, enorme hatte udsmykket 
med fjer og deres trommer. De dansede i time-
vis den monotone candombe, og der herskede 
store rivaliseringer mellem de forskellige grup-
per. Opgøret endte ofte med så voldelige ga-
dekampe, når de krydsede hinandens vej, at 
politiet til sidst forbød disse ‘parader’, som nu 
blev bogstavelig talt overtaget at de hvide. De  
introducerede en overdreven efterligning, idet 
de malede deres ansigter sorte, klædte sig 
som sorte og dansede en parodi på de sortes 
candombe. Det blev karnevalets store attrak-
tion og et vigtigt bidrag til tangokoreografi-
en. Og når disse optog krævede sang, frem-
drog disse falske sorte altid det samme tema 
i sangerteksterne: de sortes kærlighed til hvi-
de kvinder, glæden ved at kunne leve frit og 
slavens hengivenhed overfor “la amita” (den 
hvide husfrue).

Under karnevalet fyldte folk gader, teatre, 
dansesaloner og oplevede en udsædvanlig fri-
hed, som myndighederne kun tillod i disse 
specielle dage. Teatrene (Victoria, Polyteama, 
m.fl.) fjernede tilskuerstolene og omdannede 
rummet til dansesalon, hvor tangoen meget 
hurtigt blev den mest eftertragtede musik. Der 
var alle salgs konkurrencer, mange nye musik-
værker blev specielt komponeret til begivenhe-
den og orkestrene blev udvidet med snesevis af 
musikere, så de kunne spille højt nok. 

 Allerede i 1903 bliver tangoen kåret som 
karnevalets hoveddans: “Apolo Teater. Her ac-
cepterer man ikke andet end tango, koket og fræk,  
enten ved  kroppens elegance,  føddernes behændig-
hed eller kroppenes umiddelbare selvbevidste facon. 
Glæden er lydløs; man tager dansen så alvorligt at 
ingen snakker for ikke at miste takten. Tango! tan-
go! råber publikum  og orkesteret spiller hele natten” 
(El Tiempo, 23-02-1903). Det er interessant, 



at avisen her beskriver dansens alvor, noget 
der ofte forveksles med tristesse. Koncentra-
tionen er vigtigere end forfængeligheden: 
den sørgelige tango var allerede i gang. 

De offentlige medier “opdagede” tango-
en, og entusiasmen tiltrak impresarioer, or-
kesterledere og musikere, som tilpassede sig 
til det nye fænomen: “Politeama vil præsentere 
en fornyelse på det nye karneval der sikkert vil 
glæde det dansende publikum. Firmaet har hyret 
et orkester med 40 musikere – alle argentinere – 
og programmet er helt anderledes end tidligere 
års, idet antallet af tangoer vil blive fordoblet, et 
almindeligt krav til disse type festligheder” (El 
Tiempo, 11-02-1903). 

Og tilsvarende skriver ugebladet Caras y 
Caretas, 11-03-1904: “Når karnevalet kommer,  
får tangoen en suveræn første plads på alle dan-
seprogrammer. Denne libertinernes dans kan 
kun tolereres i disse skøre dage. Der findes ikke 
et eneste teater,  der ikke præsenterer nye kom-
positioner, til dansernes stor begejstring, som på 
deres side brænder efter at prale med alle de trin-

variationer, som denne liderlige dans giver plads 
til”.   

De rige fejrede naturligvis også karnevalet, 
men i private saloner eller på luksuriøse hotel-
ler, hvor tangoen endnu ikke havde adgang. 
År senere kunne selve Colon teatret 1 organisere 
store baller –  “Grandes Bailes de Máscaras y So-
ciedad” – hvor mændene betalte 25 pesos (sam-
menlignet med de mere beskedne steder, hvor 
entréen var 5 eller 10 pesos) og damerne havde 
gratis adgang. Dansen? ja, den begyndte 
kl.11.00 og sluttede kl. 04.00…

Klubber og saloner 

Naturligvis dansede man også tango uden 
for karnevalsperioden. I 1890’erne dukkede 
der mange borgerforeninger op – især knyt-
tet til immigranternes nationalitet og profes-
sion – og som ofte havde deres egne orkestre: 
Centro Recreativo Unión Liberal, Orfeón del Sur, 

Hvide til karneval, klædt ud som sorte - 1890. Det var et ydmygende rituel  
som dog fik stor betydning for tangokoreografiens udvikling.

Karneval - 1902

Orfeón Argentino, Unione e Benevolenza, Or-
feón Gallego, La Fratelanza, Italia Unita, m.fl. 

Tangoen opnåede sin endelige anerken-
delse via en hær af musikgrupper,  som ikke 
hørte til i det saftige natteliv, såsom bandas 
(specielle orkestre, normalt med blæseinstru-
menter) , rondallas (grupper af mandoliner og 
bandurrias – toldstrenget guitarlignende in-
strument – violiner og guitarer) og orfeones 
(kor og orkestre specielt dannet til karnevals-
optog). Til publikummets stor fornøjelse ind-
føjede orkestrene ofte nogle tangoer i danse-
arrangementerne. Mange musikkorps – enten 
fra kommune, hær eller politi – valgte at åbne 
deres repertoire for tangoer, der var udkom-
met på pentagram (nodeark).

Disse foreninger organiserede regelmæs-
sigt store baller. Pigerne kunne komme med 
lange kjoler (ofte var der kjolekonkurrencer) 
og imponerende frisurer, men publikum be-
stod normalt af compadritos og tjenestepiger 
samt en vifte af forskellige sektorer fra den 
lavere middelklasse. Med tidens løb blev 

d i s s e 
d a n s e -
saloner 
o m d a n -
net til rigti-
ge milonga-
er (som man 
kan møde i dag 
i Buenos Ai-
res).

A n d r e 
foreninger 
– f.eks. Pa-
tria y La-
boro – var 
specielt ind-
rettet til de prostitueredes fri-
dag (normalt mandag). De kunne så udleje 
sig som dansepartnere (for at tjene noget 
ekstra) eller komme som almindelige gæster. 
Det ovennævnte  Politeama teater, berømt for 
sine karnevalsfester, var også berygtet for 
Bailes del Internado2, hvor medicinstuderende 



mødtes en gang om året og arrangerede ma-
kabre og vanvittige fester til stor inspiration 
for mange musikere og komponister3 . At tan-
goen når teatrene betød, at den nu var blevet 
accepteret af det brede samfund.

Teatrene
 

Efter Juan Manuel de Rosas fald – Argentinas 
nationalist enehersker fra 1829 til 1852 – pro-
moverede de nye magthavere især de uden-
landske teatre. I denne proces introducerede 
spanske teaterfolk zarzuelas og lystspil. Disse 
plejede at inkludere et “eksotisk” nummer, 
f.eks. en tango americano eller en habanera; 
normalt som det komiske nummer. Der blev 
opført mange teatre i de to sidste årtier af det 
19. århundrede, ofte som nøjagtige kopier af 
kendte europæiske teaterbygninger. Men den-
ne entusiasme for teatret dækkede elitens be-
hov. Flertallet af befolkningen i Buenos Aires 
havde brug for et teater der kunne afspejle 
dets livsvilkår, og derfor opstod et mere folke-
lig og mere beskeden teater – el teatro criollo – 
som spillede musikalske vaudeviller, hvor ar-

gentinske teaterforfattere og skuespillere be-
handlede lokale emner og  efterlignede deres 
udenlandske kolleger. Publikummet var be-
gejstret, og mange af de “tangoer”, der blev 
spillet her, har sat sig fast i folks hukommelse 
for generationer. Det lød ganske vist stadig 
væk meget andalusisk, men det var trods alt en 
begyndelse (“tangoen” La Menegilda, f.eks., 
blev kåret som “tjenestepigernes hymne”).

