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                                                            ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

    Ο λόγος που επέλεξα να ασχοληθώ με το φλαμένκο ήταν ότι πάντα πίστευα πως είναι ένα 

είδος μουσικής στο οποίο αξίζει κανείς να εντρυφήσει. Απο εφηβική ηλικία, το φλαμένκο 

μου κέντρισε το ενδιαφέρον τόσο λόγω του ενεργού ρόλου που έχει σε αυτό η κιθάρα, που 

ήταν το αντικείμενο ενασχόλησής μου, όσο και της γενικότερης εντύπωσης που αφήνει 

αυτή η μουσική σε έναν ακροατή. Το φλαμένκο είναι μια μουσική ιδιαίτερα ζωντανή  και με 

«μεσογειακό» χρώμα που αισθάνομαι οικείο. Ωστόσο στο να αρχίζω να «εθίζομαι» στη 

φλαμένκο μουσική νομίζω ότι συνέβαλε αρκετά ο δάσκαλός μου Θοδωρής Χαρός, στον 

οποίο αφιερώνεται αυτή η δουλειά γιατί μου έμαθε να ακούω και να βλέπω πιο πέρα από 

την κλασική κιθάρα. Η πρώτη μου επαφή με το φλαμένκο έγινε όταν, μετά από παρότρυνση 

του δασκάλου μου, άκουσα τον δίσκο Friday Night in San Fransisco (Βράδυ Παρασκευής στο 

Σαν Φρανσίσκο, 1981). Πρόκεται για μια ζωντανά ηχογραφημένη συναυλία του τρίο 

κιθάρας Paco de Lucia, John McLaughin και Al di Meola, η οποία χαράχτηκε στην ακουστική 

μνήμη μου τόσο για την ταχύτητα και τη μελωδικότητα όσο και για τον ζωντανό ρυθμό της. 

Η συνεργασία αυτή κάθε άλλο παρά αμιγώς φλαμένκο μπορεί να χαρακτηριστεί, ωστόσο 

εμένα με έφερε σε επαφή με την άλλη πλευρά του νομίσματος σε ό, τι αφορά την κιθάρα  

ως όργανο. Επιπλέον, άκουσα για πρώτη φορά την κιθάρα του Paco de Lucia, τον οποίο είχα 

στη συνέχεια την ευκαιρία να ακούσω σε άλλους δίσκους όσο και από κοντά στο 

Λυκαβηττό το 2007. Από κει και πέρα ενισχύθηκε η επιθυμία μου να εξερευνήσω 

περισσότερο αυτή τη μουσική. Άρχισα έτσι να ψάχνω μεθόδους εκμάθησης κιθάρας 

φλαμένκο και να ακούω αρκετά αυτή τη μουσική. Το 2009 εγγράφηκα στο πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας και το 2012, κατόπιν προσπάθειας (και αρκετής τύχης), βρέθηκα στην Ισπανία 

για 6 μήνες μέσω του προγράμματος Erasmus. Η διαμονή μου εκεί με έφερε σε άμεση 

επαφή με το φλαμένκο και τους κιθαρίστες του. Είδα πόσο ζωντανή είναι αυτή η μουσική, 

αποτελώντας άρρηκτο κομμάτι της μουσικής ιστορίας του ισπανικού λαού, και πόσο αξίζει 

να ασχοληθεί κανείς με αυτή. Επιπλέον, το φλαμένκο αποκαλύπτει στους κιθαρίστες πτυχές 

της κιθάρας που ενδεχομένως να τους ήταν άγνωστες.  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει τις αλλαγές που συντελέστηκαν στη 

φλαμένκο μουσική κατά τον 20ο αιώνα και ειδικότερα κατά τη δεκαετία 1970, υπό το 

πρίσμα της μουσικής συμβολής του Paco de Lucia. Ο εν λόγω κιθαρίστας κυριολεκτικά 

χαρακτήρισε αυτή την περίοδο και η φλαμένκο σκηνή τού οφείλει πολλά, καθώς αποτέλεσε 

σχολή για πολλές γενιές κιθαριστών. Επομένως θα ήταν δύσκολο έως και ακατόρθωτο να 



2 
 
 
μιλήσει κανείς για το φλαμένκο της δεκαετίας του 1970 χωρίς να κάνει εκτενή αναφορά 

στον Paco de Lucia. Πιο αναλυτικά θα ασχοληθώ με τις καινοτομίες που εισήγαγε στο 

φλαμένκο κατά την περίοδο αυτή. Η επιλογή της συγκεκριμένης δεκαετίας  αλλά και του 

συγκεκριμένου προσώπου δεν έγινε τυχαία. Η δεκαετία του 1970 για τη φλαμένκο μουσική 

ήταν μια δεκαετία καινοτομιών. Αυτές τις καινοτομίες τις έφερε ο De Lucia, ο οποίος 

μεσουρανούσε κατά την περίοδο αυτή. Ειδικότερα, θα εξετάσω την ηχογράφηση του 

γνωστού κομματιού Entre dos aguas (Ανάμεσα σε δύο ρεύματα νερών), που κυκλοφόρησε 

το 1973 στο δίσκο Fuente y Caudal (Πηγή και Ροή). Πριν την εξέταση του κομματιού όμως, 

θα παρουσιάσω εν συντομία την ιστορική εξέλιξη του φλαμένκο, ώστε να γίνει κατανοητή η 

σημασία της συγκεκριμένης ηχογράφησης για το φλαμένκο. Επίσης, θα παρουσιάσω 

προοδευτικά τη μουσική εξέλιξη του Paco de Lucia, και θα σταθώ στο ρόλο που 

διαδραμάτισε στη γέννηση ενός νέου μουσικού ρεύματος, του λεγόμενου «Nuevo 

Flamenco» (Πρόκειται για το «Νέο Φλαμένκο» κύμα που δημιουργήθηκε από τη μίξη του 

φλαμένκο με άλλα μουσικά είδη).  

Οι πηγές στις οποίες στηρίχτηκα για να συντάξω την παρούσα εργασία ποικίλλουν. 

Περιλαμβάνουν: μουσικά και βιογραφικά βιβλία σχετικά με τον Paco de lucia και 

διδακτορικές διατριβές που αφορούν την κιθάρα φλαμένκο γενικά, καθώς και το έργο του 

De Lucia ειδικά. Επίσης, στις πηγές συμπεριλαμβάνονται επιστημονικά άρθρα σχετικά με το 

θέμα, μουσικές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά μουσικής και βιβλία ερευνητών με θέμα τη 

γενικότερη ιστορία του φλαμένκο. Ακόμη, δημοσιογραφικά άρθρα σχετικά με το θέμα, 

μέθοδοι φλαμένκο κιθάρας και διαδικτυακά περιοδικά που ασχολούνται με τη φλαμένκο 

μουσική και την κιθάρα. Επιπλέον, είχα στη διάθεση μου οπτικοακουστικό υλικό που 

περιλάμβανε: διαλέξεις ενός έγκριτου καθηγητή φλαμενκολογίας στο πανεπιστήμιο της 

Cadiz, μουσικά ντοκιμαντέρ  που αφορούν τον Paco de Lucia και το φλαμένκο, συνεντεύξεις 

φλαμένκο κιθαριστών καθώς και κάποια βίντεο από ζωντανές εμφανίσεις του De 

Lucia.Όσον αφορά το ηχητικό υλικό που χρησιμοποίησα, αυτό αποτελείται από μουσικούς 

δίσκους του εμπορίου. Πρόκειται κυρίως για δίσκους του Paco de Lucia, σολιστικούς και 

άλλους, τους οποίους ηχογράφησε σε συνεργασία με καλλιτέχνες από το χώρο της jazz 

μουσικής.  

Κλείνοντας με το θέμα των πηγών, να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2013, στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, πήρα συνέντευξη από τον νέο μαθητευόμενο φλαμένκο κιθαρίστα 

Jorge Canda Neira στην Μαδρίτη της Ισπανίας, συγκεκριμένα στην σχολή φλαμένκο «Amor 

de Dios» (ημερομηνία: 12-05-2013). Ο Canda Neira είναι μαθητής στην εν λόγω σχολή 
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φλαμένκο και ενεργός φλαμένκο κιθαρίστας. Η συνέντευξη που μου έδωσε επικεντρώθηκε 

στο θέμα της φλαμένκο κιθάρας κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980. Αναφέρθηκε σε πολλούς 

σπουδαίους κιθαρίστες, ιδιαίτερα στον Paco de Lucia και τον Ramon Montoya. Επιπλέον, 

επισήμανε τις καινοτομίες του De Lucia και τη σημασία που έχει το έργου του γνωστού 

κιθαρίστα για τους κιθαρίστες της γενιάς του Canda Neira. Οι πληροφορίες που μου έδωσε 

ο νέος αυτός κιθαρίστας επιβεβαίωσαν όλα όσα διάβασα για την παρούσα εργασία. Η 

συνέντευξη επισφραγίστηκε με την παρουσίαση ενός κομματιού του De Lucia από τον J. 

Canda Neira.  

Η μεθοδολογία που ακολούθησα συνίσταται αφενός, στην μελέτη και επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας και λοιπών πηγών και, αφετέρου, στην ακρόαση / παρακολούθηση και 

ανάλυση του ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού. 

Δεδομένου ότι ο όγκος των πηγών ήταν αρκετά μεγάλος, ήταν αναμενόμενο να συναντήσω 

δυσκολίες στον τρόπο διαχείρισής τους. Αρχικά, η δυσκολία που αντιμετώπισα συνίστατο 

στον εντοπισμό και την εύρεση της βιβλιογραφίας, μεγάλο μέρος της οποίας δεν υπήρχε 

στην Ελλάδα. Τα βιβλία που χρησιμοποίησα έφτασαν στα χέρια μου κατόπιν παραγγελίας, 

από την Ισπανία. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας ήταν 

γραμμένο στην ισπανική γλώσσα. Έτσι, έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτική στην μετάφραση 

και την απόδοση του υλικού. Επιπλέον, με δυσκόλεψε το γεγονός ότι χρειάστηκε να 

παρουσιάσω συνοπτικά ένα τόσο μεγάλο θέμα όσο αυτό της φλαμένκο κιθάρας. Γι’ αυτό το 

λόγο, διαχειρίστηκα τις πηγές βάσει της σημασίας που είχε η καθεμία για το εκάστοτε 

κεφάλαιο. Στηρίχτηκα τόσο στη βιβλιογραφία, όσο και στο οπτικοακουστικό και ηχητικό 

υλικό. Παρατήρησα ότι το ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό «επιβεβαίωναν» τη 

βιβλιογραφία, και το αντίστροφο. Αξίζει πράγματι να επισημάνω ότι οι έρευνες που έχουν 

γίνει πάνω στο θέμα «φλαμένκο κιθάρα» είναι αμέτρητες και πολλά από τα στοιχεία που 

θα παρατεθούν ενδεχομένως να είναι γνωστά. Η παρούσα εργασία συνιστά μια δική μου 

προσπάθεια συμβολής στο τεράστιο αυτό θέμα που λέγεται «φλαμένκο κιθάρα». Η 

προσπάθεια αυτή στηρίχτηκε σε ό,τι μέσα κατέστη δυνατό να βρω στην Ελλάδα, στο 

διαδίκτυο καθώς και μέσα από την επαφή μου με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα και 

ζουν στην Ισπανία (ντόπιους και μη). 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στο φλαμένκο, τις διάφορες σημασίες 

και την ετυμολογία του όρου «flamenco», καθώς και στις καταβολές αυτής της μουσικής. 

Παρατίθενται απόψεις διαφόρων ερευνητών, μουσικών και μη. Επιπλέον, παρουσιάζονται 
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τα συστατικά στοιχεία του φλαμένκο. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη φλαμένκο κιθάρα και την 

κατασκευή της. Σε αυτό το κεφάλαιο, δίνεται μια γενική εικόνα της φλαμένκο μουσικής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται εν συντομία η ιστορική εξέλιξη της φλαμένκο 

μουσικής. Αναφέρονται συνοπτικά οι χρονολογικές περίοδοι στις οποίες χωρίζεται η 

φλαμένκο μουσική, με σκοπό να γίνει κατανοητό, στη συνέχεια της εργασίας, το πώς ο De 

Lucia επηρέασε μια από αυτές τις περιόδους. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για 

την περιοδολόγηση του φλαμένκο βασίστηκαν κατά κύριο λόγο σε σχετική διάλεξη του 

φλαμενκολόγου Faustino Nuñez. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθενται πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Paco de Lucia ως 

κιθαρίστα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της φλαμένκο κιθάρας κατά την 

δεκαετία του 1970. Στη συνέχεια, αναφέρεται συνοπτικά η δισκογραφία του κιθαρίστα και 

κάποιες σπουδαίες συνεργασίες του την δεκαετία του 1970. Το τελευταίο μέρος του τρίτου 

κεφαλαίου πραγματεύεται το «Nuevo Flamenco», ένα μουσικό ρεύμα που γεννήθηκε χάρη 

στο κομμάτι του De Lucia, Entre dos Aguas (1973).  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται η δισκογραφία του De Lucia κατά την 

δεκαετία του 1970 και οι καινοτομίες που εισήγαγε ο κιθαρίστας στη φλαμένκο κιθάρα 

εκείνη την περίοδο. Το κεφάλαιο εστιάζει ιδιαίτερα στο κομμάτι Entre dos Aguas που 

αποτελεί αυτοσχεδιαστική σύνθεση του De Lucia. Αρχικά, παρατίθενται γενικές 

πληροφορίες σχετικά με την ηχογράφηση και τη σημασία του τίτλου του κομματιού, ενώ 

στη συνέχεια αναλύεται το κομμάτι σε μουσικό επίπεδο. Η ανάλυση αυτή βασίζεται στην 

πρώτη στουντιακή ηχογράφησή του (1973). Στη συνέχεια, επιχειρώ εκ του μηδενός να 

αναλύσω μια μεταγενέστερη, ζωντανή εκτέλεση του ίδιου κομματιού. Η εκτέλεση αυτή 

βρίσκεται στο διαδίκτυο και έγινε κατά πάσα πιθανότητα μετά το 1973. Παράλληλα γίνεται 

σύγκριση των δύο εκτελέσεων, πρωτότυπης και μεταγενέστερης ζωντανής εκτέλεσης, με 

σκοπό να παρατηρήσουμε το πώς ο De Lucia παρουσιάζει την ίδια σύνθεσή του κάποια 

χρόνια μετά. Σε αυτό το κεφάλαιο φωτίζεται η σημασία του Entre dos Aguas για το Nuevo 

Flamenco και τη μετέπειτα πορεία του De Lucia. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται αναφορά στο έργο και τις 

συνεργασίες του Paco de Lucia μετά το 1973. Επίσης, παρατίθενται απόψεις ερευνητών και 

συνεργατών του De Lucia, που αφορούν τον ίδιο τον κιθαρίστα και το έργο του συνολικά. 

Ακόμη, παρουσιάζονται οι απόψεις του σύγχρονου φλαμένκο κιθαρίστα, Jorge Canda Neira, 

για τη σημασία που έχει ο Paco de Lucia στη νέα γενιά κιθαριστών. Έτσι, δίνεται κατά 
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κάποιο τρόπο το στίγμα της σύγχρονης γενιάς κιθαριστών, οι οποίοι ακολουθούν το 

κιθαριστικό πρότυπο του Paco de Lucia. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Καλλιμοπούλου καθώς χωρίς την βοήθειά της 

δε θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτή η εργασία, την Αγάπη Φασούλα που βοήθησε 

σημαντικά στον εντοπισμό της βιβλιογραφίας, καθώς και τον Jorge Canda Neira, νέο 

φλαμένκο κιθαρίστα, για την συνέντευξη που μου παραχώρησε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Το φλαμένκο είναι  η πιο μικτή μουσική που υπάρχει. Εάν ο κόσμος δεν ήταν τόσο 

πολωμένος ,Βορράς-Νότος, Ηνωμένες Πολιτείες-Αραβικός κόσμος, κλπ., το 

φλαμένκο θα ήταν η παγκόσμια μουσική. Η malagueña του Mellizo θα μπορούσε να 

είναι ότι και η 9η του Beethoven, σωστά ; ο ύμνος της Ευρώπης, ο ύμνος του κόσμου. 

Γιατί είναι μια μουσική που έχει [στοιχεία] από την  Αφρική, από την Αμερική, από 

την Ασία, από όλο τον κόσμο. Είναι η πιο μικτή μουσική. Και προς τα  εκεί πιστεύω 

ότι πρέπει να πάμε όλοι, καταπάνω σ’ αυτή την πνευματικότητα της μίξης, που 

πραγματικά διακρίνει την ισπανική κουλτούρα σε αντίθεση με άλλες κουλτούρες.    

