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Útdráttur úr ritgerð  

 

Tangótónlist á rætur sínar að rekja til evrópskra innflytjenda í Argentínu og Uruguay. 

Tónlistinn breiddist fljótt um Argentínu, sérstaklega Buenos Aires. Í upphafi var 

tangótónlist tónlist lágstéttarinnar, en í upphafi 20. aldar fór henni að vaxa fiskur um 

hrygg. 

 Um 1955 fór ungt tónskáld að kveða sér hljóðs í Argentínu. Það var Astor 

Piazzolla. Hann átti eftir að verða mikilvægur hlekkur í sögu tangósins.  

 Astor Piazzolla fæddist í Argentínu árið 1921. Hann ólst upp og bjó fram á 

unglingsár með fjölskyldu sinni í New York. Þar kynntist hann tangónum, lærði á 

bandóneon og lék með argentínsku stórstjörnunni Carlos Gardel. 

 Þegar fjölskyldan fluttist aftur til Argentínu árið 1936 ákvað hinn 15 ára gamli 

Piazzolla að helga líf sitt tónlistinni. Á milli þess sem hann lék tangótónlist á 

bandóneonið með ýmsum hljómsveitum lærði hann tónsmíðar hjá Alberto Ginastera 

sem hvatti hann til að taka þátt í Fabien Sevitzky verðlauna-samkeppninni fyrir ung 

tónskáld. Svo fór að Piazzolla sigraði keppnina og hlaut styrk til að læra hjá Nadiu 

Boulanger í París. Hjá Boulanger lærði hann ýmsar tónsmíðaaðferðir sem áttu eftir að 

nýtast honum vel í framtíðinni. En það sem meira máli skipti er að hún kenndi honum 

að sættast við tangóinn sem hann hafði snúið baki við. 

 Í tangótónlist Piazzolla mætast áhrif úr klassískri tónlist og jazztónlist sem 

hann fléttar listilega inni í gömlu tangóhefðina. Hann byggir á grunni tangósins, rytma 

og tækni og bætir svo við fleiri aðferðum. Þannig tekst honum að skapa einstakan 

hljómblæ og sinn eigin stíl sem á sér engan líkan. Tónlist Piazzolla var sem lyftistöng 

fyrir gömlu tangóhefðina. Með verkum Piazzolla hætti tangótónlist að hljóma 

eingöngu á knæpum og kabarettum og fór að hljóma í glæsilegum tónleikahöllum 

víðs vegar um heiminn.  

 Öll tóndæmi í ritgerðinni eru úr verkinu Adios Nonino, en nótur má finna í 

viðauka. Allar þýðingar á beinum tilvitnunum eru eftir mig og tóndæmin á 

meðfylgjandi geisladiski eru upptökur mínar.  
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1. Inngangur 

 

Tangóinn er ekki lengur til. Hann var til fyrir mörgum árum síðan, þegar Buenos Aires 

var staður þar sem fólk klæddist tangó, gekk tangó skrefum, þegar lyktin af tangó 

angaði um alla borgina. En það er ekki svo í dag. Núna kemur lyktin líklega frá rokki 

eða pönki. Ríkjandi tangó er bara nostalgísk og dauf eftirlíking þessara tíma. Tangóinn 

er eins og Alfosin [þáverandi forseti Argentínu]: deyjandi. Ekki tangó Piazzolla, 

auðvitað. Minn tangó mætir nútímanum.
1
 

 

Tangótónlist á rætur sínar að rekja til evrópskra innflytjenda í Argentínu og Uruguay. 

Tangó er samkvæmisdanstónlist leikin í sinkóperuðum 2/4 eða 4/4 takti og er oftast 

spiluð af orquesta típica, bandóneoni, fiðlu, píanói, kontrabassa og gítar.
 2

 Tangó eins 

og við þekkjum hann í dag þróaðist í Argentínu og Uruguay á miðri 19. öld, en til eru 

heimildir um tangó á Kúbu og Spáni snemma á 18. öld. Tangóinn á uppruna sinn að 

rekja til Afríkuríkja hvað varðar taktinn, en hljóðfærin og tæknin komu með 

evrópskum innflytjendum. Fyrstu tangóarnir voru leiknir af innflytjendum í Buenos 

Aires, svokölluðum Guardia Vieja undir lok 19. aldar. Fljótlega hafði tangóinn breiðst 

út um alla Buenos Aires borg og víðar í Argentínu.
3
 

Í upphafi 20. aldar var tangóinn tónlist lágstéttarinnar, glæpamanna og óþokka 

sem heimsóttu gjarnan vændishús í Buenos Aires. Hinir margslungnu dansar og 

söngtextar sem spruttu upp af tónlistinni endurspegla tíðarandann: Ákafi og 

tilfinningahiti í bland við dulúð og kynþokka. Eins og margar gerðir vinsællar 

danstónlistar, var tangóinn leikinn af lágstéttinni, og þeir ríku reyndu að takmarka 

áhrif tangósins.
4
  

Upp úr 1920 fór tangótónlistinni að vaxa fiskur um hrygg. Þegar 

stórsöngvarinn og kyntáknið Carlos Gardel steig fram á sjónarsviðið í Argentínu 

ætlaði allt um koll að keyra. Hann færði tangótónlist til nýrra áheyrenda, meðal annars 

í Bandaríkjunum. Hann söng um yfirgefna elskhuga, ástríðu og sársauka. Á þessum 

                       
1
 Gonzalo Saavedra,  „The Internet Home of Astor Piazzolla and his Tango Nuevo“, viðtal við 

Piazzolla í júlí 1989, Piazzolla.org, 2010, sótt 24. janúar 2011, www. piazzolla.org/interv/index.html. 
2
 Stundum eru fleiri en einn bandóneonleikari og fiðluleikari. 

3
 Robert Farris Thompson, Tango: The Art History of Love, Vintage Books, New York, 2006, bls. 176-

177 og 181.  
4
 Ibid., bls. 170. 
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tíma færðist tangóinn smám saman úr vændishúsunum og varð virtara form, bæði 

hvað varðar tónlist og dans, en danssporin voru þó enn kynferðisleg og herská.
5
 

Gullaldartímabil tangótónlistarinnar var á árunum 1935-1952. Margar vinsælar 

og áhrifamiklar tangóhljómsveitir skutu upp kollinum í Argentínu, m.a. hljómsveit 

bandóneonsnillingsins Aníbal Troilo
6
. Fólk fór að sækja dansleiki og hlusta á 

tangótónlist.
7
 

 Upp úr 1955 kvaddi ungt tónskáld sér hljóðs í Argentínu. Þetta var Astor 

Piazzolla. Þessi virtúósíski bandóneonleikari var mjög mikilvægur hlekkur í sögu 

tangótónlistar, en í tónlist hans gætir bæði áhrifa úr jazz og klassískri tónlist. Með 

tónlist sinni skapaði hann glænýjan, harmónískan og rytmískan hljómblæ sem var 

frekar ætlaður tónleikasal en dansgólfi.  

