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Fado tradicional is een project gelanceerd in 2009 door fadista João Escada en 
viola de fado Ana Luísa, met als doel het theaterpubliek te laten kennismaken 
met de authentieke Portugese fado.  
 
Terwijl de ‘Novo Fado’ sinds een aantal jaar de Europese podia overspoelt, 
blijven fadistas en muzikanten in de duistere kroegen van het middeleeuwse 
Lissabon immers de ‘traditionele fado’ heruitvinden, wars van enige 
commerciële toegeving. ‘Fado tradicional’ wijst in dit geval niet zozeer op een 
specifieke fadostructuur (een fado zonder refrein, in tegenstelling tot de ‘fado 
canção’), dan wel op een heel unieke muziekstijl, waarbij improvisatie centraal 
staat, en publiek en artiesten samen verantwoordelijk zijn voor het oproepen 
van de ‘saudade’, emotie die twee eeuwen geleden werd uitgevonden door de 
Portugese fado. ‘Saudade’ kan vertaald worden als een heel intens verlangen 
naar iets wat je meent ooit gehad te hebben, wetende dat die herinnering slechts 
illusie is, maar dat het cultiveren ervan volstaat om het concreet aanwezig te 
voelen, en zo het dagelijks leven te transformeren, ‘o tempo de alguns fadinhos’, 
de tijd van een paar fado’s.  
 
Traditionele fado is zo, in tegenstelling tot wat eertijds dictator Salazar de 
wereldbevolking én een deel van de Portugezen heeft proberen doen geloven, 
vooral geen ‘trieste’ muziek, net zoals ‘saudade’ niét kan vertaald worden door 
‘melancholie’ of ‘nostalgie’. Fado is volksmuziek, gecreëerd in de marginale 
wijken van het negentiende-eeuwse Lissabon, waar boeren met hun familie 
naartoe vluchtten in de – maar al te vaak tevergeefse – hoop er werk te vinden. 
Op een moment dat de culturele elite over heel Europa het ‘Romantisme’ 
uitvond, en daarmee de ‘Sehnsucht’ of ‘Spleen’ centraal stelde, leek het wel alsof 
aan de andere kant van de maatschappij melancholie of een passeïstisch treuren 
omwille van voorgoed vergane glorie een luxe was die men zich niet kon 
veroorloven, enerzijds omdat de dagelijkse strijd voor overleven geen moment 
rust toeliet, maar anderzijds ook omdat deze laag van de bevolking helemaal 
geen privileges of geluk achter zich liet, integendeel zelfs : het gaat hier om 
mensen die door de industrialisering gedwongen werden het platteland te 
verlaten omdat het niet langer mogelijk was er als gezin te overleven.  
En een eeuw later, terwijl de Portugese dichter Fernando Pessoa schitterende 
gedichten schrijft in de stijl van het ‘Saudosismo’, de literaire beweging die de 
ziel van de ‘Portugese natie’ terug wil in ere herstellen (én fado verwerpt als een 
vulgaire verbastering van die ‘nobele’ wortels), is fado uitgegroeid tot een 
volledig nieuwe muzikale traditie, die puur oraal van generatie op generatie 
wordt doorgegeven, en waarin elke muzikant en zanger voor de uitdaging staat 
te voelen waaruit de essentie van de fado en de saudade zou kunnen bestaan, en 
hoe daar een volledig nieuwe variant op uit te vinden, waarbij heel de 
dubbelheid die haar kenmerkt zo scherp mogelijk behouden blijft. Want zoals 
één van de grootste ‘violas’ van Amália Rodrigues – ‘koningin’ van de fado van de 



voorbije eeuw – ooit zei: “o fado não é triste, o fado é sério!” … “fado is niet triest, 
fado is ernstig!”. Triest klinkende muziek (traag ritme, mineur toonaard) wordt 
er dan ook vaak gebruikt om vrolijke, optimistische gedichten op te zingen, en 
omgekeerd … .  
De ‘Novo Fado’ daarentegen omarmt veel enthousiaster het idee van 
melancholie. Het is geen toeval dat tijdens de voorbije twee decennia (= toen 
Novo Fado ontstond) voor het eerst gedichten van Pessoa in fado gebruikt 
worden, terwijl het invoeren van nieuwe, weliswaar complexere maar daardoor 
vaak veel minder ‘rauwe’ akkoorden, schering en inslag is. Tegelijk is een zekere 
minachting ontstaan voor al wie geen partituren kan lezen, hoewel heel wat van 
de singuliere eigenschappen van traditionele fado, net zoals bijvoorbeeld het 
geval is met jazz of vermoedelijk met Gregoriaanse gezangen (‘vermoedelijk’ 
aangezien hier geen opnames bestaan van uitvoeringen die niet op partituren 
berustten), zo goed als niet genoteerd kunnen worden. Het gevolg is dan ook dat 
dit soort fundamentele kenmerken regelmatig uit Novo Fado verdwijnen (de 
rubato en geïmproviseerde melismen bij zang en guitarra bijvoorbeeld, om maar 
één aspect ervan te noemen, of de ‘batida’, het typische ritme op de viola). Dat 
maakt fado ongetwijfeld toegankelijker voor een publiek van niet-ingewijden. 
Maar het zorgt er ook voor dat toeristen in Lissabon meer en meer vragen naar 
dit soort ‘fado’, waardoor de werkelijke fadistas geleidelijk uit de boot aan het 
vallen zijn, fenomeen dat nog versneld werd door de recente economische crisis. 
 
Fado Tradicional heeft als doel het theaterpubliek te leren vertrouwd worden 
met traditionele fado, ook al betekent dat dat tijdens het concert af en toe enige 
toelichting moet gegeven worden, zodat het publiek kan leren begrijpen waar 
het kloppend hart in dit soort muziek zit. Tegelijk wil dit project eveneens de 
kans geven aan zowel jonge als oudere fadistas die zich volop in de traditionele 
fado gegooid hebben én dat blijven doen, om hun kunst bij een internationaal 
publiek te brengen, in de hoop dat dit er op termijn omgekeerd voor zorgt dat 
langzamerhand ook meer toeristen het onderscheid tussen traditionele fado en 
‘Nieuwe fado’ gaan kunnen maken, én de vraag naar traditionele fado in Lissabon 
zelf terug gaat aanzwellen, zodat generatie na generatie opnieuw kan blijven 
voor de uitdaging staan de fado in al zijn uniciteit van binnenuit te blijven 
vernieuwen. 
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