Måske var “El gaucho de Buenos Aires”, fra 
1857, det første argentinske lystspil.  Den span-
ske musiker Santiago Ramos skrev og havde 
premiere på “Tomá mate, che” (drik mate!) i Bu-
enos Aires. Den betragtes af mange som den 
første tango-komedie der var blevet kompo-
neret i Buenos Aires. Tangoen blev efterhån-
den hovedmusikken i vaudevillerne, selvom 
det stadig væk lød meget anderledes end den 
musik, man kunne høre ude i forstæderne.

Tangoen kom til teatret og til de nationale 
cirkusarenaer i 1890’erne som en compadritos 
dans.  Først skete det som en pittoresk hentyd-
ning til forstædernes måde at danse på, hvor 
skuespillerne “fægtede” lidt med nogle trin. 
Senere kom der en mere detaljeret udmaling 
af denne nye pralende koreografi. I 1897 isce-

Snart ville disses påklædning være en saga blot, til stor fordel for tangodansen!

“Unione e Benevolenza” - 1903

De riges karneval - 1904

Caféer i La Boca - 1911Avenida Sarmiento, vejen ud til den berygtede restaurant “Lo de Hansen” - 1902

“Lo de Hansen”, som var den mest myteomspundne blandt de første etablerede tangosaloner.



nesatte Olimpo teatret “Justicia criolla”, en ko-
misk-dramatisk zarzuela af Antonio Reynoso. 
Heri vistes 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 
autentisk tango criollo under dette navn.  

1890’erne var milonga- og tangoepoke. 
Folk fra middelklassen kunne nu komme i 
kontakt med tangoen i sit eget miljø. Hvad an-
går tango som dans var der ikke ret meget at 
komme efter i disse saloner. Man “dansede” 
tango som man gjorde det på teatret, stærkt på-
virket af de spanske dansetradition. Til gen-
gæld var mange melodier blevet virkelige po-
pulære og obligatoriske i offentlige og private 
festligheder og arrangementer. Gadeorgler, 
mekaniske klaverer og de første tangopartitu-
rer hjalp til. Teatrene gjorde at tangoen ikke 
længere var et bandeord, som man forbandt 
med prostitution, dueller og obskure kvarterer.  

Caféer, restauranter 
eller sommercaféer

 
Hen mod afslutning af det 19. århundrede 
havde mange lugtet, at der var penge at tjene 
på den nye musik. Tango var ikke længere 
den forfulgte rytme knyttet til 
forstædernes uhum-
ske salo-

ner eller prostitutionsmiljøet. De sidste to  årtier 
havde gjort underværker i denne proces. Mar-
kedslovene fremmede en opblomstring af ca-
féer, hvor man kunne høre tango direkte fra de 
musikere, der havde komponeret den. Især 
blev “Cafetines cantantes” enormt populære. 
Det var caféer,  betjent af servitricer, hvor man 
ikke kunne danse, men høre tidens bedste 
tangomusikere. De fandtes især ved havnen, i 
La Boca kvarteret.  
 Hvad angår restauranter  blev “Lo de Han-
sen” (1875-1912) det berømteste, en myte blandt 
de saloner der er knyttet til tangoen. I nærhe-
den af Palermo kvarteret fandtes andre lig-
nende lokaler: El Tambo eller Tambito, El Veló-
dromo og El pabellón de los lagos.

“Lo de Hansen” fungerede om dagen som 
restaurant og café for familier. Om aftenen var 
der diners concerts, en stor attraktion for et me-
get mere blandet klientel, ikke mindst velha-
vende compadritoer og medlemmer af mid-
delklasses unge bander, de såkaldte “la indiada 
del 90”, med langt hår, højtsvunget overskæg, 
stok og revolver4 . De var spektakelmagere, 
svirrebrødre, som nød immunitet hos 
politiet, som  dukkede tal-
rigt op hver af-
ten 

Buenos Aires typisk conventillo Tango og familie var ærkefjender. 
Trods elendighed og håbløshed var conventillos 
en af tangoens alle sidste erobringer.   



for at prøve at kontrollere skandalerne. Den 
rigtige fest startede efter kl. 23. Man kunne op-
dage stedet mellem træerne, takket være de 
uendelige rækker af hestevognenes lanterner. 
Det diskuteres stadigvæk hvorvidt  man dan-
sede i “Lo de Hansen” 5. Men det vigtigste er, at 
stedet samlede tidens bedste musikere, og at de 
her skabte nogle af tangoens bedste komposi-
tioner. Folk spiste og morede sig under blom-
strende pavilloner, mens musikerne spillede i 
den fri. Disse orkestre kan betragtes som optak-
ten til de senere så kendte  orquestas típicas. 

Conventillo

Det tog mange år før tangoen blev accepteret i 
conventillos (disse usle barakker, hvor især im-
migranterne boede). I denne fattige verden, 
hvor der normalt boede en familie pr. værelse, 
kolliderede tangoen med immigranternes mo-
ral. Folk prøvede – gennem hårdt arbejdet – at 
flygte fra alt, hvad der mindede om de elendige 
vilkår de kom fra. De var logisk nok ikke villige 
til at lade deres døtre blive fristet af en musik 
som mange forbandt med samfundets værste 
elementer; el compadrito var ensbetydende 
med familiesplittelse og moralsk opløsning. 

Men dansen vandt efterhånden, først i 
hjemmene i conventillos, senere i almindelige 
husstande og af mange grunde. I dette kaoti-
ske liv i conventillos kunne forældrene ikke 
kontrollere sønnernes adfærd. Arbejdet, fat-
tigdommen, pladsmanglen, støjen osv. sendte 
disse unge mænd væk fra barakkerne og ind 
på byens utallige forlystelsessteder, hvor de 
kom i kontakt med dansen. De mange natio-
nationaliteter i los conventillos bevirkede, at fe-
sterne (især bryllupper) vrimlede med forskel-
lige rytmer, instrumenter og danse: galisiske 
sange, napolitanske canzonettas, milonga’er, 
osv. Ved disse fælles arrangementer manglede 
der aldrig én, der bad musikkerne om “un tan-
guito” og viste det forbavsede publikum hvor-
dan man dansede “derude”. I begyndelsen 

nægtede pigerne at danse tango foran deres 
forældre, men dansen blev alligevel langsomt 
et uundværligt og elsket ritual på søndage-
nes improviserede eftermiddagsdanse, hvor 
de unge piger kunne få adspredelse i deres 
ellers kontrollerede og kedelige liv. 

Derefter kom turen til middelklassen som 
den sidste bastion tangoen skulle indtage. 
Hjemmene kunne ikke dække de smuthuler, 
som endte med at lade tangoen trænge ind 
som en anderledes, pikant og udfordrende ny-
hed. Det var brødre der lærte deres søstre at 
danse; det var talrige gadeorgler der vandrede 
i byen; det var offentlige festligheder; og ikke 
mindst klaverundervisningen, hvor man nu 
kunne finde ved siden af de klassiske partitu-
rer f.eks. Villoldos “La Morocha”, som i 1906 
solgtes i… 100.000 eksemplarer! 

Barnet er født. Vi ved nogenlunde hvordan 
og ret godt hvor. Nu kan vi følge barnets spor 
ind i det nye århundrede. Et vidunderligt 
væsen med mange fædre, med nye instru-
menter og med tusindvis af folk, der vil prø-
ve at trække det ind i deres egen nostalgi – og 
de lykkedes. Vi ses i juni.                               

Noter

1  Teatro Colon svarer til Det kongelige Teater i en dansk 
sammenhæng. 

2  Internado: det praktikophold, man skulle have som 
lægestuderende på et hospital.  

3  El Internado (Canaro), El bisturí (Firpo), El anatomista 
(Greco), El termómetro, El sexto (Fresedo), Anatomía, 
Rawson, Derecho viejo (Arolas), El séptimo, La biblioteca 
(Berto), m.fl.