Hér á eftir verður fjallað um ævi og tónsmíðar Piazzolla. Skoðað verður hvaða 

þættir það voru sem mótuðu hann sem tónskáld og hvernig hann notfærði sér 

tangóhefðina til að þróa sinn eigin stíl, hinn „nýja tangó“.  

 

 

2. Inn í heim tangósins 

 

2.1 Uppvaxtar- og æskuár 

Astor Pantaleón Piazzolla fæddist 11. mars 1921 í borginni Mar del Plata í Argentínu. 

Hann var einkabarn hjónanna Vicente Piazzolla og Asunta Mainetti. Faðir hans var 

ættaður frá Trani, Ítalíu, en fluttist ásamt foreldrum sínum til Argentínu árið 1880.
8
  

 Árið 1925 þegar Piazzolla var fjögurra ára gamall fluttist fjölskyldan frá Mar 

del Plata til New York borgar. Með hjálp vina fékk Nonino, eins og Astor Piazzolla 

kallaði föður sinn, vinnu sem rakari á rakarastofu sem mafíósinn Nicola Scabutiello 

átti. „Allt sem fólk sá í kvikmyndunum The Godfather og The Untouchables var mitt 

                       
5
 Christina Denniston, „A Brief Introduction to the History of Tango Music“, 2010, sótt 24. janúar 

2011, www.totaltango.com/acatalog/tango_brief_intro_91.html. 
6
 Aníbal Carmelo Troilo (1914-1975) var argentískur bandóneonleikari og hljómsveitarstjórnandi. 

Piazzolla spilaði með hljómsveit hans um tíma. 
7
 Ibid. 

8
 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango: The Life and Music of Astor Piazzolla, 

Oxford University Press, New York, 2000, bls. 3-5.  
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daglegt brauð“ segir Piazzolla og vísar til stórhættulegra bernskubreka og storma-

samrar æsku í Greenwich Willage.
9
 

 Í grunnskóla kynntist Piazzolla fyrst klassískri tónlist. Einn kennara hans 

spilaði fyrir nemendur sína sinfóníur eftir Brahms og Mozart. Piazzolla átti auðvelt 

með að greina verkin í sundur en leit þó ekki á þau sem fallega tónlist. „Ég hafði 

fundið tónlistina en ekki uppgötvað hana. Ég tók henni sem leik.“
10

  

Piazzolla kynntist bandóneoninu fyrst þegar fjölskylda hans bjó um nokkurra 

mánaða skeið í Mar del Plata í Argentínu. Þar var Piazzolla látinn læra á bandóneon 

hjá bandóneonleikaranum Líbero Pauloni. Piazolla lærði þó ekki lengi, því fjölskyldan 

varð að flytja aftur til New York vegna fjárhagsörðuleika, kreppan hafði tekið sinn 

toll í Argentínu. Þegar til New York borgar var aftur komið spilaði Piazzolla á 

bandóneonið til gamans og tók það stundum með í skólann til að vekja hrifningu 

stelpnanna.
11

 Tveimur árum seinna kynntist hann töfrum tónlistarinnar fyrir alvöru. 

 

Ég uppgötvaði tónlist þegar ég var 11 ára. Blokkin sem við bjuggum í í New York var 

mjög stór. [...] Einn sumareftirmiðdag var ég að slæpast, hafði ekkert að gera og heyrði 

verk eftir Bach leikið á píanó. Á þeim aldri vissi ég ekki hver Bach var, en mér leið eins 

og ég hefði verið dáleiddur. [...] Þessi píanisti æfði sig níu klukkutíma á dag. Hann æfði 

tækni á morgnana, Bach seinni partinn og konserta á kvöldin. Hann var ungverskur, hét 

Béla Wilda, og varð skömmu seinna kennarinn minn.
12

 

 

Hvorki foreldrar Piazzolla né Béla Wilda áttu mikla peninga, þannig að þau gerðu 

með sér samkomulag. Wilda kenndi Piazolla á bandóneonið og í staðinn gaf móðir 

Piazzolla kennaranum ókeypis handsnyrtingu og tvisvar í viku færði Piazzolla honum 

risastóra skál af pasta. „Hungrið ber einnig að dyrum þar sem góð tónlist hljómar.“
13

 

Wilda hafði ekkert vit á bandóneoninu sem hljóðfæri en gat útsett píanónótur 

fyrir Piazzolla sem hann spilaði á bandóneonið. En það sem meiru máli skipti var að 

hann kynnti Piazzolla fyrir heimi klassísku tónlistarinnar sem heillaði unga piltinn.
14

 

 

 

                       
9
 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, Fernando González þýddi, Amadeus Press, Portland, 2001, 

bls. 29-30. 
10

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 32. 
11

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango,  bls. 11. 
12

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 125. 
13

 Ibid. 
14

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango, bls. 13. 
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2.2 Tónskáld verður til 

Næstu ár í lífi Piazzolla voru mikil mótunarár. Hann kynntist fjölmörgu tónlistarfólki 

sem hafði árhrif á hann og þá tónlistarlegu þróun sem átti sér stað hjá honum. Að 

mínu mati má segja að þetta fólk hafi leitt hann í átt að því tónskáldi sem hann átti 

eftir að verða. 

Þann 28. desember 1933, þegar Piazzolla var tólf ára gamall, kom vinsælasti 

söngvari rómönsku Ameríku, Carlos Gardel (1890-1935), til New York borgar frá 

Frakklandi. Gardel var fyrsta ósvikna stórstjarna Argentínu, og í raun allrar rómönsku 

Ameríku. Gardel var ekki bara góður söngvari heldur samdi hann einnig margar 

tangóperlur, þar á meðal hinn þekkta tangó, Por una cabeza. Faðir Piazzolla var 

mikill aðdáandi Gardel og hvatti son sinn til að kynna sig fyrir stórsöngvaranum. Svo 

fór að þeir urðu góðir félagar og Piazzolla lék gjarnan á bandóneonið með Gardel. 

Gardel líkaði vel klassísku verkin sem Piazzolla spilaði fyrir hann en var ekki hrifinn 

af tangóunum. Hann sagði við Piazzolla: „Sjáðu til, strákur, þú leikur afbragðs vel á 

nikkuna, en þú spilar tangó eins og hvítingi!“
15

 Það fylgdi ekki sögunni hvernig 

Piazzolla tók þessum ummælum, en hann hefur væntanlega fyllst eldmóði, innblásinn 

af töfrum hins þokkafulla Gardel.  