Faustino Nuñez 1 

 

 

 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤOY «ΦΛΑΜΕΝΚΟ» 

 

Για το τί είναι το φλαμένκο και από πού προέρχεται θα μπορούσαμε να  μιλάμε, να 

ψάχνουμε και να αναλύουμε πολύ καιρό. Είναι μια μουσική της οποίας οι 

καταβολές βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στο χρόνο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι 

αμιγώς τσιγγάνικη μουσική. Κάποιοι άλλοι ότι πρόκειται για μουσική της 

Ανδαλουσίας και είναι αποτέλεσμα πρόσμιξης στοιχείων Αραβικής και Ισπανικής 

μουσικής. Κοινό τόπο αποτελεί το γεγονός ότι αναπτύχθηκε στην Ανδαλουσία. Οι 

τσιγγάνοι έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση και τη διάδοσή του, ωστόσο δεν 

μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι οι δημιουργοί του. Όπως θα δούμε και 

παρακάτω, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει χρόνια διαφωνία και αμφιβολία μεταξύ 

των ερευνητών, σε βαθμό που να μην μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η 

                                                             
1 PEREZ CUSTODIO, 2005, σελ. 15. 



7 
 

καταγωγή αυτής της μουσικής. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στις πιθανές 

καταβολές του φλαμένκο. 

 Το φλαμένκο απαρτίζουν τρία μέρη: o χορός (el baile), το τραγούδι (el cante) και το 

παίξιμο (el toque) -όρος που αναφέρεται στην σόλο κιθάρα. Το τραγούδι ειδικότερα 

αναφέρεται ως cante  flamenco (φλαμένκο τραγούδι) ή και cante andaluz / cante 

Gitano (ανδαλουσιανό τραγούδι / τσιγγάνικο τραγούδι), όπως αλλιώς ονομάστηκε. 

Σύμφωνα με τον ερευνητή F. Pedrell, φαίνεται ότι έφτασε στην Ισπανία από τους 

Φλαμανδούς μετανάστες κατά τη βασιλεία του Καρόλου Ε’ (1516-1556).  

Η ιστορία των σημασιών του όρου flamenco, όπως και η καταγωγή του ίδιου του 

φλαμένκο, είναι αμφιλεγόμενη. Κάποιοι, όπως ο Άγγλος ιστορικός G. Barrow 

ισχυρίζονται ότι ο όρος flamenco αναφέρεται «στο σκούρο δέρμα των τσιγγάνων 

που έφτασαν στην Ισπανία ταυτόχρονα με τους Φλαμανδούς» (Katz, 1980). Ο 

συγγραφέας και πολιτικός Fernandez de Castillejo με τη σειρά του ισχυρίστηκε ότι ο 

όρος  χρησιμοποιήθηκε σαν προσωνύμιο για τις άσχημες πράξεις και κλοπές των 

Φλαμανδών αφότου ο Κάρολος ο Α’ τους  έδωσε αξιώματα.  

Από την άλλη, ο ερευνητής R. Sallas  εξηγεί ότι  άνδρες που ακολουθούσαν μια 

άγρια και άστατη ζωή και εναντιώνονταν στις απαιτήσεις των Φλαμανδών θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως φλαμένκοι (flamencos). Αργότερα, ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη χαρούμενη και ανέμελη ζωή των τσιγγάνων. 

Ο  συγγραφέας F. Onis με τη σειρά του αποδίδει την προέλευση του όρου στην 

επιδεικτική φορεσιά των Φλαμανδών ευγενών -που λέγανε ότι μοιάζει με τη 

χαρακτηριστική φορεσιά των τσιγγάνων- αλλά και τους τρόπους τους. Ο 

συγγραφέας F.Rodriguez Marin πιστεύει ότι ο όρος ήταν κάπως γελοίος και 

συνήθως αποδίδονταν σε όσους τραγουδούσαν έχοντας μια επιτηδευμένη και 

υπεροπτική στάση σώματος, που έμοιαζε με αυτή του πουλιού flamingo. Η θεωρία 

που θέλει το cante flamenco να είναι αραβικό τραγούδι  από τη Βόρεια Αφρική που 

αργότερα υιοθετήθηκε από Φλαμανδούς των Κάτω Χωρών (low countries) ή από 

Φλαμανδούς τσιγγάνους που έφτασαν στην Ισπανία με μποέμ θιάσους είναι μια 

από τις αμέτρητες θεωρίες γύρω από αυτό το θέμα.  
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Ο όρος εξετάστηκε και από ετυμολογικής πλευράς. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Ανδαλουσιανός ιστορικός B. Infante για παράδειγμα, εξέλαβε τον όρο σαν 

παράφραση ή σαν παράγωγο της αραβικής λέξης felagmengu, η οποία νοηματικά 

μοιάζει με την ισπανική campesino huido, που σημαίνει «αγροτική φυγή» (ή και 

campesino sin tierra, που σημαίνει «αγρότης φυγαδευμένος από τη γη του»). Από 

την άλλη, ο ιστορικός P. Garcia Barriuso πιστεύει ότι ο όρος flamenco προέρχεται 

από το fel-la-mangu, ενώ ο αραβολόγος L.A. de Vega, από το felhikum ή το  felah 

men ikum, που σημαίνει τραγούδι των εργατών (Katz, 1980). Άλλοι πάλι, όπως ο 

Garcia Matos, μέλος του ισπανικού ινστιτούτου μουσικολογίας, συνέδεσαν τον όρο 

με τη σημασία της γερμανικής λέξης flammen που σημαίνει να είσαι επιδεικτικός -

καυστικός, που θα μπορούσε να έχει εισαχθεί στην Ισπανία από τον Βορρά. Γενικά ο 

όρος flamenco ταυτίστηκε με ανθρώπους που είναι γενικά γενναιόδωροι, 

υπερήφανοι και διάγουν έναν ταραχώδη βίο (Katz, 1980).  

Συμπληρωματικά, όσον αφορά την θεωρία ότι το φλαμένκο πήρε το όνομά του από 

το πουλί flamingo, αυτή φαίνεται να έχει απορριφθεί από καιρό. Η θεωρία 

βασίζεται κυρίως στο ότι οι χορευτές έμοιαζαν με flamingos χάρη στα ψηλά τους 

πόδια και ενδεχομένως χάρη στην στάση και τη φορεσιά τους (Martinez, 2003). 

 

 

 

 ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΦΛΑΜΕΝΚΟ 

 

Το ζήτημα της καταγωγής του φλαμένκο παραμένει ανοιχτό και κάπως 

συγκεχυμένο. Όπως ξέρουμε , η Ισπανία υπήρξε τόπος εξερεύνησης από πολλούς 

λαούς, Φοίνικες, Έλληνες, Καρχηδόνιους, Ρωμαίους, Άραβες κ.ά., οι οποίοι 

συνέβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του στη διαμόρφωση των τοπικών γλωσσών και 

παραδόσεων. Το φλαμένκο με τη σειρά του υπήρξε αποτέλεσμα προσμίξεων, 

ωστόσο συνδέθηκε άρρηκτα με το νότιο κομμάτι της Ιβηρικής χερσονήσου, την 
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Ανδαλουσία, τον τόπο όπου διαμορφώθηκε μέσα από ποικίλες πολιτισμικές 

επιρροές. Το φλαμένκο τελικώς εκπέμπει ένα ισχυρό αίσθημα τοπικισμού και 

αγάπης για την Ανδαλουσία, ενώ αγκαλιάστηκε από αμέτρητους οπαδούς ως 

«αυθεντική» ανδαλουσιανή-τσιγγάνικη μορφή τέχνης (Llobet, 2011, σελ. 6).  

Η Ανδαλουσία διαιρείται σε 8 επαρχίες: την Huelva, την Cordoba, την Cadiz, τη 

Malaga, την Jaen, την Almeria, τη Granada και  την Sevilla. Τα πιο σπουδαία κέντρα 

αυτής της νέας τέχνης υπήρξαν πόλεις όπως η Huelva, που θεωρείται η γενέτειρα 

πόλη του φλαμένκο, η Jerez de la frontera και η Cadiz, πόλεις όπου ζούσαν πολλοί 

τσιγγάνοι. Το φλαμένκο εκφράζει τη φτώχεια, τη θλίψη και την περιθωριοποίηση, 

στοιχεία που συναντώνται στον τσιγγάνικο πληθυσμό και τον τρόπο ζωής του. 

Έντονη δραστηριότητα στη φλαμένκο μουσική αναπτύχθηκε στις τσιγγάνικες 

γειτονιές, όπως για παράδειγμα η  Triana στη Σεβίλλη. Περίπου το 1850, το cante 

flamenco  το συναντάμε να τραγουδιέται στα λεγόμενα cafe cantante (καφενεία στα 

οποία δεσπόζει το «ζωντανό» τραγούδι), συνιστώντας τότε το πιο δημοφιλές είδος 

διασκέδασης.  

Παρ’ όλα αυτά, οι γνώμες για τις καταβολές του φλαμένκο ακόμη παραμένουν 

διχασμένες. Ας δούμε κάποια πιθανά σενάρια. Ο εθνομουσικολόγος Peter Manuel 

αναφέρει ότι «οι επαγγελματίες τσιγγάνοι μουσικοί ήταν αυτοί, που 

αναδιαμόρφωσαν και καθόρισαν το ύφος της φλαμ. μουσικής, η οποία 

πρωτοεμφανίστηκε  κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και έχει τις ρίζες της στην 

παραδοσιακή μουσική της Ανδαλουσίας» (Llobet, 2011, σελ. 6). Ο ίδιος ο Peter 

Manuel αλλά και ορισμένοι άλλοι ερευνητές λένε ότι το φλαμένκο έφτασε στην 

Ανδαλουσία και αναπτύχθηκε από τσιγγάνους, που είχαν μεταναστεύσει από την 

Ινδία έξι αιώνες πριν (12ος αιώνας), υιοθετώντας στοιχεία της δικής τους αρχαίας 

παράδοσης (Llobet, 2011, σελ. 6).   

Ακόμη, ορισμένοι, όπως ο συγγραφέας Luis Clemente, θέλουν το φλαμένκο να 

μετράει δύο αιώνες ζωής. Τελικά είναι αδύνατο να πει κανείς με βεβαιότητα αν το 

φλαμένκο είναι ή όχι τσιγγάνικο. Βέβαια, από το 1860 άρχισε να χρησιμοποιείται η 

λέξη φλαμένκο σαν συνώνυμη των τσιγγάνικων λέξεων picaro ή golfo, που 

σήμαιναν απατεώνας, άστατος, αλήτης. Ο Jose Luis Ortiz Nuevo και ο Jose Manuel 
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Gamboa, γνωστοί φλαμενκολόγοι, επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη (Llobet, 

2011, σελ. 6). Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι οι τσιγγάνοι είχαν τη φλαμένκο 

μουσική μέσα στη ζωή και την καθημερινότητά τους: σε γάμους, σε μέρη όπου 

συγκεντρώνονταν και έπαιζαν μουσική, στη λεγόμενη peña (λέσχη φλαμένκο), τη  

zambra (τσιγγάνικη μάζωξη) και την juerga (γιορτή), στα οποία θα αναφερθούμε 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 (Llobet, 2011 και Washabaugh, 1997). Καθοριστικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της μουσικής της Ανδαλουσίας και ενδεχομένως και σ’ αυτό που 

λέγεται flamenco έπαιξε η άφιξη διαφόρων φύλων στην Ανδαλουσία, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, και ιδίως των Αράβων2. Ο εξαίρετος μουσικός από τη 

Βαγδάτη, Ziryab3, επηρεάσε αρκετά τη μουσική της Ανδαλουσίας ιδρύοντας μια 

μουσική σχολή στην Cordoba κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Abd al Rahman 

(822-52) και διαδίδοντας έτσι την περσική μουσική. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να 

αναφερθεί ότι το φλαμένκο βασίζεται πέρα από το γνωστό σύστημα μείζονας-

ελάσσονας και σε τρόπους (modes), όπως ο Δώριος, Φρύγιος ή Λύδιος, που 

προέρχονται από την αρχαία ελληνική μουσική4. Ωστόσο, ο Φρύγιος τρόπος στο 

φλαμένκο δεν είναι ακριβώς ίδιος με τον ελληνικό (Martinez, 2003). Αυτό 

υποδηλώνει την ανάμειξη της μουσικής της Ανδαλουσίας με μουσικές άλλων 

χωρών, παρ’ όλα αυτά όμως δε μας επιτρέπει να καταλήξουμε σ’ ένα ασφαλές 

συμπέρασμα όσον αφορά τις καταβολές του φλαμένκο.  

Συνοψίζοντας, το φλαμένκο είναι χορός5 και τραγούδι με τη ρυθμική συνοδεία 

palmas ή palo seco και, σήμερα, και της κιθάρας (Miles και Chuse, 2000). Αποτελεί 

σπουδαίο κομμάτι της παράδοσης της Ανδαλουσίας και κατ’ επέκταση της Ισπανίας 

και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο διχασμός για το αν ανήκει ή όχι στους τσιγγάνους 

καθώς και αν πρέπει οι μη τσιγγάνοι να ασκούν την  φλαμένκο τέχνη μοιάζει άτοπος 

μπροστά στη σπουδαιότητα μιας μουσικής που μετράει τόσα χρόνια ζωής. 

 

                                                             
2
 Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιδρομή των φύλων στην Ισπανία βλ. Katz 1980, σελ. 626. 

3 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον Ziryab βλ. «Ziryab» στο Grove Music Online,  Eckhard 
Neubauer. 
4 Και η αραβική μουσική στηρίζεται σε τρόπους οι οποίοι, ωστόσο, ονομάζονται maqam και 
παρουσιάζουν διαφορές από τους αρχαιοελληνικούς τρόπους. 
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 ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  ΤΟΥ  ΦΛΑΜΕΝΚΟ 

 

 

I. EL BAILE (Ο ΧΟΡΟΣ) 

 

 

Ένα από τα βασικά στοιχεία του φλαμένκο είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο χορός. 

Κατά καιρούς τίθεται το ερώτημα:  τι γεννήθηκε πρώτο; ο χορός (el baile) ή το 

τραγούδι (el cante); Είναι κάτι το οποίο δε μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα. 

Ωστόσο, από το 1800 και μετά, υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο χορός 

και το τραγούδι εξελίχθηκαν παράλληλα απλά κατά καιρούς είτε το ένα είτε το άλλο 

γίνονταν πιο γνωστό.  

Χρήσιμο θα ήταν να γίνει μια λεπτομερής αναφορά στο χορό. Πρώτα απ’ όλα 

πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο άνδρας χορευτής έχει διαφορετικό ρόλο από τη 

γυναίκα χορεύτρια στο φλαμένκο. Ο χορευτής ονομάζεται bailaor,  ενώ η χορεύτρια 

bailaora. Ο χορευτής-τρια που ασχολείται με άλλα είδη χορού πέραν του φλαμένκο 

ονομάζεται bailarin/a. Οι κινήσεις των χορευτών στο φλαμένκο καθορίζονταν -

παραδοσιακά τουλάχιστον- από το φύλο τους. Ο άνδρας χορευτής, λοιπόν, έδινε 

έμφαση στην κίνηση των ποδιών ενώ η μέση του δεν έπρεπε να λυγίζει πολύ, 

κρατώντας έτσι μια πιο αρρενωπή στάση σώματος. Αντιθέτως, η χορεύτρια έβαζε 

όλη της την τέχνη  στην κίνηση των χεριών και του πάνω μέρους του σώματος 

γενικότερα καταδεικνύοντας έτσι τη χάρη της. 

Σήμερα τα «σύνορα» αυτά γίνονται ολοένα και πιο συγκεχυμένα. Οι άνδρες 

χορευτές μπορούν να χρησιμοποιούν κινήσεις που παλιά ήταν αυστηρά γυναικείες. 

Έχουν εξελίξει, για παράδειγμα, αρκετά την κίνηση των χεριών. Αντίστοιχα και οι 

γυναίκες χορεύουν χορούς με έντονη τεχνική στα πόδια, όπως λόγου χάρη το 

zapateado, ένας χορός χαρακτηριστικός για τα ρυθμικά σχήματα που παράγει ο 

χτύπος των παπουτσιών του χορευτή/τριας στο ξύλινο δάπεδο (zapato στα ισπανικά 
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είναι το παπούτσι). Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι στον χορό 

φλαμένκο υπάρχουν συγκεκριμένες φόρμες κινήσεων που η  καθεμία έχει το δικό 

της όνομα, για παράδειγμα llamada, escobilla, desplante κλπ. Κάτι αντίστοιχο 

συμβαίνει και με τον κιθαρίστα, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη ορολογία που αφορά 

το παίξιμο της κιθάρας στο φλαμένκο λεξιλόγιο (Martinez, 2003).  

Ως προς τη σχέση του χορευτή με τον κιθαρίστα, πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη 

συνεννόηση και να αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο. Αυτό προϋποθέτει 

συνεργασία, επικοινωνία αλλά και χημεία. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όσο 

ικανοί και να είναι ως μονάδες, οι συντελεστές μιας φλαμένκο παράστασης δε θα 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της παράστασης.  Άλλωστε, το 

φλαμένκο είναι μια τέχνη αρκετά ζωντανή όπου οι συντελεστές κιθαρίστας-

τραγουδιστής-χορευτής συνδέονται μ’ έναν μυσταγωγικό τρόπο. Για να 

δημιουργηθεί φλαμένκο μουσική πρέπει να υπάρχει αυτό που λένε duende, σε 

ελεύθερη μετάφραση, πάθος και έκσταση από την πλευρά του συντελεστή. Η 

μετάδοση του duende στο κοινό έχει ουσιαστική σημασία κατά την επιτέλεση του 

φλαμένκο. 