4  At bære kniv og ikke revolver var et spørgsmål om 
ære for el compadrito.

5 Nogle påstår at man dansede, men i  afsondrede lo-
kaler og med kvinder, som  kunderne selv tog med. 
Roberto Firpo, der spillede i “Lo de Hansen” i 1908 
derimod benægter at det var dans: “Kvinderne kom 
aldrig alene. Ofte kom mændene med flere kvinder, respek-
terede herrer i høje stillinger. Mange unge var universi-
tetsstuderende og vel trænede: de kunne slå en bevæbnet 
compadrito med den bare næve.” 



den første “rigtige” tango der har overle-
vet indtil nu.

Det vigtigste er dog ikke hvem der 
brugte betegnelsen “tango” for første gang, 
men kompositionens identitet. Det, vi i 
dag kender som tango, brugte ca. 40 år ef-
ter tilblivelsen (1880-1920) til at definere 
sin definitive struktur, adskillige sig som et 
selvstændigt produkt og få en massiv ac-
cept. I 1900 var udvælgelse af instrumen-
terne færdig: 1) harpe-violin-fløjte 2) fløjte-
violin guitar 3) klaver-violin bandoneon 
(blæseinstrumenter bliver ekskluderet). 
Orkestreringen var stadig ikke eksisteren-
de og det spilledes improviserende, uden 
solister eller partiturer; teksterne havde in-
gen argument (og først da bandoneonen 
træder ind (1890-1900) får tangoen sine 
første “vedetter”). Musikerne var ikke fag-
ligt organiseret og deres betaling helt til-
fældig. Et hjælpeløst panorama… men 
tangoen havde allerede monopoliseret en 
unik koreografi og en musikalsk struktur 

I
VANDRING MOD BYEN 

TANGOENS HISTORIE

 fem kapitler har vi drøftet tangoens oprin-
delse. Først som musik – en lang vandring gen-
nem to kontinenter (tre, hvis vi tager Afrika 
med! og det skal vi) – og senere det varierede 
scenarium ved Montevideo og Buenos Aires, 
hvor genren tog form, fik sin egen identitet og 
vandt en vis accept  i nogle kredse i middelklas-
sen. Tangoen, der vinder stort over for andre 
konkurrerende rytmer, kommer til – i 2-3 årtier 
– at erobre resten af samfundets hjerte. 

Mod slutningen af det 19. århundrede var 
ordet “tango” allerede en fleksibel betegnelse 
med flere betydninger: tango andaluz (i teatre-
ne), habanera, milonga eller bare “festlig dans”. 
Alt var tango. I mange år brugte man ordene mi-
longa og tango som om det var to analoge ting 
med forskellige navne, og det var teatrene der 
til sidst omnævnte milonga til tango og begræn-
sede ordets betydning. I 1900 var tango, “vores” 
tango, selvom der skulle går endnu 20 år før 
den fik sin definitive struktur.

Pionererne
Det er umuligt at præcisere hvem der var de 
første tangokomponister. Baseret på et inter-
view med bandoneonisten Antonio Chappe 
forsikrer brøderne Héctor og Luis Bates at en af 
de allerførste var Juan Pérez (der bl.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. - kilderne er alt for sparsomme. Men, var 
det den tango, vi i dag kender? Tilsyneladende 
ikke. Der er en bred enighed om, at tangoen ik-
ke fik sin rigtige musikalske definition før Ro-
sendo Mendizábal komponerede “El entrerria-
no” (1897-1898 ?); for mange musikhistorikere 

El Negro Casimiro (violinist og komponist): La yapa og Entrada 
prohibida, m.fl. Ifølge Viejo Tanguero var Casimiro og mulatten 
Sinforoso de første, der offentliggjorde deres tangoer. 
Jorge Machado (harmonikaspiller og komponist): man ved 
kun at det var en god musiker som spillede på en primitiv 
harmonika med kun 7 knapper. Han var den første der 
nummererede sine tangoer; og den første er fra 1883. 
Mulatten Sinforoso (clarinetist): en af de allerførste. 
Lino Galeano (clarinetist og komponist): sandsynligvis var 
det Galeano der komponerede El queco (2), i 1885, en af de 
smukkeste kompositioner der har overlevet fra den tid.
Gabriel Diez (spanier, klaverspiller og komponist): El por-
teñito i 1880, Aires criollos, Tus sonrisas og Quejas del alma. 
Sebastián Ramos Mejía (bandoneonist): søn af frigivne sla-
vere, også kendt som El Pardo Sebastián. Man formoder at 
han introducerede bandoneonen i tangoen.
Eduardo García Lalanne (klaverspiller og komponist): født i 
1863, spillede i mange zarzuelas og komponerede to operaer 
og adskillige tangoer til teaterstykker: No me vengan con para-
das, Soy el Rubio Pichinango, Que me voy de baile, m.fl.
Domingo Podestá (klaverspiller og komponist): Pericón por 
María, Triste, Fumadas og den populære milonga La estrella.
Miguel Torquist (klaverspiller og komponist): Nenúfares, 
Charmeuse, Flor de lotus, El maco. Døde i 1908.
 José Plazuelos (klaverspiller, organist og komponist) 
Francisco Hagreaves (1840-1900, klaverspiller og kompo-
nist): Den mest betydningsfulde  tangokomponist med en 
akademisk uddannelse. Komponerede tangoerne Bartolo, 
Tango de la Menegilda m.fl. samt pasodobles og habaneras. 
Rosendo Mendizábal (1868-1913, klaverspiller og kompo-
nist): El entrerriano, Don Padilla, El descandso, Rosendo, El orien-
tal, Don Enrique, Tres arroyos, Don Horacio, m.fl. Muligvis den 
vigtigste komponist i det 19. århundrede. Han var den tidlig-
ste fornyer. Hans kompositioner, som han introducerede i 
caféen Tarana eller på bordellerne (Lo de Laura, Vieja Eustaquia, 
Parda Adelina….) må have lydt ligeså provokerende for de 
første milongueros som Piazzollas musik gjorde for de sidste. 
Desværre er de fleste af hans tangoer nu glemt.
José Marmón (1870-1946, klaverspiller og komponist): Puro 
acero, El tronquito, Calcuta, El cachimbo,  Un cimarrón, m.fl.
Manuel O. Campoamor (1877-1941, klaverspiller og kom-
ponist): komponerede bl.a. La concha de la lora, Sargento Ca-
bral, La percanta, Amor, En el séptimo cielo, m.fl.
Ernesto Ponzio “El Pibe Ernesto” (1885-1934, violinist, kom-
ponist, bodyguard og slagsbroder der tilbragte 15 år i fængsel 
for mord): en ægte legende; Ponzio komponerede den be-
rømte Don Juan da han var…13 år gammel. Andre tangoer 
var: El taura, Caradura, La milonga, Culpas ajenas, m.fl.
Prudencio Aragón “El Johnny” (1886, violinist, guitarspil-
ler, klaverspiller og komponist): Med Aragón kommer vi til 
de sidste år af det 19. århundrede. Hans første tango – El 
talar – komponerede han allerede som barn. Aragón, i mod-
sætning til de fleste andre musikere, havde en solid musik-
uddannelse og efterlod en række perler: Siete palabras, Mate 
amargo, El tape, Ojos negros (sammen med Greco), m.fl.  

Nogle pionere(6. del)

1890-1910



VILLOLDO PALAVECINO GRECO BERNSTEIN BERTO LOMUTO

CANARO PONZIO FIRPO BAZAN MAGLIO TESSAIRE

CASTRIOTA LODUCA BRIGNOLO CAMPOAMOR AROLAS ROCCATAGLIATTA

med umådelige muligheder. Lad os kigge 
nærmere på det.  