Þremur árum seinna, þegar Piazzolla fjölskyldan fluttist aftur til Mar del Plata 

ákvað Piazzolla að helga líf sitt tónlistinni. Piazzolla segir að hann hafi verið 

ástfanginn af tónlistinni og vissi að ákvörðun hans var endanleg. „Tónlistin“, sagði 

hann, „er meiri en konan, því að þú getur skilið við konu, en ekki tónlist. Þegar þú 

hefur gifst tónlistinni verður hún ástin þín að eilífu, og þú ferð í gröfina með henni.“
16

 

 Piazzolla fann hvað hann varð meira og meira heillaður af undraheimum 

tónlistarinnar og drakk í sig alla þá tangómenningu sem hann komst í tæri við. Honum 

voru minnisstæð orð föður síns þegar hann fylgdist með syni sínum klæða sig upp til 

að hlusta á tangóhljómsveit Miguels Caló.
17

 Föður hans þótti hann helst til fínn og 

sagði: „Ekki segja mér að tangó hafi hlaupið í þig.“ Piazzolla vissi að svo var tilfellið 

og gladdist.
18

  

Næstu árin vann Piazzolla fyrir sér með því að spila á bandóneonið á 

kabarettum í Buenos Aires með ýmsum hljómsveitum. Á þessum tíma byrjaði hann 

einnig að semja sína eigin tónlist. Dag einn vogaði hann sér að kynna sig fyrir 

                       
15

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango, bls. 16. 
16

 Gonzalo Saavedra,  viðtal við Piazzolla í júlí 1989, www.piazzolla.org/interv/index.html. 
17

 Argentískur bandóneonleikari, tónskáld og hljómsveitarstjóri (1907-1972).  
18

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 41. 
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píanistanum Arthur Rubinstein (1887-1982) sem þá bjó í Buenos Aires, og sýndi 

honum verk eftir sig. „Þetta var hræðilegt verk,“ rifjar Piazzolla upp, „ég sagðist hafa 

skrifað píanókonsert, en ég hafði ekki skrifað neinn part fyrir hljómsveitina.“ Engu að 

síður krafðist Piazzolla þess að Rubinstein liti á verkið og „þegar Rubinstein lék á 

píanóið rann upp fyrir mér hversu heimskulegan hlut ég hafði gert. Hann spilaði 

nokkra takta og horfði á mig. Og hann sagði skyndilega: „Líkar þér tónlist?“ „Já, 

meistari“, svaraði ég. „Svo, af hverju lærir þú þá ekki?““
19

 

Rubinstein sá að þarna var greinilega ungur hæfileikamaður á ferð, en skorti 

alla hljómfræðilega þekkingu. Hann kom honum því í samband við argentínska 

tónskáldið Alberto Ginastera (1916-1983). Hjá Ginastera lærði Piazzolla grunninn í 

tónsmíðum, tónfræði, tónheyrn og hljómsveitarútsetningar.
20 

 

„Þetta var eins og að fara heim til kærustunnar í fyrsta sinn,“ minnist angurvær 

Piazzolla. „Hann uppljóstraði fyrir mér leyndardómum hljómsveitarinnar, hann sýndi 

mér raddskrárnar sínar og lét mig greina og rannsaka Stravinsky. Ég komst inn í heim 

Vorblótsins, ég lærði verkið nótu fyrir nótu.“
21

 

Á þessum tíma fór Piazzolla að efast um ágæti tangótónlistarinnar, þó hann 

hafi haldið áfram að vinna fyrir sér sem bandóneonleikari með ýmsum 

tangóhljómsveitum. Hann einbeitti sér eingöngu að klassíkinni í tónsmíðum sínum, 

skrifaði sinfóníur, óvertúra, píanókonserta, kammertónlist og sónötur. „Ég henti 

saman milljón nótum á sekúndu.“
22

 

Piazzolla eyddi næstu fimm árum með Ginastera og minnist þess tíma ekki 

aðeins vegna tækninnar sem hann lærði heldur líka þeirra húmanísku viðhorfa sem 

Ginastera kenndi honum að tileinka sér. Ginastera sagði oft að tónlistarmenn ættu 

ekki bara að dvelja í nótunum sínum. Þeir ættu einnig að þekkja önnur listform; 

myndlist, bókmenntir, leikhús og kvikmyndir.
23 

 

Dag einn árið 1953 eftir tíu ára skrif og tilraunir hringdi Ginastera í Piazzolla 

til að segja honum frá Fabien Sevitzky
24

 verðlaunasamkeppninni fyrir ung tónskáld. Á 

þeim tíma hafði Piazzolla helgað sig hljómsveitarútsetningum ásamt því að semja 

tónlist fyrir kvikmyndir. Piazzolla var fyrst smeykur, hann vildi ekki taka þátt því 

meðal keppenda voru vonarstjörnur þess tíma, en að lokum sendi hann inn verk í 

                       
19

 Gonzalo Saavedra,  viðtal við Piazzolla í júlí 1989, www.piazzolla.org/interv/index.html. 
20

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 73. 
21

 Ibid. 
22

 Gonzalo Saavedra,  viðtal við Piazzolla í júlí 1989, www.piazzolla.org/interv/index.html. 
23

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 73. 
24

 Fabien Sevitzky var amerískur stjórnandi, fæddur í Rússlandi 1981 og lést 1967. 
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keppnina.
25 

 

 Svo fór að Piazzolla vann keppnina fyrir Buenos Aires sinfóníuna sína. Hún 

var frumflutt 16. ágúst 1953 og Sevitzky sjálfur stjórnaði. „Ég man lítið eftir kvöldinu 

af því að ég hafði áheyrendur sem voru bæði með mér og á móti og kvöldið endaði 

með slagsmálum.“ Meira að segja Carlos Montero, sem seinna varð stjórnandi Teatro 

Colón óperuhússins, barðist með regnhlíf í hönd fyrir verki Piazzolla. Eftir flutninginn 

bauð Sevitzky Piazzolla upp á svið og faðmaði hann. Piazzolla var dálítið skjálfandi 

en Sevitzky sagði við hann: „Ég hef aldrei séð önnur eins slagsmál á frumflutningi, en 

slakaðu á. Ekki gleyma að þeir hrópuðu niður Vorblót Stravinskys og Bolero Ravels. 

