


ltangos'hapresentatnovament
aBarcelona.Adirveritat,però,
no n'havia marxat mai. Ja fa
anysqueeltangoestàdomiciliat

alcarrerNoudelaRamblaitoteslestardes,
dequatreavuit,regalimaperlesfaçanesde
les cases. Els bars el recullen amorosa-
mentielguardenenl'arxiud'algunade-
crèpitapianolaobéenlaconservamésneta
delacapsadediscos.Encertesèpoquesde
l'any,totselsargentinsdeBuenosAiressón
aBarcelona:dormenenaquellespensions
delcapdavalldelaRambla,onesfavidade
nitvint-i-quatrehoresdiàries,ialsvespres
vanasignarpensamentsentusiastesal'àl-
bumdecalSolerdelaBarceloneta.

Enmatèriadetango,estembenservits.
Hemfetfamosos,perexemple,mantsesti-
listesargentinsqueaBuenosAiresnoco-
neixen.LessastreriesdeCarnavalestanple-
nesdevestitsdegaucho, ielsjovesdela
bonasocietathanentrenatllurscordesvo-
calsadonareltrèmolollangorósqueaques-
tamúsicanecessita.Peròfeiaalguntemps
queeltangoensanavademalenpitjor.Els
estilistesnostratsescasaven,s'engreixaven,
perdienlabrillantordelspentinats.Eltan-
gos'haviaaburgesat,haviaperdutlalíniai
estavaapuntdequedar-se'nsalsdits.

Peraremeiaraquestdeplorableestatde
coses,dillunsesvapresentaralColiseumel
senyorDiscépolo.Vaarribarjust,comelsga-
lansdelsfilmsd'aventures,peraevitarl'ir-
reparable.Sitrigaunamicamés,janohiera
atemps.Peraixòlaresurrecciódeltango,da-
vantd'aquellasalaabarrotada,teniaalgu-
nacosadesessiócronològica.Discépolo
que,miratdelluny–nosaltreselvèiemdes
delrengle23– s'assemblaextraordinària-
mentaDomènecGuansé,noignoravales
enormesdificultatsdelasevamissió.Se-
guramentperaquestmotiudedicàmésde
lameitatdelseuespectacleafer-nosdis-
cursos,nomancatsdesprit.

Perguanyar-selaconfiançadel'audito-
ri,començàperironitzaraspramentsobre
elpobretango.Després,demicaenmica,
ensexplicàlessevesteories.Eltangohaes-
tatfalsejat;elveritabletangonotéresaveu-
reambaquestproductedeperfumeriaba-
rata,llagrimósigrinyoladísqueunsfariseus
hanposatdemoda.Elléspartidarideltan-
goauster,simpledelínies,netibrillantcom
unmobledeclínica.

Entraguéremlaconclusióqueeltango
barceloníésl'antitango.Potserperaixòte-
niatantd'èxit.Lessevesfórmulesestovades
tocavendedretelsubsòldelabaixasensi-
bilitatpopular.Enelceldelapoesia,eltan-
goeral'àngeldolent.Discépoloelvolredi-
mirdelasevaimmoralitatartística,iaixípo-
guéremescoltarcomTàniadeialesseves
cançonsambunnerviiunaenergiaqueeli-
minaventotallàgrimafàcil.

Discépolo,jahodeveusaber,ésundels
mésfamososcompositorsdetangos.Lesse-
vesobreshandonatlavoltaalmóndiver-
sesvegades,iaraells'haimposatlamissió
d'empaitar-lesperveuresilesatrapailesre-
coneix.Elsseustangossóncomofillesque
lihantiratpelmalcap,iDiscépolo,pare
amantíssim,ensvoldemostrarque,enel
fons,nosóndolentes.