El café cantante
Efter tangoens egentlig definitionsperiode 
(årtiet 1880-1890 og lidt senere), gik der ikke 
så lang tid før den begyndte sin erobrings-
march mod de sociale kredse der havde af-
vist  den. “Hovedkvarteret” lå ved havnen i 
La Boca, hvor tangoen koncentrerede sit vir-
ke  i talrige cafetines cantantes (Caféer med le-
vende musik). På disse værtshuse dansede 
man ikke. Mange havde servitricer (smukke 
kvinder med sorte kjoler og hvide forklæ-
der), men det var et eksklusivt mandligt mil-
jø. Folk klumpede sig sammen for at drikke 
umådeholdent, diskutere, ryge, skændes og, 
frem for alt,  høre tidens bedste musikere: 
Loduca, Castriota og Canaro i “Royal”, Firpo 
i “Teodoro” (hvor han konsoliderede klaverets 
rolle i tangoens grupperinger), Palavecino og 
Phillip hos “El Griego”, brødrene Greco og 
Gaudenzio i “La Turca”, González og Aragón 
i “El Argentino”, Bardi, De Leone, Doutry og 

Fuster i “La Marina”, Villoldo, Berto, Pacho 
Berstein og Arolas i “La Taquera”, samt “La 
Luna”, “Las Flores”, “El Popular”, “Edén”, “Los 
dos amigos”, “Café Azul” og man kunne blive 
ved… Natten endte senere med dans i de 
nærliggende bordeller hvor de mest bizarre 
skikkelser udfordrede deres ligemænd i dans 
(og duel…), men det vigtigste er, at tangoen 
på dette tidspunkt var steget et trin til op i 
dens fremmarch mod byen. Orkestrene var 
blevet en stor attraktion også for folk fra mid-
delklassen og musikken var det centrale: Nu 
lyttede man til det!

Der er stadig diskussion om hvorvidt de 
førte tangomusikere var intuitive, autodidak-
te eller havde en akademiske baggrund. Vi 
ved, at næsten alle de første “professionelle” 
musikere man i dag kender fra denne periode 
– 90’erne – var sorte eller mulatter som havde 
fundet “fidusen”: at komponere tangoer for 
de hvide. Det interessante her er, at trods de-
res tekniske og sociale begrænsninger, ser det 
ud som om en bestemt gruppe musikere 
stræbte bevidst efter at få et fælles sprog, en 

lyd, en rytme der kunne identificeres som et 
nyt fænomen, tangoen.   

I 1890’erne har vi så en ny generation som 
stadig var selvlærte musikere – normalt me-
get unge – og som ikke kunne skrive musik: 
Manuel Aróstegui (Champagne-tangó, El apa-
che argentino) arbejdede i en lottoforretning; 
Agustín Bardi (Lorenzo, Qué noche, Tierrita, 
Tinta verde, Nunca tuvo novio) var ansat i en 
tøjforretning; Juan Carlos Bazán (La chiflada) 
var typograf; Augusto Berto (Don Esteban La 
payanca) var maler; Ricardo Brignolo (Chiqué, 
Intimas) var arbejdsmand i konstruktions-
branchen, Manuel Campoamor (La cara de la 
luna) var “altmulig mand” på et kontor; Ro-
berto Firpo (El amanecer, Alma de bohemio, 
Didí) var landarbejder; Vicente Greco (Ojos 
negros, Rodríguez Peña, El flete, Racing Club) 
solgte aviser på gaden; Juan Maglio “Pacho” 
(Sábado inglés, Armenonville) var mekaniker; 
José Luis Padula (Nueve de julio) var vand-
rende guitarist; Francisco Pracánico (Corrien-
tes y Esmeralda) og Luis Teisseire (Entrada pro-

hibida) var almindelige arbejdere… for at 
nævne nogle få, som komponerede tangoer 
som stadigvæk spilles. 

De nye kompositioner afslører allerede 
en bredere musikalsk viden end Angel Vil-
loldos enkle melodier (“tanguitos”…), som 
undtaget “El choclo” var beskedne værker 
med meget ringe tekster. Med tiden fik man-
ge af de anonyme primitive tangoer en “rig-
tig” komponist. Kendte musikere stjal sim-
pelthen mange vidunderlige melodier – som 
enten var anonyme eller tilhørte ikke særlig 
kendte musikere – og foregav at de selv hav-
de komponeret dem, f.eks. El queco, El llorón, 
Ataniche, Cara Sucia (oprindeligt: Concha su-
cia, Snavset fisse), Dame la lata, ¡Qué polvo con 
tanto viento!, 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…). De virker fejlplaceret 
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Hun blev gennempullet af 27 politibetjente 
Som efterlod hendes kusse i en forfærdelig tilstand 
Hun blev kneppet forfra, bagfra, oppefra og nedefra 

Stakkels pige, kusse af jern 
Sikke en omgang hun fik 
Med hele røven i marinade 
Med alt det sæd hun fik derpå 

I Lavalle-gaden 
Har man åbnet et stort horehus 
Hvor alle kvinder bliver kneppet bagfra. 
De onanerer kunden og slikker hans pik 
Og sluger sæden 
De slikker hans nosser 
Med stor omhu og elegance 

På Esmeralda-gaden 
Rigtigt sent på natten 
Kan man finde vandrende ludere 
Som er mestre i knald og hor 

Jeg advarer de dumme 
Vær på vagt for disse ludere 
…… 
(uforståelig - dårlig lyd)

Hvis I er uopmærksomme, er det sikkert 
At de vil få jeres tissemænd til at rådne helt 
Og vil få jeres røv og nosser 
Til at blive ædt af fladlus

p.g.a. af deres munterhed, den accelererende 
rytme eller monotone og ringe harmonisering. 
Sådan var det ikke i begyndelsen. Når man kig-
ger på de første titler man kender, får man en 
fornemmelse af hvad det var, der inspirerede de 
primitive kompositioner: glæde, erotik, det sjo-
ve: “Tocame la Carolina” (Rør ved “den”, Caroli-
na), “Dos sin sacar” (Dobbelt udløsning uden at 
trække den ud), “Dejalo morir adentro” (Lad 
“den” dø indenfor), “La concha de la lora” (lude-
rens fisse), “Va Celina en la punta” (Vaseline på 
spidsen), “Concha sucia” (Snavset fisse), osv. 
Men alle disse meget pikante vers var ikke 
egentlige argumenttale tekster, men “letrillas” – 
nogle få korte vers; en mode man kopierede fra 
varietéteatret og som akkompagnerede en mu-
sik som udelukkende var til dans. 

Folk ønskede enkle kompositioner, hvis mu-
sik og tekst man nemt kunne huske. Mange af 
de første musikere var geniale intuitive og nog-
le af dem tillod aldrig versificering af deres 

kompositioner. Dette gjorde, at mange tangoer 
overlevede, mens talrige kompositioner, hvis 
pornografiske tekster kun hørte de natlige “hor-
der” til, gik tabt for bestandigt. Ofte skulle ar-
vingerne til nogle af disse tangofædre i genera-
tioner betale 50% af indtægterne i egenskab af 
forfatterhonorar for tekster, der var en skamplet 
for familien.

De første tekster kunne ikke synges offent-
ligt, da de ville havde generet tidens rigide mo-
ral. Temaerne var baseret på bordelmiljøet og 
afspejlede en del af samfundet som alle – natur-
ligvis – nægtede at have kendskab til. Det er 
compadrito’s tekster, der næsten altid handler 
om, hvordan man bedst kan udnytte kvinderne: 
“Jeg har en kvinde, som tjener penge for mig/og jeg 
har en anden, som ikke er så effektiv;/hvis hun ikke 
makker ret,/vil jeg ikke længere  prygle hende…” At 
slå hende… ja, det var belønningen! Teksterne i 
den primitive tango afslører en bestemt “etik”, 
der dominerede i visse miljøer af de lavere klasser 

–  krævede en ny klang. Musikerne begyndte at 
fortrænge fløjten og vælge dybere toner. 