Þú byrjar eins og þeir.“
26  

 
Buenos Aires sinfónían er ærslafullt verk og ber þess glöggt vitni að vera 

skrifað af ungu og ástríðufullu tónskáldi sem hafði mikið að segja. Í verkinu gengur 

mikið á og minnir það meira á Stravinsky en seinni tíma verk Piazzolla. Þrátt fyrir 

mikil læti við frumflutninginn hlaut Piazzolla mikið lof fyrir verkið. Gagnrýnendur 

sögðu verkið vera „besta verk ársins“
27 

og ríkisstjórn Frakklands gaf honum 

skólastyrk til að læra hjá Nadiu Boulanger (1887-1979) í París. 

Allt sem Piazzolla lærði hjá Ginastera þróaði hann enn frekar í náminu hjá  

Boulanger, sem á þeim tíma var talin með bestu kennurum í heiminum. Hún var 

skólafélagi Maurice Ravel og kennari tónskálda á borð við Aaron Copland, Leonard 

Bernstein og Jean Francaix. Það var stórt stökk fyrir Piazzolla að hefja nám hjá svo 

virtum kennara, hann sem leit á sig sem vesælan tanguero
28

.
29

  

Haustið 1954 mætti Piazzolla heim til Boulanger með ferðatösku fulla af 

nótum, öll klassísku verkin sem hann hafði skrifað fram að þeim tíma. Boulanger 

varði tveimur vikunum í að skoða verkin og rannsaka. „Til að kenna þér“ sagði hún, 

„verð ég fyrst að vita hvert tónlistin þín stefnir.“ Dag einn sagði hún honum loksins að 

allt sem hann hafði komið með væri vel skrifað en hún gæti ekki fundið andann í 

verkunum. Eftir nokkra stund viðurkenndi Piazzolla fyrir henni að hann væri í raun 

                       
25

 Gonzalo Saavedra, viðtal við Piazzolla í júlí 1989, www.piazzolla.org/interv/index.html og Natalio 

Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 130-131. 
26

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 130-131. 
27

 Gonzalo Saavedra, viðtal við Piazzolla í júlí 1989, www.piazzolla.org/interv/index.html. 
28

 Tanguero: Manneskja sem tilheyrir ákveðinni tangómenningu, leikur tangótónlist eða hrífst af henni 

og hefur ákveðnar skoðanir á henni.  
29

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 131-132. 
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bandóneonleikari og hefði spilað á kabarettum í Argentínu. Hann hefði orðið þreyttur 

á þessu öllu saman og haldið að framtíðin hans lægi í klassískri tónlist.
30

 

 

 „Nadia horfði í augu mín og bað mig um að spila einn af tangóunum mínum á píanóið. 

[...] og ég byrjaði á „Triunfal“. Þegar ég kláraði lagið tók Nadia hendur mínar í sínar og 

með enskunni sinni, svo fallegri, sagði hún: „Astor, þetta er fallegt. Mér líkar það vel. 

Hérna er hinn sanni Piazzolla – ekki yfirgefa hann.“ Þetta var mikil opinberun í lífi 

mínu.“
31  

 

 Piazzolla lærði hjá Boulanger í nærri fjóra mánuði. Hún kenndi honum 

mikilvægar tónsmíðaaðferðir, hljómfræði, kontrapunkt og tónheyrn, en það sem mestu 

máli skipti er að hún kenndi honum að trúa á sjálfan sig, trúa á Piazzolla. Trúa því að 

tónlistin hans væri ekki eins slæm og hann héldi. „Ég hélt að ég væri einskis verður 

því ég spilaði tangó á knæpum, en ég hafði nokkuð sem kallast stíll. Ég fann til 

nokkurs konar frelsunartilfinningar gagnvart skömminni yfir tangótónlistarmanninum 

sem ég var. Ég varð skyndilega frjáls og hugsaði með sjálfum mér að nú yrði ég að 

halda áfram að vinna með þessa tónlist.“
32

 

Með nýju sjálfstrausti innblásnu af Nadiu Boulanger skrifaði Piazzolla undir 

samninga við þrjú frönsk plötufyrirtæki (Barclay, Vogue og Festival) um að semja og 

hljóðrita tangóa. Innan sex vikna hafði hann samið 16 verk sem í dag eru kölluð 

Parísar tangóarnir. Þetta er eftirtektaverður flokkur þar sem má heyra Piazzolla hrista 

sig lausan úr sögulegu tangóhefðinni og gera tilraunir með nýjum 

hljóðfærasamsetningum og áherslum.
33

 

 

 

3. Hinn nýi tangó 

 

3.1 Tangóinn fyrr og nú 

Eitt af sérkennum tangótónlistar er takturinn. Sérkennandi áherslurnar 3-3-2 (áhersla 

lögð á fyrstu, fjórðu og sjöttu áttundaparts nótuna í 4/4 takti) eiga rætur sínar að rekja 

í milonguna
34

 og kúbversku habaneruna
35

.
 36

 

                       
30

 Gonzalo Saavedra,  viðtal við Piazzolla í júlí 1989, www.piazzolla.org/interv/index.html. 
31

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 70-71.  
32

 Gonzalo Saavedra,  viðtal við Piazzolla í júlí 1989, www.piazzolla.org/interv/index.html. 
33

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango, bls. 52-53. 
34

 Milonga: Hraður og nautnafullur argentínskur dans. 
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Mynd 1: Hefðbundinn tangó taktur. 

 

Rytminn sjálfur heyrðist gjarnan í tangóhljómsveitum upp úr 1930-40. Hann 

kemur einnig fram í Kletzmer tónlistinni sem Piazzolla heyrði í gyðingabrúðkaupum 

sem smástrákur á Manhattan, eitthvað sem sat í honum, eða svo hefur hann sagt oftar 

en einu sinni. Sama takt, frá Mið- og Austur-Evrópu (ekki síst Búlgaríu), þaðan sem 

Kletzmer hefðin er uppsprottin, má heyra í verkum eins af átrúnaðargoðum Piazzolla, 

Béla Bartók. Piazzolla rýndi í mörg verk eftir Bartók á lærdómsárum sínum með 

Ginastera. Áhrif Bartóks á Ginastera skiluðu sér einnig til nemenda hans. En hvar sem 

Piazzolla notaði 3-3-2 taktinn, gerði hann taktinn greinilega að sínum eigin. Næmni 

hans fyrir rytmanum var ótrúleg.
37

 

Með verkum Piazzolla komst tangóinn á æðra svið og hætti að hljóma 

eingöngu á knæpum og kabarettum, hann fór einnig að hljóma víða í tónleikasölum og 

á tónlistarhátíðum. Piazzolla víkkaði út tangóformið og notfærði sér áhrif úr bæði 

klassískri tónlist og jazz. Sá stíll sem Piazzolla og eftirmenn hans þróuðu kallast 

„Nuevo Tango“ eða „nýi tangóinn“. Argentínski rithöfundurinn Ernesto Sábato lýsti 

tangótónlist Piazzolla svona: „Tangó Piazzolla hefur augu, nef og munn afa síns, 

tangósins. Hitt er Piazzolla.“
38

 

Upphaf Piazzolla hljómsins má finna í útsetningum hans á eldri tangóum sem 

hann gerði upp úr 1940. Þróunin í tónsmíðum hans gerði það fljótlega að verkum að 

hann fór að taka eftir hljóðfæralegum takmörkunum hinnar stöðluðu orquesta típica. 