Κεντρικό στοιχείο στο χορό φλαμένκο είναι οι ρυθμοί, τα λεγόμενα palos, οι οποίοι 

ποικίλλουν σημαντικά. Ενδεικτικά, κάποιοι χοροί φλαμένκο ανάλογα με το ρυθμό 

τους είναι η Solea, η Buleria, το Fandango, το Tango, και η Alegria. Σημαντικοί 

χορευτές είναι ο Joaquin Cortes, η Carmen Cortes, ο Antonio Canales και ο Antonio 

Gades. Ο τελευταίος, όπως επισημαίνει ο έγκριτος φλαμενκολόγος Faustino Nuñez 

σε μια διάλεξή του στο πανεπιστήμιο της Cadiz:  

ήταν εκείνος που έφερε την ανανέωση στο φλαμένκο, αυτή που 

ακριβώς χρειαζόταν για να αναδειχτεί στον 21ο αιώνα. Ήταν ο 

πρώτος που πρότεινε μια εκφραστική χορευτική φόρμα 

ολοκληρωτικά ανανεωμένη. Χορογράφησε επίσης έργα του F. 

Garcia Lorca6. 

                                                             
6 Διάλεξη του φλαμενκολόγου Faustino Nuñez στο πανεπιστήμιο της Cadiz με τίτλο «Curso 
Progresivo Paco de lucia, Camaron y Antonio Gades», ημερομηνία ανάρτησης: 29-02-2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=EtuFV3LNuAg. Ημερομηνία πρόσβασης: 29-02-2012. Ο εν λόγω 
φλαμενκολόγος πραγματοποίησε μια σειρά διαλέξεων σχετικά με το φλαμένκο στο πανεπιστήμιο της 
Cadiz οι οποίες μαγνητοσκοπήθηκαν και βρίσκονται στο YouTube αναρτημένες από το κανάλι 
Flamenco En Red, το οποίο ανήκει στο πανεπιστήμιο της Cadiz. 

https://www.youtube.com/watch?v=EtuFV3LNuAg
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II. EL CANTE  (ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 

 

 

Το φλαμένκο έχει τις απαρχές του στο el cante, που αρχικά εμφανίστηκε χωρίς τη 

συνοδεία κιθάρας δηλαδή, με palo seco. (Katz, 1980). Σε αντίθεση με την κιθάρα και 

το χορό, που εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, το el cante διατήρησε σε 

μεγάλο βαθμό τις φόρμες και τις τεχνικές του. Το φλαμένκο έχει δική του διάλεκτο - 

λεξιλόγιο. Ο αρσενικός τραγουδιστής λέγεται cantaor, ενώ η γυναίκα τραγουδίστρια 

cantaora. Συνοδεύονται από έναν κιθαρίστα (tocaor). Όπως επισημάναμε και 

παραπάνω σε σχέση με το χορό, ο tocaor και ο cantaor πρέπει να έχουν κάτι 

παραπάνω από σύμπνοια μεταξύ τους ώστε να λειτουργεί το cuadro flamenco, η 

ομάδα δηλαδή των συντελεστών μιας παράστασης flamenco. Σε συνέντευξή του, ο 

γνωστός κιθαρίστας Tomatito αναφέρει χαρακτηριστικά: « θα μπορούσα να ζω 

μόνο για να παίζω με τον  Camaron de la isla7». 

Το τραγούδι φλαμένκο αυτό χωρίζεται σε cante jondo (hondo) και cante chico. Το 

cante jondo είναι το λεγόμενο βαθύ τραγούδι.  Θεωρείται το πιο παλιό είδος 

τραγουδιού με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Αναφέρεται συνήθως στην θλίψη και τον 

πόνο με ευθύτητα, απλότητα και λυρισμό. Κύριο θέμα του είναι ο θάνατος, και 

δυϊκά ζεύγη, όπως η ελπίδα και η απόγνωση, η αγάπη και ο πόνος που προκαλεί 

κ.ά. Αποπνέει μια μοιρολατρεία και ένα μηδενισμό8. Συνήθως έχει δωδεκαμερή 

ρυθμό και περιλαμβάνει τα palos siguiriyas  και τη solea. 

 Το cante chico, δηλαδή το ελαφρύ τραγούδι είναι λιγότερο πολύπλοκο από το 

cante jondo. Έχει τις ρίζες του στην παράδοση της Ανδαλουσίας και έχει 

                                                                                                                                                                              
 
7
 Διαδικτυακή εφημερίδα diariodecadiz.es, ημερομ.ανάρτησης:16-09-2008, 

http://www.diariodecadiz.es/article/encuentrosdigitales/158850/podria/vivir/solo/para/tocarle/cam
aron.html, ημερομηνία πρόσβασης: 26-05-2014. Σχετικά με τον Camaron de la Isla βλ .αναλυτικά 
κεφ.5. 
8
 Ομοίως και στη θεματολογία του ρεμπέτικου τραγουδιού απαντάται συχνά ο θάνατος, η 

μοιρολατρεία και η τάση για μηδενισμό. 

http://www.diariodecadiz.es/article/encuentrosdigitales/158850/podria/vivir/solo/para/tocarle/camaron.html
http://www.diariodecadiz.es/article/encuentrosdigitales/158850/podria/vivir/solo/para/tocarle/camaron.html
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ενσωματώσει στοιχεία λατινοαμερικανικής μουσικής. Σ’ αυτό το είδος ανήκει η 

buleria, γνωστός δωδεκαμερής ρυθμός στο φλαμένκο. Τα θέματα του cante chico 

είναι πιο ελαφρά. Είναι συχνά χιουμοριστικό και σαρκαστικό με μια όμως  

λανθάνουσα αίσθηση τραγικότητας και ειρωνείας (Miles και Chuse, 2000).  

 Υπάρχει και ένα ακόμη είδος τραγουδιού. Αυτό είναι το cante intermedio 

(ενδιάμεσο τραγούδι), που αποτελεί αποτέλεσμα μίξης του cante jondo με 

παραδοσιακές ισπανικές μουσικές φόρμες αλλά και με δημοφιλή μουσικά είδη. 

Το τραγούδι φλαμένκο συχνά συνοδεύεται από περίπλοκα ρυθμικά  σχήματα, που 

δημιουργούνται από το χτύπημα των ποδιών (taconeo), το ρυθμικό χτύπημα των 

χεριών -τα χαρακτηριστικά «παλαμάκια» του φλαμένκο (palmas sordas)- καθώς και 

από το χτυπήμα των δαχτύλων (pitos) (Katz, 1980). Το τραγούδι συνοδεύεται επίσης 

από ενθαρρυντικά επιφωνήματα και φράσεις θαυμασμού του κοινού, κάτι που στο 

φλαμένκο λεξιλόγιο ονομάζεται jaleo. Όσον αφορά τους στίχους του τραγουδιού 

φλαμένκο, τα λεγόμενα coplas (στίχοι-κουπλέ), αυτοί ποικίλλουν. Μπορεί να είναι 

παραδοσιακοί στίχοι, να προέρχονται από ανώνυμους δημιουργούς ή, πολλές 

φορές, από  γνωστούς ποιητές όπως  ο Federico Garcia Lorca, ο Manuel Machado 

και άλλοι. Κατά την περίοδο δικτατορίας του Franscisco Francο, το φλαμένκο 

τραγούδι υπέστη λογοκρισία και μέχρι τον Αύγουστο του 1962 ήταν αυστηρά 

απαγορευμένο (Gamboa 2011). Όπως είναι επόμενο, μετά το θάνατο του δικτάτορα 

(1975) οι στίχοι του φλαμένκο τραγουδιού απέκτησαν έντονα πολιτική χροιά (Miles 

και Chuse, 2000). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι ο δικτάτορας χρησιμοποίησε την 

φλαμένκο μουσική σαν «κοινωνικό και πολιτικό εργαλείο» με σκοπό να καταστείλει 

την πολυπολιτισμικότητα της Ισπανίας. Αυτό το κατόρθωσε προωθώντας όχι το 

βαθύ cante flamenco9 αλλά μια εμπορική εικόνα αυτής της μουσικής μέσα από 

δημοφιλή κομμάτια που ακούγονταν σε γιορτές10. 

 Την περίοδο μετά τη δικτατορία, σπουδαίο ρόλο έπαιξε ο Antonio Mairena, 

σημαντικός τραγουδιστής φλαμένκο, ο οποίος βοήθησε σημαντικά στην ανάκτηση 

                                                             
9 Βλ. cante jondo. 
10 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορευματοποίηση του φλαμένκο βλ. Llobet, 
2011, σελ. 9. Να σημειωθεί ότι λογοκρισία υπέστη και το ρεμπέτικο τραγούδι κατά τα χρόνια της 
δικτατορίας στην Ελλάδα (1967-1974) ενώ προωθούνταν το δημοτικό τραγούδι και οι εθνικές γιορτές 
που τονώνανε το εθνικό φρόνημα του λαού. 
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του χαμένου ρεπερτορίου του cante flamenco. Επίσης, καταλυτικό ρόλο στο 

φλαμένκο έπαιξε ο τσιγγάνος τραγουδιστή Camaron de la isla,  που αποτέλεσε 

είδωλο της εποχής του (δεκαετίες 1970 και 1980) καθώς πρόσφερε νέες 

τραγουδιστικές φόρμες και, σε συνεργασία με τον Paco de lucia, άνοιξε νέους 

ορίζοντες στη φλαμένκο μουσική. Ένας άλλος σημαντικός τραγουδιστής φλαμένκο, 

ο οποίος αποτέλεσε πρότυπο για τις γενιές τραγουδιστών που ακολούθησαν καθώς 

και για τον Camaron de la Isla,  ήταν ο Manolo Caracol (1909- 1973). Ο εν λόγω 

τραγουδιστής είχε διεθνή φήμη για την εξαίσια φωνή αλλά και τον δηκτικό 

χαρακτήρα του11. 

 

 

 

III. LA GUITARRA   ( Η ΚΙΘΑΡΑ) 

 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο της φλαμένκο μουσικής αποτελεί η 

κιθάρα. Αποτελεί σήμερα το σήμα κατατεθέν του φλαμένκο και γενικότερα της 

ισπανικής κουλτούρας. Όπως τονίζει η Emma Martinez: «πλήθος ανθρώπων εκτός 

της Ισπανίας ήρθαν σε επαφή με το φλαμένκο μόνο και μόνο μέσα από την 

φλαμένκο κιθάρα, η οποία πλέον είναι πιο δημοφιλής και έχει ξεπεράσει  την 

κλασική κιθάρα σε μουσική εφευρετικότητα» (2003, σελ. 10). Μάλιστα η μουσική 

καινοτομία στο φλαμένκο κατά τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται κυρίως, στην 

φλαμένκο κιθάρα, τους κιθαρίστες, τις συνθέσεις τους και τις επιρροές που 

δέχονται από την jazz, και τις μουσικές της Λατινικής Αμερικής και της Βραζιλίας 

ειδικά (Martinez, 2003, σελ. 10). Η κιθάρα στο φλαμένκο έχει διπλό ρόλο: δε 

λειτουργεί μόνο ως συνοδευτικό όργανο, όπως συνέβαινε την περίοδο των cafe 

cantante (βλ. κεφάλαιο 2), αλλά έχει και σολιστικό ρόλο. Αυτό που παρέμεινε 

σταθερό είναι ο εκτελεστής της κιθάρας, που είναι παραδοσιακά άνδρας. 

                                                             
11 Βλ. υποσημείωση 6. 
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Αποκαλείται tocaor ή guitarrista. Γυναίκες σε ρόλο tocaor ακόμη και σήμερα σπάνια 

συναντώνται. 

  Όταν η κιθάρα χρησιμοποιείται ως ρυθμικό-συνοδευτικό όργανο, χαρακτηρίζεται 

από κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές παιξίματος, όπως τα rasgueados, όρος που 

περιγράφει το «χαρακτηριστικό «μαστίγωμα» των χορδών με τα δάχτυλα», οι 

falsetas, δηλαδή «κομμάτια μελωδικών φράσεων συνήθως αυτοσχεδιαστικά 

ανάμεσα στις στροφές» και τα paseo, που αποτελούν «ζωηρά μελωδικά 

περάσματα» (Pohren, 1992, σελ. 167-168). Το κιθαριστικό παίξιμο εμπλουτίστηκε 

αρκετά γρήγορα με την ενσωμάτωση πρόσθετων τεχνικών, όπως πολύπλοκα 

arpeggios, το tremolo με τέσσερα δάχτυλα και η ολοένα πιο δεξιοτεχνική χρήση του 

αριστερού χεριού. Από το 1960 και έπειτα, νέοι και καινοτόμοι κιθαρίστες έφεραν 

τεχνικές από την κλασσική και jazz κιθάρα και άλλα μουσικά είδη, τα οποία 

ενσωμάτωσαν στη φλαμένκο μουσική. Στην ανάπτυξη της κιθάρας ως σολιστικό 

όργανο χαρακτηριστική υπήρξε η συμβολή του Paco de Lucia, στον οποίο γίνεται 

εκτενής αναφορά στα επόμενα κεφάλαια.  

 Σημαντικοί φλαμένκο κιθαρίστες είναι: ο Ramon Montoya (1880-1949), ο Niño 

Ricardo (1904-1972), ο Sabicas (1912-1990), ο Ramon de Algeciras (1938-2009), ο 

Paco Peña (1942), ο Pere Romero (1944), ο Paco de Lucia (1947-2014), ο Jose 

Fernandez Torres (Tomatito) (1958), ο Raimundo Amador (1959), ο Osar Luis Herrero 

(1959), ο Vicente Amigo (1967) και πάρα πολλοί άλλοι (Llobet 2011). 

 

   

 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΦΛΑΜΕΝΚΟ ΚΙΘΑΡΑΣ 

 

 

Στην κατασκευή της φλαμένκο κιθάρας έπαιξαν σημαντικό ρόλο ο οργανοποιός 

Antonio de Torres (1817-1892) και οι οργανοποιοί Manuel και Jose Ramirez. Ο 

πρώτος χαρακτηρίστηκε σαν θρυλικός guitarrero (κατασκευαστής κιθάρας) καθώς 
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έπλασε το μοντέλο της φλαμένκο κιθάρας πάνω στο οποίο στηρίχτηκε αργότερα ο  

Manuel Ramirez για να κατασκευάσει το μοντέλο που έχει καθιερωθεί ως σήμερα. Η 

κιθάρα του Ramirez έχει τα εξής χαρακτηριστικά: το σκάφος της είναι 

κατασκευασμένο από ξύλο κυπαρισσιού (cipres), το καπάκι-ηχείο από γερμανικό 

έλατο (pino abeto aleman) και η ταστιέρα από έβενο. Όσον αφορά τα κλειδιά και 

την κλειδιέρα ο Ramirez έκανε αλλαγές που εξυπηρετούσαν τον τρόπο που οι  

κιθαρίστες στήριζαν την κιθάρα. Σε σχέση με την κλασική κιθάρα, η κιθάρα 

φλαμένκο έχει πιο λεπτή ταστιέρα και οι χορδές της είναι πιο χαμηλωμένες, δηλαδή 

πιο κοντά στην ταστιέρα, κάτι που εξυπηρετεί το γρήγορο παίξιμο χωρίς να 

επιβαρύνει τόσο το αριστερό χέρι. Ακόμη, στο καπάκι της φλαμένκο κιθάρας 

τοποθετείται ένα ειδικό κάλυμμα (golpeador) που το προστατεύει από τα ρυθμικά 

χτυπήματα του κιθαρίστα με τον αντίχειρά του, που αποσκοπούν στη δημιουργία 

ενός εφέ κρουστού οργάνου. Βασική διαφορά της κιθάρας φλαμένκο από την 

κλασική είναι ο ήχος της, που είναι πιο λαμπερός και όχι τόσο βαθύς. Επίσης, τόσο 

ο ήχος όσο και το παίξιμο της φλαμένκο κιθάρας και το παίξιμο δεν είναι τόσο 

«καθαρά» όσο στην κλασική κιθάρα. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι, χρόνια μετά 

την τελειοποίηση της κιθάρας από τον M. Ramirez, κατασκευάζονταν και φλαμένκο 

κιθάρες για κονσέρτο από ξύλο τριανταφυλλιάς (palosanto). Αυτές οι κιθάρες 

πλησίαζαν τον ήχο της κλασικής. Ταυτόχρονα, όμως, παρήγαγαν και έναν οξύ ήχο, 

ιδανικό για τη συνοδεία χορού και τραγουδιού επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι 

φλαμένκο κιθαρίστες (κυρίως οι κονσερτίστες) προτιμούσαν αυτό το ξύλο, που 

συνήθως χρησιμοποιείται στις κλασικές κιθάρες, για να ενισχύσουν τον ήχο τους 

(Pohren, 1992 και Graf-Martinez, 2003).  

Αυτή η κιθάρα, από ξύλο τριανταφυλλιάς, διατήρησε τις διαστάσεις της φλαμένκο 

κιθάρας και έγινε ευρέως γνωστή μετά την επιτυχία που γνώρισε ο Paco de Lucia 

και το Entre dos Aguas12. Ο εν λόγω κιθαρίστας έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση στις 

κιθάρες των αδελφών Conde. Ωστόσο, σήμερα χρησιμοποιείται συνήθως η 

λεγόμενη «λευκή» (blanca), όπως λέγεται, που είναι κατασκευασμένη από 

κυπαρίσσι (cipres).  