Denne kursændring skyldte mange faktorer, 
ikke mindst at tangoen forlod skjulestedet – d.v.s. 
bordellet – samt musikernes ekstreme vanskelig-
heder med at spille et nyt instrument man ikke 
havde set før, med ringe klaviatur og uden lære-
metode. De var simpelthen tvunget at spille lang-
somt. 

Det er indtil videre umuligt at præcisere nøj-
agtigt hvornår bandoneonen blev en del af tango 
orkestrene. Meget tyder på, at det skete mod slut-
ningen af 1800-tallet, muligvis i 1890’erne. 

De første bandoneonsspillere man kender var 
José Santa Cruz, “Englænderen” Tomás Moore, Pe-
dro Avila og “Den blinde” Ruperto, som først se-
nere kom ind i tangoen. 

Sebastián Ramos Mejía – “El pardo”(mulatten) 
Santillán – er vores bedste kandidat som bando-
neonspioner i tangoen: “Sorte jord der modnede tan-
goens frø” som digteren Enrique Cadícamo en 
gang sagde. I 1900 spillede han på et værtshus i 

Tango del Paseo de Julio
(Dedikeret til Eulogia Margarita)

Palermo på et primitive instrument med kun 53 
knapper. Selvom bandoneonen sandsynligvis var 
kommet ind i varmen noget før, var det Santillán 
der dannede skole. Han instruerede en generati-
on af bandoneonspillere, som senere kom til at 
spille centrale roller i tangoens udvikling: Ma-
zuchelli, Zambrano, Repetto, Solari, Romero og 
Antonio Chiappe, m.fl.

De første instrumenter der kom ind i landet 
havde 33 knapper. Senere fik det 55, så 65 og til 
sidst, de nuværende 71, der svarer til 142 stemmer. 
Publikumet modtog med begejstring dette adop-
tivbarn. Snart ville virtuose spillere tiltrække legio-
ner af fanatikere: Cipriano Navas, Arturo Berstein, 
Vicente Greco, Vicente Loduca, Juan Maglio “Pa-
cho”, Genaro Espósito, Eduardo Arolas (kaldt “El 
tigre del bandoneón”, bandoneones tiger), m.fl. 

I en lang periode delte bandoneonen og fløj-
ten plads i orkestrene. Af de instrumenter man 
brugte i tangoens allerførste orkestre, overlevede 
kun violinen.                                                             

Bandoneonen eksisterede ikke i tango-
ens første periode. Senere, da tangoen 

allerede var i gang med at miste sin fræk-
ke, levende og støjende karakter begynd-
te den at erstatte fløjten. Denne proces 
mod det sentimentale – som naturligvis 
ikke skete fra den ene dag til den anden 
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Angel Villoldo – også kaldt “tangoens fa-
der” komponerede bl.a. “El choclo”, “La mo-
rocha” og “El porteñito”.  Han var en usæd-
vanlig produktiv komponist og digter – en 
af de første –, med talrige sonetter, dialoger, 
monologer, sange, recitationer, landlige mi-
longaer,  tangoer for orkester på samvittig-
heden og ikke mindst, hans populære “bor-
deltangoer”. Her er en prøve fra en indspil-
ning fra 1903:

Det berygtede “Syndets gade” (1890), 
den aktuelle Esmeraldas gade i den indre by

BORDELTANGO
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tilladt! Mange af disse figurer overlevede og blev 
senere døbt: paseo, medio corte, ocho, dieciséis, volteo, 
tijeras, marcha, refalada, cruzada, Garabito, parada, 
vuelta, paso atrás, sentada, abanico, alfajor, espejito, 
m.fl.

Naturligvis, hvis det at danse enlazados var et 
chok for moralen, så var det at danse abrazados 
(omfavnet) en katastrofe. Carlos Vega siger, at tan-
goen udviklede her den stærkeste og mest origi-
nale fornyelse i dansens historie. De første mænd 
der prøvede omfavnelsen viste ikke hvad de var i 
gang med. Det pæne samfund så ikke den kunst 
der var på færde; kun en fare for nationens sunde 
skikke, dens nedgang. 

Og det var velfunderet; tangoen var for tæt 
knyttet til prostitutionsmiljøet. Men som brødrene 
Bates fortæller: “Man mente, at det med at røre ved 
hinanden i dansen var en slags forspil for ‘forretnin-
gen’. Men på disse usle steder hvor tangoen herskede 
ignorerede man blufærdigheden; kyskheden eksisterede 
ikke og man afskyede de gode manerer og de etiske 
love. De var ikke umoralske men amoralske”.  Den 
nye dans startede et rivaliseringsløbe i kreativi-
tet og smidighed som smittede musikerne,

inklusiv immigranterne, da der var et “overskud” på hundred-
tusindvis af mænd - en detalje man ikke bare kunne ignorere. 

Men det er ikke kun enlige mandlige immigranter vi taler 
om her: middelklassens familiepatriarker var bordellernes re-
gulære kunder, især de steder hvor tangoen fandt ly: de nogen-
lunde velhavende lokaler. I dette kæmpe hykleri delte disse 
“respekterede” mænd de saftige tekster med deres ligemænd i 
klubber, på jobbet, på restauranter, på rejser, osv. og bidrog på 
den måde til, at gøre de mest utænkelige tekster utrolige popu-
lære  (se box).  

Tangoens enorme succes i La Boca varede indtil lidt efter 
1910. Så skete der det utænkelige: i løbet af kort tid brasede tan-
goen ind i centrum og i alle de andre kvarterer i Buenos Aires. 
Det var en jordrystelse, og hovedaktøren var nu de almindelige 
caféer. Lokalerne begyndte at konkurrere indbyrdes for at hyre 
de bedste tangomusikere: brødrene Santa Cruz i “La Paloma” 
(Palermo); Berto, Canaro og Salerno i “Venturita” (Villa Crespo); 
Arolas, Fernández og Monelos i “La Buseca” (Avellaneda); Gen-
aro, Camarano og Muñecas i San Telmo; Bardi, De Leone og 
Ponzio i “T.V.O.”, brødrene Greco i “El Estribo”; Berstein i “La 
Fratinola” (Parque Patricios); Berto i “Castilla”, osv. 

Trods musikernes anstrengelser var det musikalske niveau 
stadig ret primitivt. Selvom tangoen allerede havde nået en vis 
selvstændig struktur, var de tekniske midler begrænsede; kom-
positionerne havde et desperat behov for en rigtige harmonise-
ring. Alt dette blev der i de  kommende år rettet op på.    

 

Dansen
Mange har ofte påstået at musikerne var de første der skabte 
tangoen, men det passer ikke: tangoen, før det blev til tangoen, 
var en måde at danse på, som man brugte til de danse man al-
lerede kendte. Disse nye koreografiske elementer krævede og 
promoverede en ny, mere egnet musik. Derfor, da tangoen – som 
musik – begyndte at få sin egen identitet, overførte danserne 
alle de figurer de for længst var i gang med at opfinde.

Ja, “I begyndelsen var dansen…” Firs år efter at valsen gjor-
de sin entré i Rio de la Platas samfund begyndte flere andre stil-
arter at tillade at danse enlazados, det vil sige hvor manden tog 
fat i damen med hænderne (fra lazo: lasso). Det var i forstæderne 
og ved havnene hvor den offentlige moral mistede kontrollen. 
Trods innovationerne var dansene normalt monotone og livlø-
se. Derfor fik de figurer som compadrito’erne opfandt til mi-
longa rytme en så vældig modtagelse. Alle ville være med: pol-
kaerne, mazurkaen, habanera’en, schottish’en begyndte at adop-
tere disse nye “frække” tekniske elementer: corridas (små løb), 
sentadas (at sidde sidelæns på mandens ben), enlace, m.fl. Endnu 
ikke en eksklusiv koreografi – alt er improviseret – men nok til 

et bredt rivaliseringsløbe mellem danserne. Sene-
re overdrev de enlace’en og omfavnelsen blev en 
del af dansen. Tangoen var i kuvøsen. 