Hann hóf því að skrifa fyrir nýjar hljóðfærasamsetningar og gerði stöðugt tilraunir á 

nýjum samsetningum þó svo hann hafi alltaf haldið í grunnhljómblæ tangósins 

(bandóneon, píanó og strengir). Í gegnum árin í leit sinni til að þenja út hljóðfæralega 

tónsviðið, notaðist hann meðal annars við rafmagnsgítar, slagverkshljóðfæri, hörpu, 

flautu, víbrafón, pikkólóflautu, selestu og hljóðgervla, og ekki má gleyma söngvurum 

                                                                
35

 Habanera: Tegund vinsællar danstónlistar á Kúbu á 19. öld. Þekkt fyrir sérstakan rytma, 

grunntakturinn í 2/4 takti er punkteraður fjórði partur, sextándupartsnóta og tvær áttundapartsnótur. 
36

 [Enginn höfundur], „Tango“, Encyclopædia Britannica Online, 2011. Sótt 19. desember 2010, 

www.britannica.com/EBchecked/topic/582522/tango. 
37

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango, bls. 159. 
38

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 49. 
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og kórum. En hann var án efa ánægðastur og naut sín best með smærri 

samleikshópum, fyrst og fremst með kvintettunum sínum tveimur (1960-74 og 1978-

88).
39

 

Margir listamenn hafa orðið fyrir sterkum áhrifum af tónlist Piazzolla. „Verk 

Astors“, segir argentínski píanóleikarinn og tónskáldið Mónica Cosachov, „eru 

ógurlega skapmikil, mjög ástríðufull, mjög margbreytileg og með mörgum 

viðkvæmum köflum. Svo kemur skyndilega kviða af rytmísku afli, af sprengingum 

skapofsa hans, og svo enn og aftur laglínan sem snertir hjarta þitt, hrífur þig á annan 

stað, til gráleika Buenos Aires, til árinnar sjálfrar. Þetta blandast allt saman í tónlist 

hans.“ Argentínska ballettstjarnan Maximiliano Guerra segir: „Tónlist hans er 

guðdómleg og himnesk en á sama tíma nautnafull, tælandi og jarðbundin. Hún á rætur 

sínar að rekja í jörðina, í rauninni. Hún er hnífurinn, slagurinn, ástríðan, kynlífið, 

ástin, hatrið. Hún er allt. Hún er töfrandi.“
40

 

 

 

3.2 Adios Nonino 

Verkið Adios Nonino
41

 (ísl. vertu sæll pabbi) samdi Piazzolla árið 1959. Verkið 

skrifaði hann á einu kvöldi eftir að hafa frétt af andláti föður síns.
42

 Verkið er ekki 

langt, en hefur notið mikillar hylli og telja margir það hans besta verk. Í verkinu má 

glöggt heyra helstu höfundareinkenni Piazzolla, þar sameinast tilfinningaþrungnar 

laglínur og ögrandi hljómaskipti.  

 

Besta verkið mitt er Adios Nonino. Ég hef skorað á sjálfan mig að skrifa betra verk en 

ekki getað það. Það hefur mjög persónulega tilfinningu. [...] Verkið, líkt og lífið, er ekki 

fyrirsjáanlegt. Verkið endar ekki eins og maður býst við heldur fjarar það út. Fólki 

líkaði við lagið frá upphafi, ef til vill vegna þessa dularfulla blæs, laglínu sem leikur á 

sterkum, rytmískum grunni. Svo skiptir það um tóntegundir og að lokum kemur þessi 

dýrlegi endir með dapurlegri úrlausn. Ef til vill var það þess vegna sem fólki líkaði það, 

það var öðruvísi en allt annað.
43

  

 

                       
39

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango, bls. 158. 
40

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango, bls. 162. 
41

 Sjá nótur í viðauka 1.  
42

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 81. 
43

 Ibid. 
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Verkið, sem er upphaflega skrifað fyrir tangó kvintett (bandóneon, píanó, fiðla, 

kontrabassi og gítar), hefst á áköfu stefi bandóneonsins og hinar raddirnar taka undir í 

þriðja takti og leika saman A kafla. Í takti 20 hefst B kafli með angurværu fiðlusólói. Í 

takti 37 kveður við nýjan hljóm. Piazzolla skiptir úr C dúr yfir í E dúr og fiðlan heldur 

áfram með sinn einleik. Í takti 46 kemur nokkurs konar brú yfir í C kafla sem hefst í 

53. takti. Sá kafli vitnar í A kafla, byggist upp á fjórum tvískiptum fjögurra takta 

hendingum sem allar eru endurteknar. Fyrsta hendingin (taktar 53-56) er í cís moll, 

önnur (taktar 57-60) í d moll, þriðja (taktar 61-64) í es moll og fjórða (taktar 65-68) í 

e moll. Í takti 69 hefst B‘ kafli þar sem bandóneonið leikur sama stef og fiðlan lék fyrr 

í verkinu, nú í G dúr og skiptir yfir í H dúr. Í framhaldinu kemur samskonar brú og í 

takti 46 sem verður að niðurlagi.  

Þó verkið sé djarft í rytma eins og gerist hjá Piazzolla hefur það einnig 

íburðarmikla laglínu, sem er mjög „ítalskt“ í anda Puccini. Þetta svífandi, angurværa 

harmaljóð er meðal frægustu verka Piazzolla. 

 

 

3.3 Áhrif úr klassískri tónlist og jazztónlist 

Samhliða því sem Piazzolla þroskaðist sem tónskáld tileinkaði hans sér ýmis konar 

tónsmíðalega færni og notaði m.a. canon (eða a.m.k. eftirhermur), pólírytma, 

pólítónalití, fúgur, ómstríður, einstaka atónal áhrif og impressjónísk blæbrigði í anda 

Ravel. Þar sem Piazzolla sótti bæði í hinn klassíska arf og tangóhefðina í tónsmíðum 

sínum leiddist honum rígurinn á milli tangótónlistarmanna og klassískra 

tónlistarmanna.
44

  

 

Það er gömul deila á milli heima klassískrar tónlistar og dægurtónlistar. Tónlistar-

mennirnir sem spila í Teatro Colón líta niður á tangótónlistarmenn líkt og þeir væru sorp. 