                                                             
12 Gamboa 2011, σελ. 364- 365 και Rioja E., la construccion de la guitarra flamenca, La revista la 
flamenca.com., http://www.revistalaflamenca.com/inicio/link-verticales/la-firma/la-firma-la-
construccion-de-la-guitarra-flamenca, ημερομηνία πρόσβασης: 03-06-2014. 

http://www.revistalaflamenca.com/inicio/link-verticales/la-firma/la-firma-la-construccion-de-la-guitarra-flamenca
http://www.revistalaflamenca.com/inicio/link-verticales/la-firma/la-firma-la-construccion-de-la-guitarra-flamenca
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Σημαντικοί κατασκευαστές φλαμένκο κιθάρας είναι επίσης ο Antonio de Torres 

Jurado (1817-1892), οι αδερφοί Ramirez Jose Ramirez de Galareta y Planell (1858-

1923) και Manuel Ramirez (1858-1916), ο Domingo Esteso Lopez (1882-1937) που 

μαθήτευσε δίπλα στον Manuel Ramirez, καθώς και οι αδερφοί Conde γνωστοί  και 

ως «Conde Hermanos», δηλαδή ο Faustino και ο Mariano Conde Sr. Τους «Conde 

Hermanos» διαδέχτηκαν ο Felipe και ο Mariano Conde.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

 

 

 ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΛΑΜΕΝΚΟ 

 

 

 

Ο χωρισμός του φλαμένκο σε περιόδους αποτελεί επίσης αντικείμενο συζήτησης 

από τους ερευνητές, χωρίς να υπάρχει μια κοινά αποδεκτή πρόταση. Εδικά όσον 

αφορά την περίοδο πριν από το 1870, οι πληροφορίες που έχουμε για το φλαμένκο 

είναι λιγοστές και συγκεχυμένες. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα 

ακολουθήσουμε την περιοδολόγηση που προτείνει ο  φλαμενκολόγος   Faustino Nuñez σε 

διάλεξή του στο πανεπιστήμιο της Cadiz1. Σύμφωνα λοιπόν με τον Nuñez, το 

φλαμένκο χωρίζεται σε οκτώ περιόδους, των οποίων τα χαρακτηριστικά μπορούμε 

να συνοψίσουμε με βάση τα λεγόμενα του ως εξής: 

 

 

 Α΄ Περίοδος (1749-1812): Ονομάζεται Preflamenco ή Proto-flamenco αφού 

τότε ακόμη δεν υπήρχε το φλαμένκο με την έννοια που υπάρχει σήμερα, 

ωστόσο ο χαρακτήρας του εντοπίζεται στη μουσική εκείνης της περιόδου. Η 

περίοδος αυτή ιστορικά χαρακτηρίζεται από την φυλάκιση2 των τσιγγάνων 

                                                             
1 Βλ. υποσημείωση 6, σελ. 12. Διάλεξη του φλαμενκολόγου Faustino Nuñez στο πανεπιστήμιο της 
Cadiz με τίτλο « Periodizacion de la historia del flamenco», ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο: 17-
01-2013, https://www.youtube.com/watch?v=5LwFPyELhe4, ημερομηνία πρόσβασης: 04-06-2014.  
2 Είναι το ιστορικό γεγονός της γενικής φυλάκισης των τσιγγάνων. Ονομάζεται αλλιώς και Grand 
Redada. Ουσιαστικά, ήταν ένα σχέδιο σύλληψης των τσιγγάνων που ζούσαν στην Ισπανία, 
φυλάκισης και έπειτα εξόντωσής τους. Τέθηκε σε εφαρμογή στις 30 Ιουλίου του 1749 υπό τις 
διαταγές του τότε βασιλιά Fernard VI de España. Αρχικά, το σχέδιο αυτό προέβλεπε την διαίρεση των 
τσιγγάνων σε ομάδες ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους και έπειτα την αποστολή τους σε 

https://www.youtube.com/watch?v=5LwFPyELhe4
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(grand prision de los gitanos) της Ισπανίας στις πρώτες στρατιωτικές βάσεις 

της χώρας, την Cartagena, το San Fernando La Carraca, και το El Ferrol. Το 

1749 πλήθος τσιγγάνων έφτασε στη δυτική πλευρά της Ισπανίας. Η παράλια 

ζώνη της Cadiz έγινε ένας μεγάλος τσιγγάνικος συνοικισμός. Οι τσιγγάνοι 

συνέβαλαν αρκετά στην «αποκρυστάλλωση αυτού που σήμερα ονομάζουμε 

φλαμένκο μουσική». Εκείνη την περίοδο το φλαμένκο υπήρχε όχι τόσο σαν 

είδος μουσικής αλλά ως συνδυασμός ορισμένων τραγουδιών, χορού και 

παιξίματος κιθάρας. Ελλείψει ηχογραφήσεων, η βασική πηγή για τη μουσική 

εκείνης της περιόδου είναι κάποιες παρτιτούρες που βρέθηκαν από το τότε 

γνωστό ρεπερτόριο της λεγόμενης tonadilla, ρεπερτόριο που άγγιζε τα 1000 

περίπου κομμάτια. Η tonadilla, ήταν μικρή σε διάρκεια οπερέτα, της οποίας 

ήρωες ήταν συνήθως ευγενή πρόσωπα, τα οποία αποτελούσαν πρότυπο, 

σύμφωνα με τις τάσεις στην  όπερα της Γαλλίας ή Ιταλίας. Αποτελεί την 

«ντόπια» απάντηση στο διεθνές μουσικό κίνημα της τότε εποχής. Η 

tonadilla, όπως και τα επίσης τοπικά μουσικά είδη jotas και fandangos, 

συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού που αργότερα ονομάστηκε φλαμένκο. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι πέρα από τη Μαδρίτη, η πόλη που διακρίθηκε για 

την tonadilla ήταν η  Cadiz. 

 

 

 Β΄ Περίοδος (1812-1847): Η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από την πρώτη 

εμφάνιση του όρου flamenco σε πλαίσιο σχετικό με τη μουσική. Στις 6 

Ιουνίου 1847 σε ένα περιοδικό της Μαδρίτης γίνεται αναφορά στο cante 

flamenco και στον σπουδαίο τσιγγάνο τραγουδιστή Lazaro Quintana, ο 

οποίος, παρότι δεν αναφέρεται στις σύγχρονες μελέτες για το φλαμένκο, 

είχε αποκτήσει τεράστια φήμη από το 1820  και έπειτα στην Cadiz 

τραγουδώντας preflamenco μουσική. Ο Quintana εκείνη την περίοδο πέρασε 

στην ιστορία ως cantante flamenco (τραγουδιστής φλαμένκο), και 

ειδικότερα ως cantante del genero flamenco ή cantante del genero gitano 

(τραγουδιστής του φλαμένκο είδους ή τραγουδιστής του τσιγγάνικου 

                                                                                                                                                                              
οπλοστάσια και ναύσταθμους καθώς και σε εργοστάσια και φυλακές (Διαδικτυακή πηγή: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Redada). 
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είδους). Πρόκειται για την πρώτη γνωστή αναφορά της λέξης flamenco σε 

σύνδεση με τη μουσική. Έως τότε η λέξη φλαμένκος (flamenco) θεωρούνταν 

συνώνυμη με τη λέξη τσιγγάνος (Gitano). Επιπλέον, αυτή την περίοδο 

αποκρυσταλλώνονται σημαντικά τοπικά μουσικά είδη όπως η rondeña, η 

serrana, η malagueña και άλλα, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για αυτό που 

αργότερα ονομάστηκε φλαμένκο είδος. Παράλληλα, το jaleo παίρνει 

σημαντικές διαστάσεις  με αποτέλεσμα όλα τα τραγούδια να ξεκινούν με 

jaleo και πολλές πόλεις να γίνονται ξακουστές γι’ αυτό π.χ. «Το jaleo της 

Cadiz»,  «το jaleo της Jerez» κλπ.  

 

 Γ΄ Περίοδος (1847-1864): Το 1864 είναι σημαντική χρονιά καθώς επιστρέφει 

από την Αμερική ο Silverio Franconetti, μια βασικότατη για την ιστορία του 

φλαμένκο προσωπικότητα, που όντας επαγγελματίας τραγουδιστής 

φλαμένκο, διαδραματίζει ιστορικό ρόλο στην εξέλιξη αυτής της μουσικής. Η 

περίοδος αυτή θεωρείται από τις πιο σημαντικές για το φλαμένκο για τον 

πρόσθετο λόγο ότι τότε εμφανίζονται τραγουδιστές όπως ο Planeta, ο Juan 

de Dios, ο Fillo και πολλοί άλλοι που, παρά τις λίγες αναφορές που 

υπάρχουν για αυτούς, είναι γνωστοί και αποδεκτοί ως cantaores flamencos 

(φλαμένκο τραγουδιστές). Είναι η περίοδος κατά την οποία ολοένα και 

αποσαφηνίζονται τα είδη του φλαμένκο. 

 

 

 Δ΄ Περίοδος (1864-1922): Πρόκειται για την περίοδο των cafe cantante. Το 

1922 αποτελεί ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του φλαμένκο, καθώς τότε 

διοργανώθηκε στη Granada ο Concurso de cante jondo (διαγωνισμός 

τραγουδιού) από τον συνθέτη Manuel de Falla και τον ποιητή Federico 

Garcia Lorca . Είναι η εποχή της επαγγελματοποίησης του φλαμένκο, δηλαδή 

ως τότε του el cante και της κιθάρας3. Το φλαμένκο απευθύνεται πια στο 

                                                             
3
 Όπως αναφέρθηκε στο κεφ. 1, το cante flamenco προϋπάρχει της κιθάρας. Η κιθάρα εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά στο φλαμένκο περίπου το 1850, έχοντας ρόλο συνοδείας του τραγουδιού. Σταδιακά, 
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κοινό, αποκτώντας τη μορφή θεάματος. Οι μουσικοί αρχίζουν να παίζουν 

επαγγελματικά στα cafe cantante, τα οποία είχαν ως κύριο υποστηρικτή τους 

τον Silverio Franconetti. Ο Franconetti ήταν ιδιοκτήτης ενός τέτοιου καφέ 

στην κατοχή του στη Σεβίλλη της Ανδαλουσίας (Perez Custodio, 2005, σελ. 

63). Η παρουσία cafe cantante μαρτυράται ήδη από το 1840 σε πόλεις όπως 

η Sevilla, η Jerez και η Μάλαγα. Έντονη φλαμένκο δραστηριότητα υπήρχε, 

επίσης, στη Μαδρίτη. Η περίοδος αυτή θεωρείται gran epoca (σπουδαία 

εποχή) για το φλαμένκο καθώς κάνουν την εμφάνισή τους σπουδαίοι 

καλλιτέχνες όπως οι τραγουδιστές Manuel Torre, και Antonio Chacon και οι 

κιθαρίστες Luis Molina, και Ramon Montoya. Τα είδη του φλαμένκο 

αποκρυσταλλώνονται πλέον στην οριστική τους μορφή. Παράλληλα, από το 

1864 ως το 1922 γεννήθηκαν και άλλα μουσικά είδη που διατηρούν σε 

γενικές γραμμές τη μορφή τους ως σήμερα. Κάποια από αυτά είναι η Buleria, 

η Alegria, το Tangos, η Siguiriya κ.ά. Παρουσιάζονται στα cafe cantante και 

αρχίζουν πια  να ηχογραφούνται σε δίσκους. Το φλαμένκο συνιστά πια μια 

πραγματικότητα. 

 

 

 

 Έ Περίοδος (1922-1936): Η περίοδος αυτή, το τέλος της οποίας συμπίπτει με 

την έναρξη του ισπανικού εμφυλίου πολέμου (1936-1939), ορίζεται ως η 

εποχή της opera flamenca. Είναι μια σύντομη περίοδος καθώς ο πόλεμος 

διέκοψε την  δραστηριότητα στο φλαμένκο και συν τοις άλλοις πολλοί 

καλλιτέχνες αναγκάστηκαν να φύγουν από την έδρα τους. Γενικότερα, η 

φλαμένκο όπερα σαν είδος άνθισε ως και το 1950. Σαν ενδεικτική 

ημερομηνία εμφάνισής της δίνεται το 1922, όταν ο Manuel de Falla μέσα 

από τον προαναφερθέντα διαγωνισμό που διεξήχθη στη Granada (βλ. σελ. 

21) θέλησε να φέρει πάλι στο φως το ρεπερτόριο του φλαμένκο τραγουδιού, 

                                                                                                                                                                              
το τραγούδι συνοδευόμενο από την κιθάρα πήρε τη μορφή θεάματος και συναντιόταν, αργότερα, 
στα cafe cantante ως δημοφιλές είδος διασκέδασης (Διαδικτυακή πηγή: 
http://hispanoteca.eu/Musik-Spanien/Flamenco/La%20guitarra%20flamenca.htm). 

http://hispanoteca.eu/Musik-Spanien/Flamenco/La%20guitarra%20flamenca.htm
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που υποθετικά ήταν χαμένο. Αυτή την περίοδο συναντάμε μέγιστες 

φιγούρες όπως οι τραγουδιστές Pepe Marchena και Manolo Caracol.  

 

 ΣΤ’ Περίοδος (1936-1954): Η λεγόμενη «Antologia de Hispavox». 

Χαρακτηριστικό αυτής της εποχής αποτελεί η ηχογράφηση δίσκων. 

Συγκεκριμένα εκδίδεται από την δισκογραφική εταιρεία Hispavox η πρώτη 

Antologia del cante flamenco.  Είναι η εποχή που εμφανίζεται ο διάσημος 

κιθαρίστας Perico el de Lunar και που επιστρέφουν στην Ισπανία πολλοί 

άλλοι καλλιτέχνες που είχαν φύγει λόγω του εμφυλίου πολέμου. Ακόμη 

είναι η εποχή που αρχίζει να παρατηρείται μια εμφανής τάση «επιστροφής 

στις ρίζες». Η τάση αυτή καλλιεργείται από τον Antonio Mairena και 

αναλύεται στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 Ζ’ Περίοδος (1954-1973): Αυτή η περίοδος μπορεί να ονομαστεί «επιστροφή 

στις ρίζες» ή και «Mairenismo», αφού σφραγίστηκε από τις πεποιθήσεις του 

Antonio Mairena, γνωστού και σπουδαίου τραγουδιστή, ο οποίος 

υποστήριζε φανατικά την επιστροφή και την επανάκτηση του χαμένου 

ρεπερτορίου. Είναι εποχή ανανέωσης και επιστρέφουν είδη που κατά την 

εποχή της opera flamenca είχαν σταματήσει να βρίσκονται στο προσκήνιο. 

Ωστόσο, είναι και μια σπασμωδική περίοδος για το φλαμένκο. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Antonio Mairena ήταν υποστηρικτής του «αυθεντικού» 

cante flamenco, το οποίο γι’ αυτόν ήταν το cante Gitano ή Gitano Andaluz, 

όπως το αποκαλούσε. Το τσιγγάνικο, δηλαδή, τραγούδι. Να σημειωθεί ότι οι 

απόψεις του Mairena άσκησαν επιρροή στη μουσική πρακτική και τις 

αντιλήψεις του κόσμου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπ’ 

όψιν οποιαδήποτε φλαμένκο δραστηριότητα από μη τσιγγάνους εκείνη την 

εποχή. Ο κόσμος, δηλαδή, δεν είχε σε υπόληψη το φλαμένκο που παιζόταν 

από άτομα μη τσιγγανικής καταγωγής. 
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Εκείνη την περίοδο ο A. Mairena επιβάλλει μια νέα φόρμα τραγουδιού και 

παιξίματος, μια νέα φόρμα δημιουργίας φλαμένκο, η οποία σήμερα διατηρείται 

ως πρότυπο «αγνότητας». Η επιβολή αυτής της νέας τραγουδιστικής φόρμας 

κρίθηκε αναγκαία από τον Mairena γιατί θεωρήθηκε πως όταν το φλαμένκο 

έγινε επάγγελμα, εμπορευματοποιήθηκε και έχασε την υποτιθέμενη 

«αγνότητά» του, που σύμφωνα με τον τραγουδιστή απαντάται μόνο στην 

τσιγγάνικη παράδοση4. Αυτή η περίοδος τελειώνει το 1973, με την ηχογράφηση 

του δίσκου Fuente y Caudal (Πηγή και ροή) του Paco de Lucia. 

 

 

 Η’ Περίοδος (1973-1992): Ξεκινά το 1973 με την κομβική ηχογράφηση του 

δίσκου Fuente y Caudal. Ο δίσκος αυτός περιείχε το κομμάτι-σταθμό Entre 

dos Aguas, το οποίο άνοιξε το δρόμο στο φλαμένκο προς το ευρύ κοινό. 

Τεράστια υπήρξε την περίοδο αυτή η συμβολή του κιθαρίστα Paco de Lucia, 

και των τραγουδιστών Camaron de la Isla και Manolo Sanlucar καθώς 

εισήγαγαν στο φλαμένκο νέα όργανα, όπως το ηλεκτρικό μπάσο, τα κρουστά 

κ.ά. Επίσης, ενσωμάτωσαν στη φλαμένκο μουσική στοιχεία από τη jazz, 

όπως η αρμονία. Επομένως, είναι περίοδος χαρακτηριστική για τις 

καινοτομίες της, κατά την οποία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη 

γέννηση/ανάπτυξη ενός νέου μουσικού ρεύματος, του λεγόμενου Nuevo 

Flamenco στο οποίο θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω.  