Forstædernes mand var bailarín nato (fødte 
dansere) med ubegrænset kreativitet. Compadri-
to’erne – arbejdssky, legende, morsom, danser… 
eskapist – brugte tangoen som en reklame for sig 
selv. Ofte var dansen deres eneste profession. De 
tænkte kun på den. Deres prestige afhang af fy-
sisk udholdenhed og eksklusive figurer. Alle mu-
sikhistorikere peger enstemmig på disse danseres 
virtuose dygtighed, med ukontrollabel spontani-
tet og evig improvisation. Pablo Echagüe, 1906: 
“Tangoen er en forlængelsen af compadritoen’s provo-
kative former: ‘Hvad så…? Hvad rager det mig…?’, en 
taktfast overdrivelse i skuldrenes svingen, en vuggende 
gang, med stramme baller, med larmende hæletramp” 
(man kan ane nogle af disse trak i nogle af de nu-
tidige unges fremtoning, især outsiders fra de 
store byer). 

Benets elegante bevægelse, trampen med hæ-
lene, små sideløbe, cortes, medias lunas (halv må-
ne), kryds, vuggende bevægelser og andre ufor-
udsete figurer der overraskede damen… alt var 
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ne, orkestrene og sangerne. Trods den offentlige 
anstændige mening der betragtede denne invasi-
on som slibrig, begyndte tangoen at erobre de fol-
kelige kvarterers hjerter. Tangoen var ikke bare 
endnu en dans som man kunne ignorere. Kvin-
derne rystede af spænding når et orkester turde 
inkludere en enkel i dets repertoire (ofte skjult un-
der et andet navn, f.eks. “danza criolla”). Mænde-
ne? De syntes at den var den eneste dans der var 
noget værd…

Det diskuteres stadig om mændene i begyn-
delsen kun dansede med andre mænd. Det er 
utvivlsomt at en “rigtig” dame aldrig ville gæste 
disse steder, men mulighederne var til stede: en-
ten prostituerede eller “professionelle” danserin-
der man kunne “leje” for nogle mønter. Jo, mænd 
trænede mænd, ligesom i dag, men det er svært at 
tro, at så meget behov for feminint selskab havde 
ekskluderet kvinden fra dansen. I café cantantes i 
La Boca havde kvinderne ingen adgang: det ville 
have været et oplagt motiv til ballade. Her kom 
folk for at drikke, lytte til orkestrene og, hvis mu-
ligheden var tilstede, at danse indbyrdes for sjov. 

Som sagt, fik tangoen mange elementer ude-
fra (corridas, sentadas, osv.) og tilføjede nye: f. eks. 
at gå fremad og el corte, afbrydelsen i dansen. Til 
forskel for andre danse, fører manden damen 
uden en planlagt koreografi; dette er en af tango-
ens vigtigste bidrag. Ifølge Vicente Rossi blev 
kvinderne ført efter mandens forgodtbefindende. 
Det var nemt at miste takten og de skulle være 
forsigtige for at ikke at dumme sig, så de var dyg-
tige til at gætte mandes næste bevægelse. Alt ty-
der på, at kvinderne alligevel var ret mishandlet i 
dansen i tangoens første periode; simpelthen for-
di de bare var et instrument for hans dans, da tan-
goen var - i begyndelsen - mandens dans. 

Forstædernes hårde liv skulle forme en viril 
og organisk dans i stærk kontrast til de kedelige, 
forfranskede eksempler fra den urbane musik. 
Det var denne spontanitet, utålmodighed og vita-
litet der tiltrak de unge fra middelklassen, for 
hvem det at være en ignorant i nattens saftige 
hemmeligheder var utænkeligt. Dansen var hver-
ken nem eller banalt støjende; det var et ritual, en 
indvielsesceremoni. Folk havde aldrig oplevet 

noget lignende, og ligesom i vudu eller macumba, 
blev folk fortryllet og afhængige.  

Eftersom tangoen fra begyndelsen var en pra-
ledans, er det ikke underligt at – trods det pæne 
samfunds fortrængning af den – nogle navne på 
legendariske danserinder sivede ud (indrømmet, 
ikke særligt elegante tilnavne…): La Parda (mørk-
hudet) Refucilo, Pepa “Den stumpnæsede”, Lola 
“Den Lavbenede”, Saúl “Den tynde”, Mariano Cao, 
Arturo de Navas, Juan Filiberto, La Mondonguito 
(den buttede), María La Vasca (baskeren), “Kinese-
ren” Venicia, “Fuglen” María, Carmen Gómez, La 
Paisana, La Parda Flora, La Barquinazo (den snub-
lende), María “Den tissende”, “Blondinen” Mireya 2, 
m.fl. 

Som alt der er forbudt, er tangoen i frem-
march. En heterogen hær belejrer byen: 1) los pa-
toteros, unge fra velhavende familier der samler 
sig i berygtede bander og besøger forstædernes 
lokaler; 2) organitos “Rinaldi” (gadeorgler) som 
introducerer tango i byen skjult i et varieret re-
pertoire. Børnene lærer sangene og gentager de 
“uskyldige” vers: “Bartolo havde en‘ fløjte’ / Med et 
enkelt hul, / Og moren sagde: / Bartolo “spil” den 
af!”; 3) de militær musikkorps; 4) Las calesitas, 
karrusellerne, som nu drejer med tangomusik!; 
5) pianolas (mekaniske klaverer), lirekasser og 
grammofoner; 6) de første partiturer der forpe-
ster pigernes klaverundervisning; 7) karnevalet 
og immigranternes foreningsballer hvor tangoen 
sneg sig ind; 7) teatre og karnevalets anmeldel-
ser i aviserne… alle havde lavet et konstant 
uimodståeligt og succesfuldt muldvarpearbejde 
i 20 år. Tangoen var kommet til byen.    

 

Noter

1  Dame la lata: Giv mig “blikket” (fra 1864, 1871, 1880, 
1888…? ). La lata var et stykke blik, som bordelmut-
ter gav til den prostituerede når hun fik tildelt en 
kunde, og som hun gav videre til sin alfons. Det sva-
rede til halvdelen af prisen for tjenesten. 

2  Margarita Verdier (hendes rigtige navn) inspirerede 
to berømte tangoer: Tiempos Viejos (Canaro) og La 
Rubia Mireya (Gentile).



VANDRING MOD BYEN 

TANGOENS HISTORIE
1900-1920 P    erioden mellem 1890 og 1910 blev afgø-

rende for tangoens definition, både som musik 
og som dans. Tangoen begyndte at bevæge sig 
væk fra prostitutions miljøet og startede en 
ustoppelig vandring fra forstæderne mod by-
ens centrum, en proces der tog ca. 30 år og som 
ikke foregik uden store omkostninger. Trods 
tangoens succesfulde historie forlangte det nye 
århundrede nu en behersket, uddannet og ele-
gant dans, en flad og forudsigelig koreografi; 
alt det, tangoen aldrig havde været.                                    

Tangoens første og mest radikale musikal-
ske forandring var i rytmen: fra den oprinde-
lige 2x4 takt, hvor man lagde eftertrykket på 
første del af takten for dansens skyld – et ka-
rakteristisk træk i de primitive tangoer – til 
den nuværende 8x8 takt. Igen, et krav som det 
nye publikum stillede. 

 Tangoen trådte ind i det brede samfund i 
en periode med dramatiske sociale ændringer 
og valgte side: i stedet for at solidarisere sig 
med de klasser, der skabte den, identificerede 
den sig nu med den officielle moral: de rige og 
de fattige tilhørte bestemte kvarterer – hhv 
centrum og forstæderne – og skulle blive dér. 
Ethvert forsøg på at skifte klasse indebar uhyr-
lige konsekvenser. Den fattige mand der søgte 
kabaretten og prøvede at leve som en dandy 
– eller den stakkels kvinde der prostituerede 
sig i sin stræben efter et bedre liv – var dømt til 
evige fortabelse. 