Þetta ætti ekki að vera svona. Sumir tónlistarmenn úr Teatro Colón eiga það skilið að 

spila á verstu næturklúbbum í Buenos Aires. Ég þurfti að kljást við suma af þessum 

stöðum; ég þekki þá persónulega.
45

 

 

Piazzolla steig einnig fæti inn í heim framsækins og ófyrirleitins jazz á 5. og 6. 

áratugnum sem hann dáðist svo að. Eins og Piazzolla, leituðu þessir framsæknu 

jazzistar til nýrrar klassískrar tónlistar til innblásturs í rytma og hljómfræði, en einnig 
                       
44

 Natalio Gorin, Astor Piazzolla: a memoir, bls. 86. 
45

Ibid. 
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aftur til pólífóníu barokk tímabilsins. Margir íhaldssamir jazzáhugamenn héldu því 

fram að þennan framsækna jazz, og þessa „svölu“ tónlistarmenn skorti alla tilfinningu 

og ástríðu. Margt því líkt var einnig sagt við Piazzolla í gegnum feril hans af 

íhaldssömum tangueros. En vissulega má fullyrða að í allri hans nýsköpun varðveitti 

Piazzolla meira af hinum sanna tangó en margir samtímamenn hans, sem gerðu lítið 

annað en að reyna að „klæða gamla tangóinn í ný föt.“
46

  

Þó að Piazzolla hafi tileinkað sér ýmsa jazztækni þvertók hann fyrir að spuni 

gæti orðið hluti af tangónum. Hann gerði því vel skil að tangó væri of strangt form til 

að leyfa spuna í skilningi jazz. Það sem hann gerði í staðinn, og það var 

grundvallaratriði í tónlistarnálgun hans, var að hvetja tónlistarmennina til heilmikils 

frelsis í tjáningu og túlkun. „Ég gef fiðluleikaranum partinn“ útskýrir hann. „Laglínan 

er föst, en hann hefur frelsi til að túlka, ég segi honum að spila eins og hann upplifir 

tónlistina.“
47

 Í verkinu Adios Nonino skrifar Piazzolla „Solo (A Piacere)“ sem þýðir 

„með sjálfræði“. Þá má einleikarinn leika sér með taktinn, hraða og hægja á eftir eigin 

geðþótta. Eins má skreyta laglínuna að vild, án þess þó að yfirgefa upprunalegu 

merkinguna.  

 

 

Mynd 2: Í takti 19 hefst fiðlusóló sem skal túlka eftir tilfinningu hvers og eins. 

 

Stór hluti af stíl Piazzolla á rætur sínar að rekja til löngunar hans til að skrifa 

fyrir „sína eigin tónlitarmenn“, þ.e. þá sem spiluðu með honum í hljómsveitum og 

samleikshópum. Þeir voru því sóló hljóðfæraleikarar innan ramma samleikshópsins, 

sólistar í þeirri merkingu að þeir voru hvattir til að spinna tangó (ekki jazz) frasa til að 

skreyta parta Piazzolla. Píanóleikarinn Osvaldo Tarantino (1927-1991) var meistari í 

tangóspuna, einnig fiðluleikararnir Antonio Agri (1932-1998) og Fernando Suarez 

Paz (1941-) og slagverksleikarinn Enrique „Zurdo“ Roizner (1939-). Piazzolla sótti í 

að vinna með tónlistarmönnum sem veittu honum innblástur, sjálfstæðum 

tónlistarmönnum sem hann gat skrifað fyrir og gátu sýnt færni sína.
48

 

                       
46

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango, bls. 159. 
47

 Ibid., bls. 158. 
48

 Ibid., bls. 159. 
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3.5 Tangótækni  

Eitt af því sem gerir tónlist Piazzolla svo áhugaverða er ýmis konar tækni sem hann 

skrifaði inn í verk sín. Hann var innblásinn af fyrri meisturum, en margir af þekktustu 

strengjatækni „effektum“ Piazzolla, sem hér á eftir verða kallaðir hljóðáhrif, koma frá 

strengjaleikurunum fyrstu kynslóðar tangósins, Guardia Vieja, frá mótunarárum 

tangósins í upphafi 20. aldar.
 49

 Piazzolla aðlagaði þessa dæmigerðu tangótækni að 

sínum verkum og bætti einnig fleiri hljóðáhrifum við. Sem dæmi hermdi hann 

stundum eftir lögreglusírenum til að tákna nútímavæddu borgina.
50

 

Hér á eftir koma nokkur dæmi um hljóðáhrif sem eiga rætur sínar að rekja 

langt aftur. Öll nótnadæmin eru úr verkinu Adios Nonino. Með því að hlusta á verkið 

og rýna í nóturnar má finna eftirfarandi hljóðáhrif sem eru einkennandi fyrir tónlist 

Piazzolla. 

 

Arrestre þýðir „að draga“ á spænsku.  Arrestre er þegar strengjaleikari leikur upptakt 

á undan þungu slagi/nótu með áherslu.
51

 Upptakturinn getur verið sama nóta eða gliss 

upp í nótuna. Þessi hljóðáhrif eru algengust í bassaröddinni, en bassaleikarinn stjórnar 

og ræður taktinum og hraðanum.
52

  

Piazzolla skrifaði arrestre stundum inn með striki eins og sjá má í dæminu hér 

að aftan. Þetta þýðir að hljóðfæraleikarinn á að glissa með nokkurs konar forslagi á 

merktu nótuna. Lengd glisssins ræðst af því sem á eftir kemur. Oft má miða við að 

glissið sé lengra ef um fyrstu nótu í takti er að ræða. Í dæminu hér að aftan myndi 

forslagið nánast samsvara áttundapartsnótu og þyrfti því hljóðfæraleikarinn að stytta 

nótuna á undan eftir því sem þarf. Arrestre er hægt að spila bæði arco (með boga) og 

pizzicato (plokkað).  

 

 

Mynd 3: Bassaröddin í töktum 5-8. Í rauðu hringjunum má sjá arrestre. 

 

                       
49

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango,  bls. 159-60 
50

 Ibid. 
51

 Sjá viðauka 2, tóndæmi 1. 
52

 Robert Farris Thompson, Tango: The Art History of Love, bls. 182-183. 
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Piazzolla skrifar þessi hljóðáhrif inn á mikilvægum stöðum en 

hljóðfæraleikarinn getur í raun líka skreytt með þeim á öðrum stöðum þegar hann vill. 

