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Το Μπουένος Άιρες («Καλοί 
Άνεμοι») είναι η πρωτεύ
ουσα της Αργεντινής και 

η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι 
στη χώρα. 

Έντονα επηρεασμένο από τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό, το Μπουένος 
Άιρες αναφέρεται μερικές φορές 
ως «Παρίσι του νότου» ή «Παρίσι 
της Νότιας Αμερικής». 

Είναι μια από τις πιο περίπλο-
κες πόλεις στη λατινική Αμερική, 
γνωστή για την αρχιτεκτονική, τη 
νυχτερινή ζωή και τα πολιτιστικά 
δρώμενα. 

Οι κάτοικοι του Μπουένος Άιρες 
είναι γνωστοί ως portenos (πορτέ-
νιος - άνθρωποι του λιμανιού), εν-
δεικτικό της μεγάλης ιστορικής ση-
μασίας που είχε το λιμάνι στην α-
νάπτυξη της πόλης και του έθνους 
ή bonaerenses. 

Νότια από το κέντρο, ανάμεσα 
σε παλιά κτίρια και λιθόστρωτους 
δρόμους, βρίσκεται το San Telmo, 
πατρίδα του τανγκό. λίγο πιο νότια 
ακόμα, κοντά στο λιμάνι, βρίσκε-
ται η La Boca, μια από τις πιο βίαι-
ες συνοικίες του Μπουένος Άιρες, 
γεμάτη πολύχρωμα μεταλλικά σπί-
τια. Στην άλλη πλευρά της πόλης, 
προς τα βόρεια, βρίσκονται η κομ-
ψή Recoleta, το μοντέρνο και κα-
ταπράσινο Palermo και το αστικό 
και πανάκριβο Belgrano.

Το τανγκό (τάνγκο στα ισπανι-
κά) είναι είδος μουσικής και χορού 
αργεντίνικης προέλευσης. 

Η μουσική του τανγκό παρα-
δοσιακά παίζεται από μια τυπική 
ορχήστρα, η οποία περιλαμβάνει 
βιολί, πιάνο, κιθάρα, φλάουτο και 
κυρίως μπαντονεόν.

Ο Κάρλος Γκαρδέλ συνδέθη-

κε ιδιαίτερα με τη μετάβαση του 
τανγκό από μουσική του υποκό-
σμου σε απόλυτα αποδεκτό χορό 
της μεσαίας τάξης. 

Συνέβαλε στην ανάπτυξη του 
tango-canciόn τη δεκαετία του 
1920 και έγινε ένας από τους δη-
μοφιλέστερους μουσικούς του 
τανγκό όλων των εποχών. Ήταν 
επίσης πρόδρομος της Χρυσής 
Εποχής του τανγκό. Στη δεκαετία 
του 1950, ο Πιατσόλα προσπάθη-
σε συνειδητά να δημιουργήσει μία 
πιο ποπ εκδοχή του τανγκό και ει-
σέπραξε την ειρωνεία και κοροϊ-
δία των οπαδών της παράδοσης 
και των παλιών ερμηνευτών. Στο 
Μπουένος Άιρες τη δεκαετία του 
‘70 αναπτύχθηκε ένα κράμα από 
τζαζ και τανγκό, παράλληλα με 
ένα είδος τανγκό-ροκ.

Ο χορός αναπτύχθηκε σε κα-

κόφημες περιοχές του Μπουένος 
Άιρες και του Μοντεβιδέο και προ-
ήλθε από συνένωση Ευρωπαϊκών, 
Νοτιοαμερικανικών (Μιλόνγκα) 
και Αφρικανικών ρυθμών σε έναν 
ερωτικό και αισθησιακό ρυθμό. Ο 
χορός είναι σχετικά αργός και χο-
ρεύεται από ζευγάρια. 

Στο αργεντίνικο στυλ, το ζευγά-
ρι μπορεί να είναι αγκαλιασμένο 
είτε σφικτά είτε σε άλλα μέρη του 
χορού με κάποια απόσταση, ιδίως 
στο πάνω μέρος του σώματος.

Σε πολλές περιοχές του Μπουένος 
Άιρες προσκαλούν τους επισκέπτες 
να παρακολουθήσουν δείπνο με 
σόου τανγκό όπου παράλληλα με 
τις τοπικές και διεθνείς γαστρονο-
μικές απολαύσεις απολαμβάνουν 
χορευτές, τραγουδιστές και ορ-
χήστρες με αργεντίνικη μουσική 
και τανγκό.
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