Manuel Campoamor: “Nu komponer jeg ikke 
flere tangoer; jeg gider ikke mere. Den aktuelle ge-
neration har ændret tangorytmen og publikum har 
accepteret det. Vi, som har en anden tangoopfattelse 
må trække os tilbage og give plads til den nye føl-
somhed”. Denne udtalelse stammer fra 1905! 
Campoamor savnede de ægte tangoer fra bare 
et årti tidligere. Hvad var det sket? Hvorfor 
mistede tangoen dens festlige gemyt og dens 
oprindelig frækhed?

Buenos Aires - 1910

Fabriksarbejder - 1900

Kraninstallation ved havnen La Boca

(7. del)



ste to-tre årtier forblev com-
padrito’en en ahistorisk perso-
nage og forsvandt fra scenen.  
Martínez Estrada der ikke selv 
dansede, beskrev den nye tan-
go som han så den: “Det er en 
dans, der foregår fra hoften til fød-
derne; resten af kroppen danser ik-
ke. Det ligner fire vågne ben der 
transporterer to sovende, omfav-
nede kroppe. En udtryksløs, mono-
ton dans. Dens merit ligger, som i 
ægteskabet, i det sædvanlige, uden overraskelser” 
Og fortsatte: “Nu har tangoen nået sit ultimative 
udtryk: udtryksløsheden. Den har samme alvor som 
to mennesker der kun elsker for at forplante sig, en 
akt uden nydelse”. Ja, den primitive dans var nu 
blot en saga.

 Andre prøvede at forsvare den nye stil: 
“Blufærdigheden og angsten for at blive til 

Tangoen får make up på…

Allerede i titlerne fra begyndelsen af det 20. 
århundrede ser man, hvor lidt der var tilba-
ge af den glæde, som herskede i tangobor-
dellerne. Disse steder var som fæstninger 
mod de moralske domme fra samfundet: in-
gen beklagede sig, ingen ville ændre verden; 
ren munterhed uden modsætninger; ingen 
protest eller sociale kampe. Forstædernes 
folk var klar over deres klasseløse status, 
men de beskæftigede sig ikke med den so-
ciale krise i 1890’erne, og det gjorde tangoen 
heller ikke. Det gjorde til gengæld immi-
granterne – vel hjulpet af de socialistiske og 
anarkistiske idéer, som de havde taget med 
fra Europa. Det  skal fremhæves, at det blev 
disses sønner der kom til at spille en særlig 
rolle i tangoens videre udvikling. 

Mod slutningen af det 19. århundrede, da 
landet begyndte at fungere som et nogenlun-
de normalt samfund, forsvandt bordellets be-
skyttelsesmure og tangoen spredtes til resten 
af byens saloner. Prisen var høj. Det seksuelle 
undertone forsvandt og blev til refleksion. 
Tangoen begyndte at antage samfundets vær-
dier og den herskende moral. “Den kom ind i 
de anstændige saloner med masker…” sagde for-
fatteren E. M. Estrada, og han havde ret. Tan-
goen var blevet alvorlig, reflekterende, mere 
ordentlig, civiliseret… Det var det pæne sam-
funds krav: den skandaløse erotik skulle væk, 
den hurtige tilfredsstillelse og glæden gør 
plads for den personlige tragedie fuldt op af 
råd om hvad det var rigtigt eller forkert. Tan-
goen begyndte at se sig selv som farlig, som 
en epidemi som raserede alt: familien, orden, 
selvrespekt. 

Tangoen gør skade; det siger tangoen 
selv nu! Teksterne fra denne periode beskri-
ver og “forklarer” forskellige personager der 
deltog i bordelorgierne; compadrito’er og lu-
derne får en vifte af moralske råd med sig. 
Disse kvinder, som hidtil havde været  glæ-
dens dronninger, blev nu beskrevet som 

stakkels væsner der var dømt til elendighed. 
Tangoteksterne kom til at ligne de romaner 
de intellektuelle skrev: kvinderne var delt i 
tre kategorier: la milonguera eller milonguita 
(kvinder i det liderlige nattemiljø), kæresten 
og moderen. De to første var modsætninger: 
det onde mod det gode; kød mod ånd; fri-
stelse mod kontrol, kabaret mod familie. La 
milonguera bar en seksualitet som kæresten 
– et  uskyldigt hjerte –  ikke havde. 

Moderen repræsenterede idealet, det tid-
løse forbillede, uden historie eller ambitio-
ner og, naturligvis, kønsløs. Alle mødre i 
tangoerne er nu menneskelige versioner af 
Jomfru Maria-typen, som er i stand til at for-
stå alt og tilgive de mest utænkelige udske-
jelser. Hvis verden var farlig, hvis fattigdom-
men lokkede til social transvestisme, var 
moderen det evige tilflugtssted. 

Compadrito’er blev nu til et angstfyldt 
væsen der græd, fortrød alt og kom tilbage 
til sin mor. Teksterne begyndte at huske de 
tabte værdier og understregede den besked-
ne hjemstavn som den sande reference over-
for storbyens glamour.        

Den nye tango dyrkede den spejlvendte 
udgave af Angel Villoldos maskuline proto-
type - compadrito’en: den rigtige mand der 
var en fremragende danser, havde succes 
med kvinderne og som var i stand til når 
som helst at bevise sit mod; ikke tynget af 
hverken anstændighed eller æstetisk levevis; 
arbejde var en sag for de tåbelige. 

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 
havde andre planer for alle de mange enlige 
mænd: et korrekt liv uden alkohol eller fest-
ligheder; intet natteliv med de nemme fri-
stelser; arbejdet var idealet.

 Det var ligeså umuligt at forestille sig en 
grædende compadrito som det var at se en 
compadrito der dansede langsomt. Og dog 
blev det set i  tangoen nu; begge dele. I de næ-

grin har gjort tangoen lang-
sommere. En rigtig mand fra 
Buenos Aires kan ikke løbe el-
ler springe – det er kun ud-
lændinge der gør dens slags; 
han laver ikke “ornamenter” 
når han danser; det er ikke 
rigtig mandligt. Han går bare, 
sobert; déri ligger virtuosite-
ten. Hvor de andre kun ser én, 
der bare går, mestrer han nu-
ancernes subtilitet”. 

Blandt de dansere der gjorde koreografi-
en i tangoen mere raffineret, d.v.s. dem der 
skabte salontangoen, huskes: Juan Carlos 
Herrera, Bernabé Simara, Casimiro Aín, 
Francisco Ducasse, Atilio Supparo, César 
Ratti og Elías Alippi. 

Jo, tangodansen blev samtidigt forenklet 
og mere kompleks; mens middelklassen be-

Umuligt at forestille sig en grædende compadrito...

De nye tider...



gyndte at danse, diskret og alvor-
ligt, opstod et nyt fænomen: tango-
showet. Kabaretterne så fidusen og 
promoverede en ikke længere ano-
nym konkurrence blandt tidens 
bedste dansere.       

Klubben og Kabaretten

Mod slutningen af det 19. århund-
rede var tangoens fremmarch mod byens cen-
trum, som sagt, uundgåelig. Den trænger 
langsomt ind i et miljø der i årtier havde næg-
tet den adgang. Først sker det i kabaretten og i 
immigranternes saloner, så ved karnevalets 
store arrangementer, middelklassens pompø-
se festligheder, offentlige konkurrencer, osv. 