Þegar hljóðfæraleikari spilar sömu nótu í þessari for-hljóðmyndun er gjarnan sett 

áhersla á fyrsta slagið. Forslögin eru alltaf leikin á sama boga og nótan sem á eftir 

kemur.
53

 

 

Chicharra
54

 (engisprettan) er leikið á strengjahljóðfæri, oftast fiðlu. Boganum er 

komið fyrir inn í lófa hljóðfæraleikarans og vísifingur liggur þétt ofan á 

bogastönginni. Boginn er settur á D strenginn (G streng ef leikið er á víólu eða selló), 

á milli strengjastólsins og strengjahaldarans, þ.e. ekki á venjulegum stað. Þegar spilað 

er á strenginn kemur mikið ískur, en ef nógu miklum þunga er beitt og vísifingur ýtir 

vandlega á strenginn heyrist brakhljóð sem minnir á háværa engisprettu.
55

 Til að ná 

sem mestu út úr þessum hljóðáhrifum er best að byrja nótuna með þunga og áherslu 

en létta svo á boganum og hægja á bogahraðanum áður en næsta nóta (á uppstroki) 

hefst með nýjum þunga og áherslu.
56

  

Þessi hljóðáhrif eru einnig kölluð „sandpappírinn“, en þegar Piazzolla vill að 

strengjaleikarar hans spili þau skrifar hann nótu með x í stað nótnahauss og merkir lija 

fyrir ofan sem þýðir sandpappír á spænsku.  

 

 

 

Mynd 4: Fiðlan leikur chicharra eða lija í takti 65-68. 

 

Á þessum stað í verkinu hefur það þó tíðkast að leika frjálsan rytma með 

sandpappírs tækninni, án þess að plokka eins og Piazzolla skrifaði í upprunalegu 

útgáfunni. Mín ágiskun er að það sé vegna þess að á þessum stað í verkinu er mikið að 

gerast í öllum röddum og líklegt að plokkið frá fiðlunni heyrist ekki.  

 

                       
53

 Jeremy Cohen, „Violin technique“, 2010, sótt 24. janúar 2011, www.violinjazz.com/videos.php. 
54

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango,  bls. 160. 
55

 Sjá viðauka 2, tóndæmi 2. 
56

 Jeremy Cohen, „Violin technique“, www.violinjazz.com/videos.php. 
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Tambor pizzicato
57

 (trommuplokk) hljóðáhrif má einnig sjá í dæminu hér að framan. 

Tambor þýðir tromma á spænsku, en þetta er sérstök tækni til að plokka strenginn 

þannig að hann hljómi eins og tromma.
58

 Þriðji fingur vinstri handar liggur milli G og 

D strengjar þannig að nöglin liggur upp að G strengnum. G strengurinn er plokkaður í 

átt að D strengnum. Mikilvægt er að plokka ekki of langt frá þar sem fingur vinstri 

handar er staðsettur til að fá tón sem líkastan trommu. Það sem getur verið ruglandi er 

að tambor er alltaf leikið á G streng og er ætlað að hljóma meira eins og slagverk en 

nóta.
59

 Í dæminu hér að neðan skrifar Piazzolla tambor  á nótuna E sem þýðir þá að 

plokka tambor pizz hátt uppi á G streng.  

 

 

 

Mynd 5: Fiðlan leikur þrefalt tambor pizzicato í töktum 3-4. 

 

Þrefalt pizzicato, sen einnig má sjá á mynd 5, er oft leikið á forslagi, en forslögin eru 

einkennandi fyrir tangóformið.
60

 Þá þarf hljóðfæraleikarinn að nota þrjá fingur við að 

plokka. Til að það heppnist þarf að halda á boganum inní lófanum með vísifingur 

hringaðan um bogann. Fjórði, þriðji og annar fingur plokka svo strenginn, annar 

fingur plokkar sterkast því það er mikilvægasta nótan.
61

 Þrefalt pizzicato er oft notað 

sem skraut í sama skilningi og arrestre. Þrefalt pizzicato er ritað inn eins og 

hefðbundin forslög. 

 

Hægt er að ná sömu hljóðáhrifum með boga, en sú tækni kallast Strapatta. Strapatta 

er endurkastandi bogatækni í efri hluta bogans. Strapatta er í raun eins og þrefalt 

pizzicato, tvöfalt forslag er leikið á tveimur niðurstrokum í efri hluta bogans og eitt 

stutt (þungt slag) á uppstroki. Boganum er kastað á strengjahljóðfærið þannig að hann 

skoppar náttúrulega einu sinni áður en uppstrokið er leikið.
62

 Það sem gerir þessa 

tækni flókna er að oftast þarf hljóðfæraleikarinn að spila í froskinum strax á eftir, 

                       
57

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango,  bls. 160. 
58

 Sjá viðauka 2, tóndæmi 3. 
59

 Jeremy Cohen, „Violin technique“, www.violinjazz.com/videos.php. 
60

 Ibid. 
61

 Sjá viðauka 2, tóndæmi 4. 
62

 Sjá viðauka 2, tóndæmi 5. 
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þannig að hann þarf að ferðast hratt í boga. Léttleiki í boga er því lykilatriði til að 

framkalla þessi hljóðáhrif.
 63

 

 

Piazzolla notar glissando mjög mikið í verkum sínum. Glissando í skilningi tangó 

hljóðáhrifa er kallað latigo, sem þýðir svipa á spænsku.
64

 Þetta er hratt rísandi eða 

fallandi glissando sem minnir á svipuhljóð.
65

 Hægt er að leika latigo bæði á einn 

streng og sem tvígrip. Í lok glissins er nótunni sleppt upp í loftið, oft á flaututóni ef 

glissað er upp á við. Með latigo má oft ná dramatískum áhrifum. 

 

 

 

Mynd 6: Í takti 3 má sjá hvernig Piazzolla skrifar latigo.  

 

Latigo má sjá víða í verkum Piazzolla og tíðkast oft að skipta um boga eftir 

stemmingunni. Í þessu tilfelli (sjá mynd 6) er glissið hægt en oft má nota latigo sem 

skraut, og er það þá leikið hratt, eins og svipuhögg. Ýmsar hefðir hafa myndast, 

sérstaklega í Adios Nonino. Í töktum 62 og 64 (sjá mynd 7) tíðkast það hjá mörgum 

fiðluleikurum að leika hægt latigo upp á við á þremur fyrstu slögunum og svo mjög 

hratt á því fjórða, eins og svipuhögg. 

 

 

 

 

Mynd 7: Í töktum 61-64 tíðkast að spila öðruvísi en stendur í nótunum. 