Πριν περάσουμε στην εξέταση του Nuevo Flamenco αξίζει να αναφέρουμε 

ότι   από το 1992 και μέχρι σήμερα το στυλ χορού αλλά και παιξίματος 

κιθάρας απέκτησε απόλυτη ελευθερία. Η κιθάρα, ειδικότερα, 

απομακρύνθηκε από το παραδοσιακό φλαμένκο παίξιμο, ενσωματώνοντας 

αρμονίες από τη jazz αλλά και από άλλα είδη  μουσικής.   

 

                                                             
4 Υπήρχε η πεποίθηση ότι αυθεντικό φλαμένκο είναι  μόνο το τσιγγάνικο και η ταυτότητά του 
αλλοιώθηκε λόγω της εμπορευματοποίησής του ιδίως κατά την εποχή των cafe cantante. Η 
φλαμένκο δραστηριότητα των μη τσιγγάνων, ωστόσο, δε μπορεί να θεωρηθεί αιτία 
εμπορευματοποίησής του φλαμένκο παρά μόνο αιτία αλλοίωσης της ταυτότητάς του. 
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 ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970 ΚΑΙ «NUEVO FLAMENCO» 

 

 

Σ’ αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε αναλυτικά τι συμβαίνει κατά τη δεκαετία του 

1970, μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη φλαμένκο κιθάρα όσο και για τη 

φλαμένκο μουσική. Επίσης, θα διερευνήσουμε, τί ονομάζεται Nuevo flamenco και 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά του.  

 Μία σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της Ισπανίας κατά την περίοδο 1940-1980 

θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων στο πεδίο της μουσικής5.  

Από το 1939 και για τριανταέξι χρόνια η Ιβηρική Χερσόνησος βρισκόταν υπό το 

δικτατορικό καθεστώς του Fransisco Franco. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων 

σημειώθηκαν αρκετές εξελίξεις στην ιστορία της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, κατά τα 

χρόνια του 1940 και 1950 τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο ηλεκτροδότησης της 

Ισπανίας. Επιπλέον, το ραδιόφωνο και το σινεμά μαζί με τον Τύπο αποτελούσαν 

κύριες πηγές πληροφόρησης. Παράλληλα, η μετανάστευση και ο τουρισμός 

σημαίναν το άνοιγμα της ισπανικής κοινωνίας στον εκτός των συνόρων κόσμο. 

Γενικότερα, η  δεκαετία του 1950 χαρακτηρίστηκε από φτώχεια και κακουχίες.  

Αντιθέτως, το 1960 άρχισε η κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη. Χάρη σε αυτήν 

γεννήθηκε η αστική τάξη, η οποία μπορούσε πια να έχει πρόσβαση στις οικιακές 

ηλεκτρικές συσκευές, μεταξύ άλλων πικάπ (tocadiscos) και αυτοκίνητα. Συν τοις 

άλλοις, η τηλεόραση μετατράπηκε σε κύρια πηγή πληροφόρησης. Στις ζωές των 

Ισπανών πια η διασκέδαση κατείχε πλέον σημαντική θέση. «Η δεκαετία του 1960 

                                                             
5  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Ισπανία από το 
1940 ως και 1970 αλλά και τη μουσική εκείνη την περίοδο, βλ. Perez Custodio, 2005, σελ. 30-54 
καθώς και το βιβλίο Historia social-Sociologia historica της Julia S. (1989). 
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υπήρξε για την Ισπανία μία εποχή κρυφής ελπίδας[…]», όπως σημειώνει ο 

συγγραφέας και ιστορικός Gubern, R. (Perez Custodio, 2005, σελ. 27). 

 Όσον αφορά τη μουσική αυτής της εποχής, υφίστατο λογοκρισία, ιδιαιτέρως η 

μουσική που μπορούσε να διαταράξει την κοινωνική τάξη που είχε εγκαθιδρυθεί 

από το 1940 ή να απειλήσει τα θεμέλια της ηγεμονίας6. Ακόμη, να σημειωθεί ότι 

από το 1960 και μετά έφτασε στην Ισπανία η ποπ μουσική, που είχε κατακλύσει τον 

κόσμο. Έτσι, η ισπανική νεολαία ήρθε σε επαφή με τους Beatles και τους Rolling 

Stones. Επίσης γνώρισε το twist, το ροκ και τις μπαλάντες μέσα από τη μουσική του 

Elvis Presley σε ταινίες που είχαν γίνει πλέον αρκετά γνωστές. Η εισαγωγή της ξένης 

μουσικής στην Ισπανία το 1960 ήταν πια πραγματικότητα (Perez Custodio, 2005). 

Τέλος, η δεκαετία 1970 χαρακτηρίστηκε από πολλές καινοτομίες. Άρχισε να φυσά 

ούριος άνεμος, καθώς μετά το 1975, με το θάνατο του δικτάτορα Francisco Franco, 

καταργήθηκε η λογοκρισία και έφτασαν στην Ισπανία πολιτιστικά προϊόντα που 

μέχρι τότε ήταν απαγορευμένα από το καθεστώς. Εγκαθιδρύθηκε η συνταγματική 

μοναρχία και οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές ήταν πια γεγονός τον Ιούνιο του 

1977. Άρχιζε να δημιουργείται για το ισπανικό έθνος ένα κλίμα ελευθερίας και 

ασφάλειας. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτά τα γεγονότα άσκησαν επιρροή και στη 

μουσική. Πολλοί μουσικοί δημιουργοί και εκτελεστές μουσικής που τότε ξεκινούσαν 

την επαγγελματική τους καριέρα δεν μπόρεσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι από 

αυτές τις αλλαγές. 

 NUEVO FLAMENCO 

Οι γνώμες για το τί ακριβώς είναι το Nuevo Flamenco και πότε εμφανίζεται 

ποικίλλουν. Από το 1970 και μετά το θάνατο του δικτάτορα Franco (1975), οι νέοι 

άρχιζαν να ταυτίζονται με την αγγλοσαξονική μουσική με την οποία έρχονταν σε 

επαφή μέσω του ραδιοφώνου και των δίσκων. Η τάση αυτή υπέδειξε στους 

μουσικούς του φλαμένκο ότι έπρεπε να ανανεωθούν εκ βάθους. Άρχισαν έτσι 

φανερά να κλίνουν προς μια νέα φόρμα έκφρασης, της οποίας κύριος εκπρόσωπος 

είναι ο Paco De Lucia7. Μέσα από τη μουσική δράση και τις συνεργασίες του, ιδίως 

                                                             
6
 Βλ. Κεφ.1, σελ. 14. 

7 Βλ. υποσημ. 6, σελ. 12.  
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όπως αυτά αποτυπώνονται στον δίσκο Fuente y Caudal, που ηχογραφήθηκε το 

1973, και περιλαμβάνει τη γνωστή rumba Entre dos Aguas (βλ. κεφ. 4), τέθηκαν τα 

θεμέλια για τη δημιουργία ενός νέου μουσικού ρεύματος, του λεγόμενου Nuevo 

Flamenco. 

Σύμφωνα με την Garland Encyclopedia of World Music:  

Nuevo flamenco είναι ο όρος που έχει δοθεί στη μίξη του 

flamenco ιδιώματος με άλλα μουσικά είδη, όπως τα blues, η 

αραβική, η λατινοαμερικάνικη, η δυτική και η αφρικανική 

μουσική. Ο σπουδαίος κιθαρίστας Paco de Lucia, πρότυπο των 

κιθαριστών της γενιάς του, ένωσε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς 

με ρυθμούς της τζαζ μουσικής στις αρχές του 1970 και άσκησε 

τεράστια επιρροή στους σύγχρονους φλαμένκο κιθαρίστες. Σε 

συνεργασία με τον διάσημο τσιγγάνο τραγουδιστή Camaron de la 

Isla, δημιούργησε ενορχηστρώσεις στις οποίες πρόσθεσε το 

ηλεκτρικό μπάσο, τα κρουστά, το φλάουτο και το συνθεσάιζερ 

χαράζοντας νέα μονοπάτια στο φλαμένκο, ενώ ανέδειξε τον 

Camaron σε μεγάλο αστέρα στην Ισπανία μέσα από τις γνωστές 

επιτυχίες “Soy Gitano” και “Caminando” […] (Miles και Chuse, 

2000, σελ. 599). 

Σύμφωνα με την Diana Perez Custodio, τα  μουσικά χαρακτηριστικά του Nuevo 

flamenco μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: χρήση  ανοιχτών συγχορδιών για να 

«μαλακώσει» η αρμονία, διεύρυνση της ορχήστρας και καθιέρωση του grupo 

flamenco8, ενσωμάτωση στοιχείων από την ποπ-ροκ, την τζαζ, τη λατινοαμερικάνικη 

και την κλασική μουσική, καθώς και μια σειρά άλλων «εξωτικών» ειδών μουσικής. 

Τέλος, το Nuevo Flamenco απευθύνεται ιδίως σε διεθνές κοινό και κατά μεγάλο 

ποσοστό στις νεαρές ηλικίες (2005, σελ.16). 

 

                                                             
8 Πρόκειται για ομάδα μουσικών η οποία δεν περιορίζεται απλά στον κιθαρίστα, τον τραγουδιστή και 
τον χορευτή, όπως συνέβαινε παλιότερα, αλλά υπάρχουν όργανα όπως το ηλεκτρικό μπάσο, το 
φλάουτο, η φωνή, δύο ή και τρεις κιθάρες και κρουστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

 

 

 Paco de Lucia: Η ζωή και η πορεία του. 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τη ζωή του Paco de Lucia και θα δούμε 

προοδευτικά την πορεία του στη μουσική, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τί 

συνέβη τη δεκαετία 1970 και πώς αυτός ο μεγάλος μουσικός μέσα από τη δουλειά 

του χαρακτηρίστηκε ως «πιλότος1» του γένους του. 

  Ο Paco de Lucia2 ή αλλιώς Franscisco Sanchez Gomez, όπως πραγματικά 

ονομάζεται, γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1947 στην πόλη Algeciras της 

Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία. Είναι το πέμπτο παιδί της οικογένειας Sanchez 

Gomez. Τα τέσσερα αδέρφια του η Maria, ο Ramon,  ο Antonio και ο Pepe 

ασχολήθηκαν επίσης με το φλαμένκο, ο καθένας με μια διαφορετική πτυχή του. Η 

ενασχόλησή τους αυτή οφείλονταν στον πατέρα τους, Antonio Sanchez Pecino, που 

έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη ζωή του Paco de Lucia ειδικά όσον αφορά τη μουσική. 

Ο πατέρας του De Lucia ήταν ο ίδιος κιθαρίστας και εξασφάλιζε τη διαβίωση της 

οικογένειας παίζοντας κιθάρα σε γιορτές (fiestas).  Θέλησε όλα του τα παιδιά να 

μεγαλώσουν με μια «φλαμένκο πειθαρχία» (Pohren, 1992, σελ. 55). Πράγματι, έτσι 

έγινε. Εξαιτίας της δουλειάς του πατέρα του, ο De Lucia ήρθε από μικρός σε επαφή 

με σπουδαίους καλλιτέχνες του φλαμένκο και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η 

                                                             
1 Miles και Chuse, 2000, σελ. 599. 
2 2 Γνωστός ως Paco, ο Fransisco Sanchez Gomez πήρε το όνομα Paco de Lucia (ο Πάκο της Λουθίας, 
το όνομα της μητέρας του) ώστε να τον διαχωρίζουν από τους συνονόματούς του, καθώς το όνομα 
Paco ήταν αρκετά διαδεδομένο στην Ισπανία και ιδίως στη γειτονιά που μεγάλωσε.  
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φλαμένκο μουσική αποτελούσε καθημερινότητα, μιας και, όπως ο ίδιος δηλώνει, 

πάντοτε θυμάται κάποιον να τραγουδάει ή να παίζει κιθάρα μέσα στο σπίτι του3. 

Στα 6 του χρόνια άρχισε να παίρνει τα πρώτα μαθήματα κιθάρας από το 

οικογενειακό του περιβάλλον και να προκαλεί τον θαυμασμό για την ταχύτητα με 

την οποία αφομοίωνε τεχνικές, ρυθμούς κ.ά. Ο πατέρας του εντόπισε αυτό το 

ταλέντο και επέβαλε πολλές ώρες μελέτης στον μικρό τότε κιθαρίστα, έχοντας ως 

απώτερο σκοπό να τον κάνει σπουδαίο κιθαρίστα. Με το πέρασμα του χρόνου και 

έχοντας εξασκηθεί αμέτρητες ώρες, ο De Lucia ήταν πια ικανός να συνοδεύει την 

αδερφή του Maria και τον αδερφό του Pepe στο τραγούδι, καθώς και άλλους 

καλλιτέχνες που τύχαινε να παρευρεθούν στο σπίτι τους. Στα 11 χρόνια του έφυγε 

από το σχολείο, καθώς ο πατέρας του τον ενθάρρυνε να αφοσιωθεί μόνο στην 

κιθάρα, συγκεκριμένα να μελετάει 12 ώρες την ημέρα ώστε να αξιοποιήσει το 

φυσικό ταλέντο που είχε. Ο ίδιος ο De Lucia  αργότερα δήλωσε πως θα επιθυμούσε 

να έχει αποκτήσει μόρφωση και πως το περιορισμένο εύρος των γνώσεών του, 

ειδικά όσον αφορά τη μουσική, του δημιούργησε συμπλέγματα. Χαρακτηριστικό 

του πώς ο πατέρας του διαμόρφωσε την εξέλιξή του αποτελεί το γεγονός ότι όταν 

κάποια στιγμή ο κιθαρίστας εξέφρασε την επιθυμία να μελετήσει κλασική κιθάρα, ο 

πατέρας του τον ρώτησε αν ήθελε να γίνει ένας ακόμη κιθαρίστας ανάμεσα στους 

πολλούς εξαίρετους κλασικούς κιθαρίστες ή ο καλύτερος φλαμένκο κονσερτίστας 

στον κόσμο. Αξίζει να αναφερθεί ότι με το πέρασμα των χρόνων και όταν ο De Lucia  

άρχισε να αποκτά τη φήμη που έχει σήμερα και να συνεργάζεται με άλλους 

μουσικούς, ιδίως από τον χώρο της jazz, παρακολούθησε μαθήματα σολφέζ, 

αρμονίας, σύνθεσης κλπ (Pohren, 1992). 

Σε ηλικία 13 ετών, ο De Lucia ήρθε σε επαφή με την μουσική του Niño Ricardo και 

του Sabicas, σπουδαιότατων κιθαριστών της εποχής, οι οποίοι άσκησαν μεγάλη 

επιρροή στον ίδιο και κατ’ επέκταση στο παίξιμό του (βλ. κεφ.3 παρακάτω). Μετά 

από 7 χρόνια σκληρής μελέτης -καθώς ο κιθαρίστας είχε αρχίσει να μελετάει από 

την ηλικία των επτά ετών- ο De Lucia ήταν πια έτοιμος να βγει στο προσκήνιο. Έτσι, 

τον Μάιο του 1962 ο 14χρόνος πια Paco de Lucia και ο αδερφός του Pepe 

                                                             
3
 Πρόκειται για δήλωση που έκανε ο κιθαρίστας σε συνέντευξη που έδωσε στον συγγραφέα D. E. 

Pohren (Pohren, 1992, σελ. 55). 
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λαμβάνουν μέρος στον «διαγωνισμό φλαμένκο της Jerez de la Frontera» έχοντας 

ήδη ηχογραφήσει τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «Los Chiquitos De Algeciras» (Οι 

μικρούληδες από την Algeciras). Όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν έκπληξη 

στον φλαμένκο κόσμο της εποχής. Ο Pepe κέρδισε το πρώτο βραβείο, που 

ανέρχονταν στο ποσό των 35.000 pesetas. Για τον De Lucia, που έπαιξε καλύτερα 

από όλους τους διαγωνιζόμενους κιθαρίστες χωρίς ωστόσο να έχει την κατάλληλη 

ηλικία για να λάβει μέρος, δημιουργήθηκε ειδικό βραβείο που ονομάστηκε Javier 

Molina4 και ανέρχονταν στο ποσό των 4.000 pesetas. Αναμφίβολα, η δημιουργία 

ειδικού βραβείου για έναν διαγωνιζόμενο που δεν πληρούσε το όριο ηλικίας αλλά 

παρ’ όλα αυτά είχε την καλύτερη επίδοση, μαρτυρά σκληρή μελέτη αλλά 

ενδεχομένως και πηγαίο ταλέντο. 

To 1963, o De Lucia και ο αδερφός του Pepe βρίσκονταν σε περιοδεία στην Αμερική 

με τον Jose Greco5. Όταν επέστρεψαν στην Ισπανία, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, η 

φήμη τους είχε ήδη κυκλοφορήσει με αποτέλεσμα τόσο ο De Lucia όσο και ο 

αδερφός του να δεχθούν προσφορές για να παίξουν σε ιδιωτικές φιέστες καθώς και 

σε μαγαζιά που προσφέρανε φλαμένκο θέαμα, τα λεγόμενα tablaos6. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, ο πατέρας τους είχε και εκεί λόγο. 