 Da overklassens magt blev udfordret af 
demokratiseringsprocesen og århundredskif-
tet, søgte den tilflugt i eksklusive redouter 
hvortil kun de pengestærke havde adgang. 
Den tid hvor compadrito’erne og “niños bien” 
(middelklassens forkælede unge) delte de 
samme danselokaler i forstæderne var forbi. 
Ifølge historikeren Matamoro “opstod kaba-
retten som bordellets offentlige version, hvor 
dansegulvet nu var i en luksuriøs salon, 
hvor de tidligere udenlandske kunder 
nu brugte smoking og talte fransk, 
og “Las loras” (europæiske ludere, 
red.) var nu forfranskede kokot-
ter…” De velhavende skiftede 
de luksuriøse bordeller ud med 
la mantenida, en fast elskerinde 
med holdt bolig (garconieres). 
Mens de unge mænd (under 
25) havde været ophavs-
mænd til den spektakulære 
koreografi i  den primitive tan-
go, så var det nu voksne mænd 
omkring de 40 med men succes i 
det private, der udgjorde kaba-
rettens publikum. Tangoen og ka-
baretten var som skabt for hinan-

den og i fire årtier blev det tan-
goens vigtigste scene. 

Den såkaldte belle époque ud-
nævnte Paris som “det søde livs  
hovedstad”, og ligesom mange 
storbyer i Latinamerika importe-
rede Buenos Aires og Montevi-
deo de europæiske moder, bl.a. 
den parisiske kabaret. Det er pa-
radoksalt, at kabaretten kom til 
Buenos Aires, da belle époque sang 
på sidste vers i Europa!

De første kabaretter fandtes kun i byens 
periferi. Nogle af disse lokaler blev omdannet 
til eksklusive saloner da urbaniseringsproces-
sen – efter 1912 – nåede Palermo kvarteret: El 
Tambito, El Kioskito, La Violeta, La Red, El Prado 
Español, Nani Zani, m.fl. 

Men den første rigtige kabaret var dog Ar-
menonville – 1909  –, med en rummelig have 
omringet af pavilloner. Man spiste i det fri, da 
den kun var åben om sommeren. Den kopiere-
de de franske chateau-cabaret eller restaurant-ca-
baret som på det tidspunkt fandtes i Paris, især 
på boulevarder som var tæt beplantet med træ-

er. Da succesen var hjemme åbnede eje-
ren et nyt lokale; denne gang i cen-
trum af Buenos Aires: Royal Pigalle, 

som konkurrerede med nogle få 
andre centrale kabaretter. 

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

xim, Moulin Rouge, Chan-
teclair, Julien, Abdulla 

Club m.fl. Disse lo-
kaler repræsentere-
de et nyt publikum 
og nye tider, hvor 
kvinderne også 
kunne være med 
uden at miste sin 
omdømme. Disse 

kvinder ville aldrig 
acceptere at blive be-

handlet som et simpelt 

Kabarettens luksuriøse saloner - 1910

...der forsvinder

“El Cachafaz”, en stil... 



instrument for mandens dans. Koreografien 
og adfærden på dansegulvet måtte ændres og 
det blev de: corte og quebradas blev forbudt og 
overalt var der dansevagter der overvågede, 
at alt forløb rigtigt. 

Den italienske indvandring (sønnerne!) 
kom til at spille en afgørende rolle i den ny 
tangos udformning. Eftersom næsten 50 % af 
befolkningen i Buenos Aires var italienere 
blev det naturligt, at tangoen dukkede op i 
immigrantklubbernes  arrangementer.  Loka-
lerne blev også i stor udstrækning lejet ud til 
store baller med tango. Klubber som Stella di 
Roma, Scudo de Italia, La Benevolenza, Societá 
Nazionale Italiana, Patria e Lavoro, m.fl. Disse 
saloner hyrede orkestre og, i begyndelsen, 
kokotter, “professionelle” kvinder der kunne 
danse. Man mener, at det især var de italien-
ske kvinder, der plejede at gæste kabaretterne 
på Corrientes gaden, som tvang dansen til di-
skretion og beherskelse. Dansen mistede de 
primitive træk og den nye stil fik sit eget 
navn: “tango liso” (jævn, flad). Stilen blev 
hurtigt så populær, at mange garvede danse-
re ingen chance havde på disse dansesteder. 
Nogle musikhistorikere påstår, at der som 
konsekvens af tangoens succes i Paris, i peri-

oden 1911-16 opstod en tredje dansestil: “tan-
go de salón. Jeg har dog ikke kunnet  finde 
dokumenter, der viser at “liso” og “salón” var 
to forskellige danseretninger.  

Kabarettens indtræden betød også en to-
tal ændring i musikernes arbejdsbetingelser. 
Klientellet var krævende men kunne betale. 
Musikerne fik faste kontrakter, var elegant 
påklædte -normalt sober smoking, hvid 
skjorte med stiv skjortebryst og butterfly, og 
huset disponerede nu over klaver og faste 
tangodigtere. Kabaretten introducerede også 
professionelle dansere, der for første gang 
begyndte at optræde på en scene. 

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”. Dette kan ses i titlerne fra den 
periode: “El ingeniero” (ingeniøren), “Don 
Esteban”, “Muchas gracias” (mange tak), “Piro-
vano”, “Urquiza”, “Wilson” ,osv. (distingvere-
de gæster), samt titler der refererede til det 
landlige miljø, da der var mange godsejere 
blandt publikum: “El baqueano” (vejviseren), 
“El cuatrero” (hestetyven), “Se han sentado las 
carretas” (Hestevognene holder stille), m.fl. 

Armenonville

I 1913 besluttede kabaretten, at arrangere en kon-
kurrence for at vælge et nyt husorkester. Den sam-
lede tidens bedste musikere såsom Juan Maglio og 
favoritten  “El Tano” Genaro, men vinderen blev Ro-
berto Firpo (Genaros tidl. pianist). Udfaldet var så 
uventet, at én af Genaros guitarrister dolkede Firpo 
som hævn. Firpo måtte indlægges på hospital men 
overlevede. Valget af Firpo fik historiske følger: det 
betød en anerkendelse af klaveret som orkestrets le-
dende instrument; det indledte kabarettens epoke, 
og det blev starten på orquestas típicas.  

Firpo dannede sit orkester sammen med Tito Ro-
catagliatta (violin) og Eduardo Arolas (bandoneon) 
og i 1914, da han skiftede til kabaretten “L’Abbaye”, 
som kom med et bedre jobtilbud, tilføjede han fløjte, 
kontrabas og en anden violin, som ikke prøvet før, og 
som introducerede kontrakanten i tangoen for første 
gang. Firpo var allerede kendt i miljøet. Han blev 
født i 1884, lærte klaver samtidig med at han havde 
utallige beskidte jobs for at klare sig. I løbet af kun to 
år var han i stand til at spille i kendte bordeller som 
Lo de Laura og La Vasca, samt saloner som Lo de Han-
sen og havnens cafeer. Mange af Firpos kompositio-
ner blev hørt første gang i Armenonville: “Alma de 
Bohemio”, “El apronte”, “El amanecer”, “Fuegos artifici-
ales”, m.fl.  På én nat spillede han således tre af sine 
tangoer for første gang: “Sentimiento criollo”, “La ma-
rejada” og “De pura cepa”. 

Så stor var Firpos status blandt tidens bedste orke-
stre at pladeselskabets Odeon tegnede en 10 års kon-
trakt med ham, absolut overbevidst at ingen kunne 
overgå mesterens  revolutionerende stil. Det var et in-
telligent valg fordi, selvom Firpo først døde i 1969, var 
hans første periode, 1913-18, hans bedste, både som 
orkesterleder og komponist. Ingen har som han bidra-
get til tangoorkestrets definitive strukturering.          ❑

 

1  Viejo Tanguero: var pseudonymet for en (i dag ukendt) jour-
nalist, der I 1913 skrev en række kronikker I avisen Crítica 
under titlen “Tango, evolution og historie – hvem skabte den?”. 
Disse artikler betragtes i dag som nogle af de vigtigste kil-
der. 1913 er et vigtigt år, fordi vidnerne til starten på tangoen 
stadig levede.

Roberto Firpo

Nu danser middelklassen  -  1913

“Tano” Genaro’s kvartet - 1913

Kluben “El Progreso”