Potsertéraó,peròdubtemque
sesurtiamblaseva.Eltangoja
viudelasevallegenda,inohi
hacaprealitattanfortacom
unallegenda.Eltangoeste-
rilitzat que defensa Discé-
polonointeressaràlamulti-
tud.Precisamentelqueagra-
dad'aquestescançonssónels
microbis.Enelterrenydelamú-
sicapopular,eltangohafetmassa
demagògiaperquèaraenselvulguinpre-
sentarcomunpartidaridel'ordre.



arlosGardel,cantadordetangos,
hatrobatlamortenunaccident
d'aviació. L'autèntica tragèdia
nohavolgutaparellar-sealseu

destífinsalsdarrersmomentsdelasevavida.
Gardel,quehaviacantattanteshistòriestris-

tes,quehaviaestatelmésbrillantartistadel
dramatisme banal, ha desaparegut com
l'heroid'undramaautèntic.Capdelsseus
tangoshaviaexpressatladuresad'aquestes
tragèdiesaplesol,d'unagrandesamoltan-
tigaimoltmoderna,tacaobscuraenlesales
líriquesdel'ambiciódelanostraèpoca.

Gardel, argentí de naixement, era un
barceloníd'adopció.Ellligavaalanos-

tra ciutat el sòlid teixit de les
amistatsidevocions.Quanvol-

tava per Europa, Barcelona
eraelllocdereferènciadela
sevavida.Acíelteníemcada
dospertres,sensealtreob-
jectequerespirarl'airedela
RamblaisoparaCanSoler

delaBarceloneta.Eraamicde
tothom:poetes,banquers,cam-

brersifutbolistes.ÍntimdeSamitier,
aquestarelacióelconvertíenunfanàtic

del F.C. Barcelona. Quan el nostre club
jugàlestresfamosesfinalsambelDonos-
tia,Gardel,queestrobavaaParísfilmant
unapel·lícula,hoplantàtotibaixàaSan-
tanderperanimarelsjugadorscatalans.

Gardelfoul'artistamàximdeltangoen
unaèpocaenquèaquestacançótriomfa-
vaatotEuropa.Algúhaditquefouellelque
traguéeltangodelatavernaielqueelpre-
sentàielféuadmetreensocietat.Johavia
estat massa amic de Gardel perquè ara

vulgui donar fe a aquesta llegenda apa-
rentmentafalagadora.Elqueliagradava,
precisament,aGardel,eraeltangodelata-
verna,fetdelapoesiavaga,cansadaiuna
micaaspradelesbarraquesdelportdeBue-
nosAires.Eltangoeralaflortèrbolad'a-
quellamultitudbigarradad'italians,dega-
llecs,depolonesos,derussos,d'asturians,
quepassejavenelsgemecsdel'emigració
pelsbarsdelbarrideLaBoca.Eltango,l'ú-
nictangoquehatingutqualitat,nasquéen
aquestaiguabarreigmiserabledelacapital
del'Argentina.

Gardel,alsseuscomençaments,cantava
alguna d'aquestes cançons desenganya-
des.Despréshaguédedoblegar-sedavant
delscompositorsquehavientreteltangode
latavernail'havienretiratenuninteriorbur-
gés. D'aleshores ve la industrialització i
l'explotacióengranescalad'aquestaanti-
gaflordelmal.Valadirquefouelmoment
delseuèxit.Gardelposàlasevapuraemo-
ciódetavernaalserveid'aquestnouartde
perfumeriasentimental,iavuidiahihaes-
campatspelmóncentenarsdemilersdedis-
cosqueperpetuaranlasevaefímeraglòria.

LamortdeGardeltocaunadelesfibres
sensiblesd'aquestaBarcelonavàriaimul-
ticolor.AquestamatinadalaRambladeuha-
verploratunamicaalamemòriad'aquell
artista,cantadordetangos,quelavaestimar
tant.
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REVISTA 

El llegat
EL TANGO I CARLOS GARDEL

En els següents dos articles de l’any 1935, el periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936)
reivindica el paper del tango en la Barcelona dels anys 1930 des de dos vessants: l’elogi de l’estil i
l’elegia per la mort de la seva gran icona, el barceloní d’adopció Carlos Gardel. Tria de Pep Corral Vilella

La Rambla ha
plorat una mica 

a la memòria
d’aquell artista que

la va estimar
tant

Enrique Santos Discépolo, compositor de tangos per excel·lència
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Carlos Gardel, l’heroi argentí enamorat de Barcelona 
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