Τα επόμενα τρία χρόνια, ο De Lucia ηχογραφεί κάποιους δίσκους με τον αδερφό του 

και άλλους συνοδεύοντας τραγουδιστές της εποχής. Επίσης, εκείνη την περίοδο 

ηχογραφεί και κάποια δημοφιλή θέματα του F. G. Lorca με τον κιθαρίστα Ricardo 

Modrego (Pohren, 1992). 

Όπως επισημαίνει η συγγραφέας και μουσικός Diana Perez Custodio, o De Lucia 

ξεκίνησε τo 1966 μια παγκόσμια περιοδεία, πάλι με τον Jose Greco. Ένα χρόνο 

αργότερα, ταξίδεψε σ’ όλη την Ευρώπη με το Festival Flamenco Gitano και 

επιστρέφοντας ηχογράφησε με την Philips τον πρώτο του σολιστικό δίσκο, με τίτλο 
                                                             
4 Το βραβείο ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του σπουδαίου κιθαρίστα Javier Molina. 
5  Ο Jose Greco ήταν διευθυντής μιας από τις σημαντικότερες ορχήστρες της εποχής που συνόδευαν 
το ισπανικό μπαλέτο. Υπέγραψε συμβόλαιο με τον νέο τότε P.D.L.και τον αδερφό του Pepe για μια 
9μηνη περιοδεία στην Β. Αμερική (Perez  Custodio, 2005). 
6 Η λέξη Tablao ή αλλιώς tablado  αναφέρεται στο ξύλινο δάπεδο που υπάρχει στα μαγαζιά στα 
οποία προσφέρεται φλαμένκο θέαμα. Το ξύλινο δάπεδο είναι απαραίτητο σε έναν τέτοιο χώρο 
καθώς πάνω σε αυτό χορεύουν οι χορευτές φλαμένκο δημιουργώντας το χαρακτηριστικό ήχο από το 
χτύπημα των παπουτσιών τους. 
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La Fabulosa Guitarra de Paco de Lucia (Η εξαιρετική κιθάρα του Paco de Lucia, 

1967). Την ίδια χρονιά συνέβησαν κι άλλα γεγονότα καθοριστικά για την πορεία. 

Συγκεκριμένα, γνώρισε τον σαξοφωνίστα Petro Itturalde και ήρθε σε επαφή με  τη 

jazz μουσική. Επίσης, γνώρισε τον  Camaron de la Isla, σημαντικό συνεργάτη και 

αργότερα καλό του φίλο με τον οποίο θα γνώριζαν τεράστια επιτυχία σαν ντουέτο 

(Perez Custodio, 2005, σελ. 79). 

Το 1968, σε ηλικία 21 ετών, ο De Lucia κέρδισε το πρώτο βραβείο στην σολιστική 

κιθάρα στο διεθνή διαγωνισμό τέχνης στην Cordoba. Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, 

ηχογράφησε τον δεύτερο δίσκο του ως σολίστας Fantasia Flamenca de Paco de 

Lucia (Η φλαμένκο φαντασία του Paco de Lucia, 1969), ενώ τιμήθηκε από την έδρα 

της φλαμενκολογίας της Jerez de la Frontera με το εθνικό βραβείο φλαμένκο 

κιθάρας. Ακόμη έλαβε μέρος σε διεθνές φεστιβάλ μουσικής στη Βαρκελώνη. Παρά 

το νεαρό της ηλικίας του, ο κιθαρίστας είχε ήδη στο ενεργητικό του περιοδείες, 

βραβεία και τιμητικούς τίτλους. 

Το 1972 ηχογράφησε το δίσκο El Duende Flamenco de Paco de Lucia (Η έκσταση του 

Paco de Lucia), ενώ το 1973 κυκλοφόρησε ο δίσκος Fuente y Caudal, με την 

περίφημη ρούμπα Entre dos aguas,  που εκτόξευσε τη φήμη του στα ύψη. 

Από την ηχογράφηση του δίσκου Fuente y Caudal και έπειτα, η καριέρα του De Lucia 

πήρε διαφορετική τροπή. Ο κιθαρίστας εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για τη jazz 

μουσική με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει συνεργασίες και να ηχογραφήσει 

δίσκους που πέρασαν στην ιστορία. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί η συνεργασία 

του με τον jazz πιανίστα Chick Korea, τους κιθαρίστες Al di Meola και John Mc 

Laughin καθώς και η δημιουργία του σεξτέτου του. Επιπρόσθετα, οι δίσκοι του από 

το 1970 και μετά εμφάνισαν έντονη επιρροή από τη jazz μουσική και προκάλεσαν 

έκπληξη τόσο για την πρωτοποριακή ενορχήστρωση όσο και για την χρήση 

πρωτότυπης για το φλαμένκο αρμονίας. 

Το 2004 ηχογράφησε τον προτελευταίο του δίσκο Cositas Buenas (Ωραία 

πραγματάκια) (Perez Custodio, 2005). 
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Έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 2014, αφήνοντας στη μέση τον τελευταίο 

του δίσκο Cancion Andaluza (Ανδαλουσιανό τραγούδι). Η προσφορά του στην 

φλαμένκο σκηνή υπήρξε τεράστια, καθώς αποτέλεσε πρότυπο κιθαρίστα για όλες 

σχεδόν τις επόμενες γενιές κιθαριστών. 

 

 

 

 Επιρροές από κιθαρίστες 

 

 

Όπως αναφέρθηκε, ο κύριος λόγος ενασχόλησης του De Lucia με την κιθάρα 

υπήρξε ο πατέρας του, ενώ στην εξέλιξή του ως κιθαρίστα βοήθησε αρκετά το 

γεγονός ότι από την παιδική ηλικία γνώρισε κάποιους από τους σπουδαιότερους 

μουσικούς της φλαμένκο κιθάρας, όπως  ο Niño Ricardo και ο Sabicas, οι οποίοι, 

σύμφωνα με δήλωσή του, υπήρξαν τα είδωλά του7. Συγκεκριμένα, ο Niño 

Ricardo υπήρξε πρότυπο κιθαρίστα για τη γενιά του De Lucia. Τύχαινε όμως να 

είναι και καλός φίλος της οικογένειας του De Lucia και να επισκέπτεται τακτικά 

τo σπίτι τους.  Έτσι άσκησε τεράστια επιρροή στον κιθαρίστα, που ξεκίνησε να 

παίζει κιθάρα μιμούμενος τις falsetas  του Niño Ricardo. Ωστόσο, ο De Lucia είχε 

από μικρός την ικανότητα να προσθέτει δικά του στοιχεία χωρίς να μιμείται 

ακριβώς το παίξιμο των άλλων. Η μουσική του Ricardo κυοφορούσε την μουσική 

που δημιούργησε αργότερα ο De Lucia, όπως εξάλλου αναγνώριζε και ο ίδιος ο 

De Lucia .Παράδειγμα αποτελεί η solea με το όνομα Gloria al Niño Ricardo (Δόξα 

στον Niño Ricardo) που αφιέρωσε ο κιθαρίστας στο δίσκο του Siroco (Σιρόκο, 

1987). 

 Όπως αναφέρει ο ίδιος ο De Lucia: «Ο Ricardo υπήρξε ο δάσκαλος της γενιάς 

μας, του Sanlucar, του Serranito, ολονών μας. Ήταν ο κιθαρίστας που εκείνη την 

                                                             
7 Perez Custodio, 2005, σελ. 84-85 και Pohren 1992, σελ. 59. 
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εποχή παρουσίαζε το ό,τι καλύτερο, ο πατέρας […] Λίγο έως πολύ όλοι οι νέοι 

κοιτάζοντας τον εαυτό μας βλέπαμε αυτόν και προσπαθούσαμε να μάθουμε και 

να τον αντιγράψουμε» (Perez Custodio, 2005, σελ. 84). 

Το δεύτερο σημαντικό άτομο που άσκησε μουσική επιρροή στον Paco de Lucia 

ήταν ο κιθαρίστας Sabicas. O De Lucia ήρθε σε επαφή μαζί του τη δεκαετία του 

1960, όταν ήταν σε περιοδεία στην Αμερική με τον Jose Greco. Ο Sabicas 

βρισκόταν στην Αμερική, όπου η φήμη του εξαπλωνόταν. Παράλληλα, 

κυκλοφορούσε η φήμη για κάποιον νεαρό που έπαιζε στην κομπανία του Greco. 

Αυτόν το νεαρό θέλησε να γνωρίσει ο Sabicas. Έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία των 

δύο κιθαριστών. Ο De Lucia έπαιξε κάτι για τον Sabicas και η συμβουλή που του 

έδωσε ο διάσημος κιθαρίστας καθόρισε το μετέπειτα παίξιμο του De Lucia. Ο 

Sabicas τού υπέδειξε πως στο φλαμένκο δεν πρέπει να παίζεις ό,τι ακριβώς 

παίζει κάποιος άλλος, αλλά να προσθέτεις το προσωπικό σου στοιχείο. Ήταν 

γεγονός ότι ο Paco de Lucia εμφάνιζε έντονα στο παίξιμό του στοιχεία του 

Ricardo και η γνώμη του Sabicas του έδωσε το έναυσμα για να αρχίσει να 

συνθέτει δικές του δημιουργίες. Ο ίδιος ο De Lucia λέει: «Είχα πλήρη επίγνωση 

του ότι έπαιζα καλά αλλά ήμουν πολύ επηρεασμένος από τον Ν. Ricardo. Τότε, 

λοιπόν, άρχισα να συνθέτω» (Perez Custodio, 2005, σελ. 85).  

Όσον αφορά τον Sabicas, ο συγγραφέας Angel Alvarez Caballero εξηγεί: 

«Ειλικρινά, χωρίς τον Sabicas η κιθάρα φλαμένκο δε θα ήταν αυτό που είναι 

σήμερα. Στην εποχή του παρουσίασε μια σειρά από τεχνικές καινοτομίες που 

άφηναν άφωνους όσους κατείχαν το αντικείμενο […]» (Perez Custodio, 2005, 

σελ. 84).  

Επίσης, ο De Lucia έτρεφε μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο του Ramon 

Montoya, τον οποίο θεωρούσε δάσκαλο του Niño Ricardo και του Sabicas. Όπως 

αναφέρει: «O Sabicas και ο Niño Ricardo υπήρξαν δάσκαλοι της γενιάς μου αλλά 

ο Montoya υπήρξε με τη σειρά του ο δάσκαλος της δικής τους γενιάς. Πιστεύω 

ότι ήταν ο πιο σημαντικός από όσους γνωρίζουμε, από τους κιθαρίστες που 

πέρασαν από την ιστορία[…]» (Perez Custodio, 2005, σελ. 84). Επιρροή στον De 
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Lucia άσκησε επίσης και ο Mario Escudero, τον οποίο γνώρισε το 1963 στην 

Αμερική.  

Από το 1960 και έπειτα, ο κιθαρίστας άρχισε να συνθέτει συστηματικά δικά του 

έργα. Στους 3 πρώτους σολιστικούς δίσκους του και ιδιαίτερα στον πρώτο (La 

Fabulosa Guitarra de Paco de Lucia, 1967), η επιρροή των προαναφερθέντων 

κιθαριστών είναι εμφανής. Η εξέλιξη δεν αργεί να έρθει. Στους επόμενους 

δίσκους του είναι έκδηλη η ενσωμάτωση στοιχείων από άλλες μουσικές, ώσπου 

τελικά διαμορφώνεται το προσωπικό του ιδίωμα, η προσωπική του φόρμα 

επικοινωνίας μέσα από τη μουσική. Χρησιμοποιεί συγχορδίες από την jazz και 

τη νοτιοαμερικανική μουσική και το ρυθμό bossa nova. Επιπλεόν, την κιθάρα, 

που ο De Lucia χρησιμοποιεί ως σολιστικό όργανο, συνοδεύει πια ορχήστρα 

(Perez Custodio, 2005). Εκτενής αναφορά στα χαρακτηριστικά στοιχεία στο 

παίξιμο και τις ενορχηστρώσεις του γίνεται στο κεφ. 4. 

 

 

 Δισκογραφία 

 

Την εξέλιξη του Paco de Lucia μπορούμε να την παρατηρήσουμε εξετάζοντας τη 

δισκογραφία του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1964 -χρονολογία κατά την οποία 

ηχογραφήθηκε ο πρώτος δίσκος του Paco de Lucia σαν ντουέτο με τον Ricardo 

Modrego- οι μουσικοί βρίσκονταν σε διαμάχη με τις δισκογραφικές εταιρείες καθώς 

η επανάσταση που έφερε το πικ-απ τους είχε παραγκωνίσει τελείως. Στα μεγάλα 

σαλόνια η ζωντανή μουσική αντικαθίστατο από ηχογραφημένη μουσική. Έτσι οι δυο 

αυτοί μουσικοί στάθηκαν τυχεροί: Όπως εξηγεί ο Ricardo Modrego η δισκογραφική 

εταιρεία Phillips τους ζητούσε να ηχογραφούν ακόμα και κάθε 2-3 μήνες έναν 

καινούργιο δίσκο και επίσης να συνοδεύουν με τις κιθάρες τους πολλούς 

τραγουδιστές και χορευτές σε ηχογραφήσεις, καθώς η εταιρεία δεν κατόρθωνε 

εκείνη την περίοδο να υπογράψει συμβόλαια με άλλους μουσικούς, εξαιτίας 
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ακριβώς της προαναφερθείσας διένεξης μεταξύ μουσικών/τραγουδιστών και 

εταιρειών (Gamboa, 2005, σελ. 120).  

Ο παρακάτω πίνακας, όπως τον συνέταξε η συγγραφέας και μουσικός Diana Perez 

Custodio (2005, σελ. 82-83), παρουσιάζει τη δισκογραφία του Paco de Lucia από το 

1964 ως σήμερα: 

 1964: Dos guitarras flamencas en Stereo, Ricardo Modrego και Paco de Lucia. 

 1965: Canciones de Garcia Lorca para guitarra, Ricardo Modrego και Paco de 

Lucia. 

 1965: 12 exitos para dos guitarras flamencas, Ricardo Modrego και Paco de 

Lucia. 

 1967: La Fabulosa Guitarra de Paco de Lucia. Κομβικός δίσκος. 

 1967: Canciones Andaluzas para dos guitarras, Paco de Lucia, Ramon de 

Algeciras. 

 1967: Dos guitarras flamencas en America Latina, Paco de Lucia, Ramon de 

Algeciras. 

 1969: Fantasia Flamenca de Paco de Lucia. Κομβικός δίσκος. 

 1969: Paco de Lucia y Ramon de Algeciras en Hispanoamerica. 

 1969: 12 hits para 2 guitarras flamencas y orquestra de cuerda, Paco de Lucia 

y Ramon de Algeciras. 

 1971: El mundo Flamenco: Paco de Lucia presenta a Raul Bailaor y Pepe de 

Lucia Cantaor. 

 1971: Recital de Guitarra de Paco de Lucia. 

 1972: El duende de Paco de Lucia. Κομβικός δίσκος. 

 1973: Fuente y Caudal. Κομβικός δίσκος. 

 1975: Paco de Lucia en vivo desde El Teatro Real. 

 1976: Almoraima. Κομβικός δίσκος. 

 1978: Paco de Lucia interpreta a Manuel de Falla. 

 1981: Solo quiero caminar. Κομβικός δίσκος. 

 1981: Castro Marin. 

 1984: Live...one summer night. 
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 1987: Siroco. Κομβικός δίσκος. 

 1990: Zyryab. Κομβικός δίσκος. 

 1991: Joaquin Rodrigo. Concierto de Aranjuez. 

 1993: Paco de Lucia & Sextet. Live in America. 

 1996: The Guitar Trio. Al DiMeola, Paco de Lucia & John McLaughin. 

 1998: Luzia. Κομβικός δίσκος. 

 1964-1999: Paco de Lucia por descubrir. 

 2003: Cositas Buenas. Κομβικός δίσκος ( Perez Custodio, 2005). 

Υπάρχει και ο δίσκος με τίτλο La Guitarra de Oro de Paco de Lucia (1982), 

που δεν αναφέρεται στον πίνακα. 

 

Επίσης, στο δισκογραφικό έργο του κιθαρίστα εντάσσονται και οι παρακάτω δίσκοι 

στους οποίους συνοδεύει τον τραγουδιστή Camaron de la Isla. Οι περισσότεροι 

ανήκουν στην δεκαετία 1970. Το ντουέτο De Lucia – Camaron ξεπέρασε κάθε 

προηγούμενο, όπως και η φήμη τους. Μαζί άνοιξαν νέο δρόμο στο φλαμένκο. 

 

 Δίσκοι συνοδευτικής κιθάρας (Discos de acompañamento): 

 

 1971: El Camaron de la Isla, con la colaboracion especial de Paco de Lucia. 

 1973: El Camaron de la Isla, con la colaboracion especial de Paco de Lucia.  

 1974: Soy Caminante. Camaron y Paco.  

 1977: Castillo de Arena. Camaron y Paco. 

 1992: Potro de Rabia y Miel. Cante: Camaron de la Isla y Guitarras: Paco de 

Lucia y Tomatito (Pohren, 1992). 