 

Í tangótónlist er mjög mikilvægt að strengjaleikarar geti spilað nálægt froski. Þegar 

leikið er nálægt froski fær hljóðfæraleikarinn langnákvæmustu tónmyndunina. Hröð 

og stutt bogastrok nálægt froski eru því aðalsmerki tangósins hvað varðar bogatækni. 

                       
63
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65
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Stuttu nótunum er oftast „lyft upp úr strengnum“, þannig að boginn fer vel inn í 

strenginn og „plokkar“ nótuna upp. Lykillinn er að lyfta boganum í stað þess að 

pressa, til að fá hreinan, stökkan og hvellan tón.  

Piazzolla átti sín stíleinkenni og uppáhalds brellur sem hann endurtók oft og 

tíðum í verkum sínum, en það sama má líklega segja um hvaða tónskáld sem er sem 

hefur fundið „sína eigin rödd“. Endurtekningar mótíva og ítrekuð afturhvörf til 

fúgutengsla eru meðal eftirtektarverðustu aðalsmerkja Piazzolla. Tilfinning hans er 

ekki síður sjálfsörugg í hljómsveitarútsetningum, í rytmískum atlögum og útfærslu á  

tónblæ hljóðfæranna.
66

  

 

 

4. Lokaorð 

 

Tónlist Astors Piazzolla markaði nýtt upphaf í heimi tangósins. Áður hafði 

tangótónlist aðeins verið dægurtónlist, dægradvöl og danstónlist. Tónlist Piazzolla var 

sem lyftistöng fyrir gömlu tangóhefðina.  

En þetta gerðist ekki á einni nóttu. Piazzolla þróaðist mikið sem tónskáld á 

mótunarárum sínum. Með Buenos Aires sinfóníunni sem hann samdi árið 1953 sagði 

hann skilið við tangóhefðina. Hann fylgdi frekar straumum þeirra klassísku 

tónlistarstefna sem voru í gangi á þessum tíma. Í kringum 1950 fóru tónskáld að 

semja í anda seríalisma, Musique concrete og raftónlist fór að kveða sér hljóðs svo 

eitthvað sé nefnt. Sem dæmi um verk frá þessum tíma má nefna Klavierstucke I-IV 

(1952) eftir  Karlheinz Stockhausen,  4’33 (1952) eftir John Cage, Sinfóníu no. 10 í e 

moll (1953) eftir Dmitri Shostakovich og Dreimal tausend Jahre, Op. 50a (1949) eftir 

Arnold Shoenberg.  

Buenos Aires sinfónían er vissulega magnað verk og greinilega samið af ungu 

og óþreyjufullu tónskáldi sem vildi láta ljós sitt skína. Verkið, sem á lítið skylt við 

tangó, á ekki margt sameiginlegt með flestum öðrum verkum Piazzolla. Það er mjög 

hávaðasamt og ærslafullt, en með verkinu þenur hann út tónsvið 

sinfóníuhljómsveitarinnar og nýtir sér andstæðurnar sem hægt er að framkalla með 

sinfóníuhljómsveit. Það má velta því fyrir sér hvort tónlistarsamfélagið á þessum tíma 

hafi ætlast til þess af Piazzolla að hann semdi verk í þeim stíl sem Buenos Aires 
                       
66

 María Susana Azzi og Simon Collier, Le Grand Tango: The Life and Music of Astor Piazzolla 

bls.158. 
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sinfónían er og jafnframt hvort hann hefði hlotið styrkinn hefði hann skrifað hugljúfan 

og melódískan tangó.  

Eins og fram kom fyrr í ritgerðinni er það mín skoðun að margir samverkandi 

atburðir hafi gert það að verkum að Piazzolla fann sinn innri hljóm, Piazzolla 

hljóminn. Það var gæfa hans á lífsleiðinni að kynnast þeim Carlos Gardel, Arthur 

Rubinstein, Alberto Ginastera og Nadiu Boulanger, sem sáu hvað í honum bjó, örfuðu 

hann og hvöttu til dáða.  

Það voru mikil straumhvörf í lífi Piazzolla þegar hann tók þá ákvörðun að 

snúa baki við tangónum. En ennþá afdrifaríkari breyting varð þegar hann fann 

tangóinn aftur, þá fann hann í hjarta sér að þarna átti hann heima. Þá réði yfir hann 

margs konar tækni og tónsmíðaaðferðum og hafði tileinkað sér aðrar tónlistarstefnur 

og hugmyndir. Hann var færari til að skapa eitthvað nýtt út frá gömlum arfi. Það má 

velta því fyrir sér hvort hann hefði orðið það tangótónskáld sem hann varð hefði hann 

ekki snúið baki við tangóforminu á sínum tíma. Ég tel að það hafi verið nauðsynlegt 

fyrir Piazzolla sem tónskáld að læra grunninn í klassískum tónsmíðum og þessir 

viðsnúningar hafi spilað stóran þátt í lífi Piazzolla. 

Af lestri þeirra samtalsbóka sem stuðst var við í þessari ritgerð hef ég fengið 

þá tilfinningu að Piazzolla hafi verið mjög fylginn sjálfum sér, ákveðinn og viss um 

eigið ágæti. Þegar hann var búinn að sættast við tangóinn héldu honum engin bönd. 

Hans argentínsku rætur voru svo sterkar að tónlistin hans hljómaði ekki rétt nema með 

tengingu í hans tónlistarlegu sál, tangóinn. Tónlist Piazzolla þekkist undir eins, svo 

kröftug eru persónueinkenni hans. Áberandi í tónlist hans er samtvinnun 

tónsmíðaaðferða úr klassískri tónlist, sérstaklega frá hetjum hans, Stravinsky og 

Bartók, og amerískum jazz við tangótónlistina sem hann skrifaði og flutti. Með 

þessum grundvallaráhrifum og með þjálfuninni sem hann hlaut frá Ginastera og 

Boulanger, skapaði hann sinn eigin auðkennandi stíl sem á sér engan líkan. Hann 

víkkaði út tangóformið og gerði tangóinn að viðurkenndri tónlistarstefnu sem hljómar 

enn í tónleikahöllum víðs vegar um heiminn.  

En við megum aldrei gleyma því að hvaða tækni og áhrif sem Piazzolla 

tileinkaði sér úr klassískri tónlist og jazz, þá var þeim þáttum alltaf komið örugglega 

fyrir í burðarstoðum tangósins, tónlist Buenos Aires, tónlistinni hans.  
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Viðauki 1 

Nótur af Adios Nonino eftir Astor Piazzolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























Viðauki 2 

Dæmi um tangótækni á geisladiski. 

 

1. Arrestre 

2. Chicharra 

3. Tambor pizzicato 

4. Þrefalt pizzicato 

5. Strapatta 

6. Latigo 
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