 

Παρακάτω, θα εξετάσουμε προσεκτικότερα (και με χρονολογική σειρά) ορισμένους 

από τους δίσκους που προηγούνται της κομβικής ηχογράφησης του Entre dos 

Aguas, η οποία θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 4. 
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 Ειδικότερα, στους δίσκους του 1964 και 1965 ο Paco de Lucia άρχισε να συνεργάζεται με 

τον Ricardo Modrego, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Οι δυο τους συνοδεύουν σπουδαίους 

τραγουδιστές της εποχής και ηχογραφούν κομμάτια που κατά μια έννοια τους επέβαλε η 

δισκογραφική εταιρεία Philips. Πρόκειται κυρίως για εμπορικά τραγούδια της 

Ανδαλουσίας, τραγούδια φλαμένκο  καθώς και τραγούδια του F.G.Lorca. Σ’ αυτούς τους 

δίσκους συμμετείχε και ο αδερφός του De Lucia, o  Ramon de Algeciras, ηχογραφώντας 

μαζί τους ισπανοαμερικανικά τραγούδια. Έχει επισημανθεί ότι η ηχογράφηση αυτών των 

κομματιών δεν τους προκαλούσε ιδιαίτερη ευχαρίστηση, ωστόσο γινόταν για εμπορικούς 

λόγους και ύστερα από εντολή της δισκογραφικής εταιρείας (Perez Custodio, 2005). 

Το 1967, με τον δίσκο La Fabulosa Guitarra de Paco de Lucia, ο 19χρονος κιθαρίστας 

άρχισε τη σολιστική του καριέρα. Παρουσίαζε σόλο βασισμένα στο παραδοσιακό 

φλαμένκο και καλοδουλεμένες κιθαριστικές τεχνικές. Εμφανείς είναι οι επιρροές 

που έχει δεχτεί από τον: Niño Ricardo, τον Sabicas και τον Mario Escudero. 

Επιπλέον, το παίξιμό του άρχιζε να αποκτά ταυτότητα, η οποία εντοπίζεται στη 

φυσική αίσθηση του ρυθμού και του αντιχρονισμού, τις  εκπληκτικές τεχνικές του 

αντίχειρα, τα γρήγορα περάσματα (picado) καθώς και τη χρήση πρωτότυπων για την 

εποχή συγχορδιών και αρμονίας. 

Το 1969, ο δίσκος Fantasia Flamenca de Paco de Lucia φανερώνει μεγάλες αλλαγές 

στο παίξιμο του κιθαρίστα που πια έχει ωριμάσει αρκετά. Η εκφραστικότητά του 

στα κομμάτια είναι έκδηλη και η τεχνική του αγγίζει το ζενίθ. Χρησιμοποιεί πλέον το 

tremolo με μεγαλύτερη σιγουριά και πειραματίζεται με το ρυθμό χωρίς ωστόσο 

ποτέ να τον χάνει. Οι φράσεις και οι falsetas του είναι εκπληκτικές και σε αυτές 

εντοπίζονται οι επιρροές από άλλους κιθαρίστες. Από την άλλη, οι επιρροές από την 

jazz μουσική είναι εμφανείς σε κάποιες συγχορδίες και ρυθμούς. Συμπερασματικά, 

στον δίσκο αυτό αρχίζει πλέον να διαγράφεται η κιθαριστική ταυτότητα του De 

Lucia, την οποία χαρακτηρίζει η ρυθμική πολυπλοκότητα και η χρήση αρμονίας της 

jazz μουσικής. Η κατεύθυνση που θα ακολουθούσε ο κιθαρίστας είχε ήδη αρχίσει 

να διαφαίνεται. 

 Όπως ο ίδιος δήλωσε  χρόνια μετά, το 1986: «[…] Το φλαμένκο είναι, κυρίως, 

προϊόν του πνεύματος και κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να ζει και να αναπτύσσεται. 
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Θα δεχτεί αλλαγές αλλά, όπως συμβαίνει με τη γλώσσα και την κουλτούρα 

οποιουδήποτε έμβιου όντος, η αλλαγή θα γίνει σταδιακά» (Pohren, 1992, σελ. 78). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

 

 Paco de Lucia, δεκαετία 1970 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια παρουσίαση των δίσκων που ηχογράφησε ο Paco de 

Lucia κατά τη δεκαετία του 1970. Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στον κομβικό δίσκο 

του 1973, Fuente y Caudal και ειδικότερα στο κομμάτι Entre dos Aguas, που 

αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία του φλαμένκο και στην καριέρα του De Lucia. Το εν 

λόγω κομμάτι θα αναλυθεί από μουσικής πλευράς με λεπτομέρεια. Συγκεκριμένα, 

θα αναλύσουμε την πρώτη εκτέλεσή του από τον δίσκο του 1973 βασιζόμενοι στην 

ανάλυση που προτείνει η Diana Perez Custodio , ενώ στη συνέχεια θα αναλύσουμε 

από την αρχή μια μεταγενέστερη ζωντανή εκτέλεση του ίδιου κομματιού με σκοπό 

τη μεταξύ τους σύγκριση. Αυτή η σύγκριση θα συμβάλει στο να γίνουν κατανοητές 

οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο παίξιμο του κιθαρίστα με την πάροδο του 

χρόνου και ύστερα από τους πρωτότυπους δίσκους που είχε ηχογραφήσει. 

Τη δεκαετία 1970, ο Paco de Lucia ηχογράφησε τους περισσότερους κομβικούς 

δίσκους για την καριέρα του και κατ’ επέκταση για την ιστορία του φλαμένκο (βλ. 

πίνακα κεφαλαίου 3). Μέσα από την ανάλυση των δίσκων αυτών προκύπτουν οι 

καινοτομίες και η πρωτότυπη συμβολή του Paco de Lucia στην ιστορία της 

φλαμένκο κιθάρας.  

Πιο συγκεκριμένα, το 1972 κυκλοφορεί ο δίσκος El Duende de Paco de Lucia (Η 

έκσταση του Paco de Lucia). Με τον δίσκο αυτό για πρώτη φορά στην Ισπανία 

εμφανίζεται η κιθάρα φλαμένκο με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας, ενώ 

παλιότερα η συνοδεία αποτελούνταν από μια δεύτερη κιθάρα, και από τα palmas. 
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Επιπλέον ο κιθαρίστας διαπρέπει σε ό,τι αφορά τις συγχορδίες και τις μουσικές του 

φράσεις. Να σημειωθεί ότι το φλάουτο, το οποίο χρησιμοποιούνταν αρκετά στο 

πλαίσιο της συμφωνικής ορχήστρας, από δω και πέρα αποκτά σημαντικό ρόλο και 

στη φλαμένκο μουσική. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η εμφάνισή του 

στο γκρουπ του De Lucia. 

To 1973 ο δίσκος Fuente y Caudal (Πηγή και ροή) φέρνει την επανάσταση στην μέχρι 

τότε φλαμένκο μουσική. Πρόκειται για ορχηστρικό δίσκο χωρίς τη συμμετοχή 

φωνής, ο οποίος ξεπερνά τις 300.000 πωλήσεις και εκτοξεύει την φήμη του 

κιθαρίστα στα ύψη. Το φλαμένκο γίνεται ευρέως γνωστό στο κοινό και αρχίζει μια 

νέα εποχή στην  φλαμένκο ενορχήστρωση αλλά και σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες 

μεταξύ καλλιτεχνών. Αυτό γίνεται κυρίως χάρη στην ρούμπα1 Entre dos Aguas 

(Ανάμεσα σε δύο ρεύματα νερών), η οποία έγινε αρκετά δημοφιλής μετά την 

ηχογράφησή της. Στο κομμάτι αυτό γίνεται χρήση ηλεκτρικού μπάσου και μπόνγκος, 

κάτι πρωτοφανές για τα μέχρι τότε δεδομένα, και ανοίγει ο δρόμος για τη 

δημιουργία του φλαμένκο γκρουπ που αποκτά με τα συγκεκριμένα όργανα μια πιο 

μοντέρνα «χροιά». Πρωτότυπη είναι και η χρήση fade out σ’ αυτόν τον δίσκο. Πέρα 

από τη ρούμπα, που, όπως λένε προστέθηκε τελευταία στιγμή στον δίσκο2, 

υπάρχουν και άλλα αξιόλογα κομμάτια στα οποία διακρίνεται πια η κιθαριστική 

ταυτότητα του De Lucia και γίνονται λιγότερο εμφανείς οι επιρροές του από άλλους 

κιθαρίστες. 

Το 1975 το βασιλικό θέατρο της Μαδρίτης ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του 

στο φλαμένκο. Η συναυλία φλαμένκο που γίνεται εκεί σηματοδοτεί την είσοδο της 

φλαμένκο μουσικής σε επίσημους χώρους, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ως τότε. 

Το φλαμένκο γίνεται αποδεκτό και θεωρείται ένα μουσικό είδος ισάξιο με 

οποιοδήποτε άλλο. Το κοινό αυτής της συναυλίας είναι κυρίως νεολαία. Ο δίσκος 

Paco de Lucia en Vivo Desde Teatro Real (Ο Paco de Lucia ζωντανά από το Βασιλικό 

Θέατρο) αποτελεί ζωντανή ηχογράφηση της ιστορικής αυτής συναυλίας. Σ’ αυτόν 

                                                             
1
 Για τα χαρακτηριστικά της ρούμπας ως μουσικό είδος βλ. παρακάτω. 

2 Ο ίδιος ο De Lucia δήλωσε ότι το κομμάτι ήτανε μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής. 
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τον δίσκο ακούγεται παραδοσιακό φλαμένκο παιγμένο με υψηλή κιθαριστική 

τεχνική χωρίς τη χρήση εφέ και χωρίς στοιχεία εξωτικής μουσικής3. 

Το 1976, ο δίσκος Almoraima4 (Αλμοράϊμα) επικεντρώνεται στην μουσική πρακτική 

του φλαμένκο γκρουπ. Συνεργάζονται μουσικοί από διαφορετικούς χώρους σε 

αντίθεση με ηχογραφήσεις πριν το 1973 που συνεργάζονταν μόνο μουσικοί από το 

χώρο του φλαμένκο και εμπεδώνεται η χρήση των κρουστών και του ηλεκτρικού 

μπάσου. Επίσης, υπάρχουν μέρη στα οποία μια ομάδα μουσικών τραγουδά σε στυλ 

χορωδίας (coro) και άλλοι αναλαμβάνουν τα palmas και το jaleo. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε αυτόν το δίσκο συμμετέχει και το ούτι. Έντονα είναι τα στοιχεία 

αραβικής και jazz μουσικής που απαντώνται κυρίως στις συγχορδίες. Οι μουσικές 

πρακτικές που εισάγονται με το δίσκο αυτό γεννούν μια ολόκληρη συζήτηση γύρω 

από την ταυτότητα του φλαμένκο, ενώ παράλληλα αρχίζει να διαγράφεται η 

δημιουργία ενός νέου μουσικού είδους, της flamencojazz ή flamencοfusion 

μουσικής. Τέλος, ο δίσκος αυτός περιέχει το κομμάτι Rio Ancho5 (Ποτάμι Άντσο), 

επίσης ρούμπα, που πολλοί θεωρούν ότι βαδίζει στα χνάρια του Entre dos Aguas 

(Pohren 1992). Αναμφίβολα, η ρούμπα Rio Ancho έγινε εξίσου δημοφιλής με το 

Entre dos Aguas. Επίσης, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό- για τα μουσικά θέματά του - 

κομμάτι, το οποίο ηχογραφήθηκε από το κιθαριστικό τρίο Paco de Lucia- Al di 

Meola- John McLaughin. Οι δυο τελευταίοι είναι καταξιωμένοι παίκτες της 

ηλεκτροακουστικής κιθάρας. 

Στον τελευταίο δίσκο της δεκαετίας, Paco de Lucia Interpreta a Manuel de Falla (Ο 

Paco de Lucia παίζει Manuel de Falla, 1978) ο κιθαρίστας παρουσιάζει κομμάτια του 

συνθέτη Manuel de Falla, αφήνοντας όμως το δικό του στίγμα. Πέρα από τα 

αδέρφια του De Lucia, συμμετέχει το γκρουπ Dolores, που ενισχύει τον ήχο με 

φλάουτο, κρουστά και ηλεκτρικό μπάσο. Ο ίδιος ο κιθαρίστας δηλώνει: «Η πρόθεση 

μου δεν ήταν να μπω στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Αυτό που προσπάθησα 

ήταν να επαναφέρω τη μουσική του Falla στις ρίζες της» (Pohren, 1992, σελ. 112). 

                                                             
3 Όπως αναφέρεται παρακάτω, το 1973 στο δίσκο Fuente y Caudal  γίνεται χρήση εφέ όπως το fade 
out και το  reverb. Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία εξωτικής μουσικής, όπως είναι τα μπόνγκος και ο 
κουβανέζικος ρυθμός της ρούμπας. 
4
 Πρόκειται για ένα κτίριο στην πόλη Cadiz της Ανδαλουσίας. 

5 Πρόκειται για ένα ποτάμι που διασχίζει το Μεξικό. 
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 Συμπληρωματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

επανάσταση σημειώνεται και στο τραγουδιστικό είδος Bambera6, το οποίο 

εμφανίζεται πια ανανεωμένο χάρη στο παίξιμο του De Lucia. Ο ίδιος ενσωμάτωσε 

στη Bambera ένα ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης της solea, το οποίο αποτέλεσε 

πρότυπο για τη συνέχεια (Gamboa, 2011). 

Η εισαγωγή νέων στοιχείων στο φλαμένκο και η διεύρυνση των συνόρων αυτής της 

μουσικής συνεχίστηκε και μετά τη δεκαετία 1970. Η δημιουργία του σεξτέτου του 

Paco de Lucia βοήθησε αρκετά στην ευρύτερη διάδοση του φλαμένκο. Επιπλέον, ο 

Paco de Lucia ήταν αυτός που «δώρισε» στη φλαμένκο μουσική το  cajon7 (κρουστό 

μουσικό όργανο που μοιάζει με κουτί από το ισπ. caja που σσημαίνει κουτί και 

παίζεται χτυπώντας το μπροστινό μέρος του οργάνου με τα χέρια). Όπως δηλώνει ο 

Carlos Caitro Soto de la Colina, οικείος του προσώπου που πούλησε το cajon στον 

De Lucia, «[…] το  cajon είναι περουβιανό όργανο και ο πρώτος που το πήρε για να 

παίξει φλαμένκο ήταν ο Paco de Lucia. Είναι σίγουρο και έχω μάρτυρες γι΄αυτό» 

(Gamboa, 2011, σελ. 92). Μάλιστα, τόσο διαδεδομένο ήταν το σεξτέτο του De Lucia 

και τόσο συχνή η χρήση του cajon στις συναυλίες του σεξτέτου, που σε πολλά μέρη 

του κόσμου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι επρόκειτο για ισπανικό όργανο 

(Gamboa, 2011). 

Σημαντικές αλλαγές έγιναν κατά τη δεκαετία του 1970 και σε ό,τι αφορά την 

κιθάρα, η οποία έρχεται να πρωταγωνιστήσει την περίοδο αυτή στη φλαμένκο 

μουσική. Εδικότερα, αλλαγές έγιναν στον τρόπο που ο εκτελεστής κρατά το όργανο.  

Η θέση της κιθάρας πριν την εκτελεστική πρακτική που έφερε ο De Lucia ήταν η 

εξής: Το κάτω μέρος του οργάνου στηριζόταν στον δεξί μηρό σε γωνία 45 μοιρών 

περίπου και το όργανο τοποθετούνταν διαγώνια σε σχέση με το σώμα. Τα πόδια 

του κιθαρίστα πατούσαν και τα δυο κάτω στο έδαφος και η κιθάρα παρέμενε 

σταθερή από την δύναμη που της ασκούσε το πάνω μέρος του δεξιού χεριού. Αυτή 
                                                             
6  H Bambera είναι ένα παραδοσιακό τραγουδιστικό είδος, το οποίο τραγουδούσαν τα ανύπαντρα 
αγόρια του χωριού στις ελεύθερες κοπέλες σε δημοφιλείς γιορτές (Gamboa, 2011). 
7 Ο De Lucia  το 1977, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας του βρέθηκε ως καλεσμένος σε μια γιορτή 
που διοργάνωσε η ισπανική πρεσβεία. Εκεί άκουσε για πρώτη φορά το cajon και εξέφρασε τον 
ενθουσιασμό του για τον ήχο του οργάνου. Έπειτα, ζήτησε από τον κάτοχο του οργάνου να του 
προμηθεύσει ένα και εκείνος είπε στον κιθαρίστα ότι μπορούσε να του πουλήσει ένα cajon (Gamboa 
2011,σελ.92) 



43 

 

η θέση ήταν επαρκής παλιότερα για όσους έπαιζαν συνοδευτική κιθάρα καθώς τότε 

η συνοδεία ήταν πιο εύκολη. Από την άλλη, δεν θα ήταν καθόλου βολική για έναν 

φλαμένκο κονσερτίστα του σήμερα, του οποίου το παίξιμο είναι πιο περίπλοκο. Η 

θέση αυτή δεν έδινε ελευθερία στον κιθαρίστα. Δεν ήταν φυσική. Επιπλέον 

μπορούσε να προκαλέσει τενοντίτιδα καθώς στο δεξί χέρι ασκούνταν μεγάλη πίεση 

για να κρατηθεί η κιθάρα σταθερή. 

Αντιθέτως, ο τρόπος στήριξης του οργάνου που καθιέρωσε ο De Lucia από το 1972 

και μετά ήταν πολύ πιο άνετος και ιδανικός για τα χέρια ενός κιθαρίστα8. Σύμφωνα 

με τον τρόπο αυτό, η  κιθάρα τοποθετείται σχεδόν παράλληλα με το έδαφος. Τα 

πόδια του εκτελεστή είναι σταυρωμένα και μόνο το αριστερό ακουμπάει κάτω. Το 

δεξί πόδι τοποθετείται χαλαρά  πάνω στο αριστερό  και το «σώμα» της κιθάρας 

στηρίζεται στον δεξί μηρό. Αυτή η θέση απελευθερώνει τα χέρια του εκτελεστή, ο 

οποίος δε χρειάζεται να ασκεί δύναμη για να στηρίζει την κιθάρα παρά μόνο για να 

παίζει. Αποκτά έτσι ευελιξία. Αυτόν τον τρόπο στήριξης του οργάνου υιοθέτησε στη 

συνέχεια μεγάλη μερίδα φλαμένκο κιθαριστών, ιδίως κονσερτίστες (Pohren, 1992, 

Perez Custodio, 2005 και Banzi, 2007). 

Μια επιπρόσθετη καινοτομία που εισήγαγε ο Paco de Lucia στην κιθάρα, πέραν του 

τρόπου στήριξής της, ήταν η αντικατάσταση της «λευκής» κιθάρας που 

κατασκευάζεται από ξύλο κυπαρισσιού (blanca de cipres) από την κιθάρα που 

συνδυάζει το ξύλο κυπαρισσιού με το τριανταφυλλόξυλο (palosanto). Αυτή η 

«μικτή» όσον αφορά την κατασκευή της κιθάρα μοιάζει με την κλασική, ωστόσο οι 

χορδές της έχουν το χαρακτηριστικό «τέντωμα» και βρίσκονται κοντά την ταστιέρα 

ακριβώς όπως συμβαίνει και με τις φλαμένκο κιθάρες (βλ. κεφάλαιο 1).  

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο κιθαρίστας υπήρξε καινοτόμος και στον τομέα της 

ηχογράφησης, αξιοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα της εποχής. Στο δίσκο El Duende 

                                                             
8  Ο ίδιος ο Paco de Lucia παραλληλίζει τον  παλιότερο τρόπο στήριξης της φλαμένκο κιθάρας με την 
άβολη στολή που φορούσαν τότε όλοι οι κιθαρίστες και αναφέρει : «Η στολή που έπρεπε πάντα να 
φοράμε περιλάμβανε και ένα σακάκι και με ζέσταινε υπερβολικά. Εξαιτίας της νευρικότητας που μου 
προκαλούνταν, θα ίδρωνα και (η στολή) θα μύριζε άσχημα. Επίσης, μου πίεζε τους ώμους. Απλά 
αποφάσισα να μην τη φοράω πια. Πόσο με κριτικάρανε! Αλλά σύντομα, όλοι άρχιζαν να βγάζουνε τα 
σακάκια τους και να σταυρώνουν τα πόδια τους… Όλοι άρχισαν να το επιθυμούνε!» (Banzi, 2007, 
σελ. 165) 
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de Paco de Lucia εισάγει στο φλαμένκο τα εφέ του fade out (κλείσιμο του 

κομματιού με σταδιακό χαμήλωμα της έντασης) και του reverb (αντήχηση) (Perez 

Custodio, 2005). 

 

 

 

 

 « Entre dos Aguas» 

 

Το κομμάτι Entre dos Aguas από τον δίσκο Fuente y Caudal του 1973, είναι η πρώτη 

ρούμπα που ηχογραφεί ο De Lucia και θεωρήθηκε το πέρασμα στο λεγόμενο Nuevo 

Flamenco. Ο δίσκος προκάλεσε σάλο εκείνη την εποχή και πούλησε 300.000 

αντίτυπα. Όπως λέγεται, το Entre dos Aguas ήταν μια προσθήκη της τελευταίας 

στιγμής στο δίσκο Fuente y Caudal. Ηχογραφήθηκε κατόπιν απαίτησης της 

δισκογραφικής εταιρείας με την οποία συνεργαζόταν τότε ο κιθαρίστας με σκοπό να 

ολοκληρωθεί το άλμπουμ. Ο ίδιος ο Paco de Lucia δηλώνει:  

 Το Entre dos Aguas γεννήθηκε στα στούντιο ηχογράφησης. 

Έπρεπε να κάνω έναν δίσκο καθώς η δισκογραφική εταιρεία μου 

το ζητούσε. Έλειπε, λοιπόν, ένα κομμάτι για να συμπληρωθεί ο 

δίσκος και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, στο στούντιο, ζήτησα ένα 

ηλεκτρικό μπάσο και ένα μπόνγκος και αυτοσχεδιάζοντας σε τρεις 

τόνους δημιουργήθηκε η ρουμπίτσα αυτή9 (Gamboa, 2011, σελ. 

25). 

                                                             
9 Ο κιθαρίστας επίσης δήλωσε: «Αυτοσχεδίασα γιατί μου έλειπε ένα κομμάτι ακόμη για τον δίσκο και 
ίσως επειδή ήταν ένας δίσκος αρκετά φλαμένκο και εκείνη την περίοδο είχα προσηλωθεί στον 
αυτοσχεδιασμό, κάτι που δεν ήταν σύνηθες για το φλαμένκο» (Banzi, 2007, σελ. 168). 
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 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι δεν είναι βέβαιο αν το 

κομμάτι συνιστά αυτοσχεδιασμό ή αν ο κιθαρίστας είχε προσχεδιασμένη τη 

μελωδία του κομματιού στο μυαλό του. Παρ’ όλα αυτά, στη φλαμένκο μουσική ο 

αυτοσχεδιασμός στηρίζεται σε διαδοχές συγχορδιών, για τις οποίες οι μουσικοί 

συμφωνούν πριν την εκτέλεση του κομματιού. Δεδομένου αυτού, συμπεραίνεται 

ότι κάποια όργανα, αν όχι όλα, έχουν προκαθορισμένο το μουσικό τους μέρος και 

γνωρίζουν, λίγο έως πολύ, τί πρόκειται να παίξουν. Κάτι αντίστοιχο διακρίνεται στην 

ηχογράφηση του κομματιού Entre dos Aguas (1973). Το ηλεκτρικό μπάσο και η 

συνοδευτική κιθάρα ξεχωριστά, ακολουθούν το ίδιο αρμονικό και ρυθμικό μοτίβο 

ανάλογα με το μέρος του κομματιού.  

Αντιθέτως, η κιθάρα του Paco de Lucia είναι αυτή που ποικίλλει στον τρόπο που 

παρουσιάζει τις μουσικές φράσεις. Επομένως, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η 

σολιστική κιθάρα του De Lucia αυτοσχεδιάζει πάνω σε μια διαδοχή συγχορδιών 

προσυμφωνημένη με τους υπόλοιπους μουσικούς. 

Από την άλλη, υπάρχει και η άποψη ότι το κομμάτι αυτό  ο κιθαρίστας το 

επεξεργαζόταν στο μυαλό του 3 χρόνια και έκανε πρόβες πάνω σε αυτό. Το σενάριο 

αυτό βρίσκει σύμφωνο τον Norberto Torres, ερευνητή και φλαμενκολόγο, που 

ισχυρίζεται πως: 

 Ο Paco είχε πουλήσει την ρομαντική εικόνα του φλαμένκο 

κιθαρίστα που τον χαρακτηρίζει η έμπνευση, εικόνα, όμως, πολύ 

μακρινή από την πραγματικότητά του που την χαρακτήριζε η 

συνειδητή δουλειά-μελέτη και η αργή ωρίμανση των μουσικών 

ιδεών 10 

Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν και σε ό,τι αφορά την προέλευση της ονομασίας 

της ρούμπας11. «Entre dos Aguas» κυριολεκτικά σημαίνει: ανάμεσα σε δυο νερά (ή 

σε δύο ρεύματα νερών). Αναφέρεται πιθανόν στην γενέτειρα πόλη του Paco de 

                                                             
10 Ο Norbeto Torres περιγράφει ακριβώς τη διαδικασία ζύμωσης της ιδέας του Entre dos Aguas  και 
δίνει σαφή παραδείγματα στην Perez Custodio, 2005, σελ. 120. 
11 Σχετικά με τη σημασία της ονομασίας του κομματιού, υπάρχει και η άποψη που θέλει τον τίτλο 
του κομματιού να συμβολίζει ενδεχομένως το «πέρασμα» της Ισπανίας από το καθεστώς της 
δικτατορίας στην δημοκρατική μοναρχία (Banzi, 2007). 
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Lucia,  την Algeciras, η οποία αποτελεί σημείο συνάντησης της Μεσογείου με τον 

Ατλαντικό ωκεανό. Βέβαια, θα μπορούσε εξίσου να αναφέρεται στην φλαμένκο 

μουσική, η οποία, σύμφωνα με τον συγγραφέα G. Klingenstein, «βρισκόταν σε 

μεταβατικό στάδιο και ταλανίζονταν ανάμεσα στην παράδοση και την εξέλιξη, στην 

αυθεντικότητα και την ελευθερία» (Pohren, 1992, σελ. 81). O ίδιος ο Paco de Lucia, 

ωστόσο, όταν ερωτήθηκε για τη σημασία του κομματιού απάντησε: «Είναι απλά ένα 

όνομα» (Banzi, 2007, σελ. 170). 

Ως προς τα μουσικά του χαρακτηριστικά, το Entre dos Aguas, όπως αναφέρθηκε, 

είναι ρούμπα. Η ρούμπα ως μουσικό είδος είναι αφροαμερικανικό. Συγκεκριμένα, 

έχει τις ρίζες του στην Κούβα καθώς είναι ντόπιος, δημοφιλής χορός της. Το Entre 

dos Aguas όμως ανήκει στην κατηγορία rumba flamenco, δηλαδή φλαμένκο 

ρούμπα. Το ζήτημα αυτό φωτίζει ο φλαμενκολόγος Faustino Nuñez λέγοντας ότι :  

 

Η κουβανέζικη ρούμπα αποτελεί τη ρίζα της σημερινής φλαμένκο 

ρούμπας  […] Ορισμένοι φλαμένκο τραγουδιστές ταξίδεψαν στην 

Κούβα και επιστρέφοντας έφεραν μαζί τους κάποιες ρούμπες τις 

οποίες προσάρμοσαν στη δική τους τραγουδιστική φόρμα, και τις 

ενσωμάτωσαν στο φλαμένκο ρεπερτόριο (Perez Custodio, 2005, 

σελ. 96). 

 

Σύμφωνα με τον Faustino Nuñez, η φλαμένκο ρούμπα ως είδος πέρασε κάποια 

εξελικτικά στάδια πριν αποκτήσει την τελική της μορφή12. Παρ’ όλα αυτά, το 

κομμάτι που χαρακτήρισε το είδος και του έδωσε φλαμένκο χαρακτήρα αλλά και 

κουβανέζικα στοιχεία ήταν ακριβώς το Entre dos Aguas, όπως ηχογραφήθηκε τη 

δεκαετία του 1970 από τον Paco de Lucia. Την ίδια δεκαετία άρχισε η συνεργασία 

του De Lucia με τον Camaron de la Isla, μέσα από την οποία εμπεδώθηκαν τα 

κουβανέζικα μουσικά στοιχεία και αποσαφηνίστηκε ο χαρακτήρας του φλαμένκο.  

 

                                                             
12 Αναλυτικότερα βλ. Perez Custodio, 2005, σελ. 96. 
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Τα μουσικά χαρακτηριστικά της φλαμένκο ρούμπας όπως παρουσιάζονται από την 

Diana Perez Custodio είναι τα εξής: 

 Διμερής ή τετραμερής ρυθμός. Το πρώτο και τρίτο μέρος του μέτρου 

τονίζεται από τα μπάσα, ενώ το δεύτερο και τέταρτο μέρος συνήθως δίνεται 

από τα palmas, ενισχύοντας έτσι τον αντιχρονισμό. 

 Αρμονία φλαμένκο. Αυτή ποικίλλει. Μπορεί να είναι τονική , τροπική ή σε 

συνδυασμό με τη μελωδία να χαρακτηρίζεται από διτροπικότητα. 

 Η μελωδία εμφανίζει ομοιότητες με τη μελωδία του κουβανέζικου είδους 

guaracha. Συνήθως συνοδεύεται από απαντήσεις χορωδιακά ή από μια 

δεύτερη φωνή. 

 Η δομή είναι συνήθως στροφική, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν και 

παραλλαγές. 

 

 

 Ανάλυση  του κομματιού 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας, θα γίνει μια ανάλυση της πρώτης εκτέλεσης13 του 

Entre dos Aguas (1973). Για την επίτευξή της, στηρίχτηκα στην ανάλυση που 

προτείνει η Diana Perez Custodio στο βιβλίο της Paco de Lucia: La evolucion del 

flamenco a traves de sus Rumbas (2005). Στη συνέχεια, θα παραθέσω τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της πρώτης εκτέλεσης του 

κομματιού. Κατόπιν, θα επιχειρήσω να αναλύσω μια μεταγενέστερη, ζωντανή 

εκτέλεση του κομματιού με απώτερο σκοπό να συγκρίνω τις δύο εκτελέσεις. Η 

σύγκριση αυτή θα δώσει, ενδεχομένως, μια σφαιρική εικόνα για την εξέλιξη του 

Paco de Lucia ως μουσικού και για τον τρόπο που ο ίδιος παρουσιάζει κομμάτια του 

που ηχογραφήθηκαν λίγο παλιότερα. 

Το Entre dos Aguas, σύμφωνα με την Diana Perez Custodio, χωρίζεται σε 3 μεγάλα 

μέρη: 

                                                             
13 Το εν λόγω κομμάτι μπορεί κανείς να το ακούσει στο δίσκο Fuente y Caudal (1973) του Paco de 
Lucia καθώς και στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=h1L9AIlANxg, ημερ. πρόσβασης: 06-06-2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1L9AIlANxg


48 

 

 

Α΄ μέρος: μέτρο 1-106 

Β΄μέρος: μέτρο 107-202 

Γ΄μέρος: μέτρο 203-294 

 

Αρμονικά παρατηρείται ότι το κομμάτι είναι «χτισμένο» πάνω σε αλυσίδες 

συγχορδιών14, οι οποίες επαναλαμβάνονται και αλλάζουν με βάση τα μέρη του 

κομματιού. Συγκεκριμένα, το Α’ μέρος είναι χτισμένο πάνω στην ακόλουθη διαδοχή 

συγχορδιών:       

                                Am7       –        Bm7       –        Am7    –     B7 

Οι συγχορδίες αυτές αλλάζουν ανά 2 μέτρα. Όπως παρατηρεί η D. Perez Custodio, η 

Bm7 θα μπορούσε να λειτουργεί και σαν τονική συγχορδία του Σι φυσικού 

ελάσσονα τρόπου (Σι φρύγιος). Παρ’ όλα αυτά, η συγχορδία αυτή αλλάζει στο τέλος 

της αλυσίδας σε μείζονα (από Bm7 γίνεται Β7), δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι το 

κομμάτι κινείται στην Μι ελάσσονα. Λειτουργεί, δηλαδή, η Β7 σαν δεσπόζουσα της 

Em. Ο φλαμενκολόγος Faustino Nuñez επισημαίνει:  

Αυτή η αρμονική αλυσίδα στην οποία βασίζεται το πρώτο μέρος 

του κομματιού είναι αρκετά απομακρυσμένη από την 

συνηθισμένη αρμονία του παραδοσιακού φλαμένκο. Ποτέ η 

συγχορδία της Λα ελάσσονας δε θα περνούσε στην Σι ελάσσονα 

χωρίς να καταλήξει σε Σολ ή Μι. Επιπλέον, η προσθήκη 7ης νότας 

στη συγχορδία ή και της 9ης σε ανοιχτές θέσεις θυμίζει 

περισσότερο αρμονία που συναντάται στην Νότια Αμερική, παρά 

                                                             
14Η λογική της συγκεκριμένης αλυσίδας συγχορδιών θυμίζει αρκετά τον «κύκλο συγχορδιών» που 
χρησιμοποιούν οι τζαζίστες στον αυτοσχεδιασμό. Πιθανόν αυτός να ήταν ο λόγος που αργότερα 
πολλοί μουσικοί της jazz  στηρίχτηκαν σε αυτήν την ρούμπα για να αυτοσχεδιάσουν (Perez Custodio, 
2005) 
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την παραδοσιακή αρμονία της Ανδαλουσίας (Perez Custodio, 

2005). 

Όσον αφορά την ενορχήστρωση, όπως αναφέρθηκε, παρατηρούμε τη χρήση 

οργάνων πρωτότυπων για εκείνη την εποχή στο φλαμένκο. Χρησιμοποιείται 

ηλεκτρικό μπάσο και μπόνγκος. Το κομμάτι εισάγει μια επαναλαμβανόμενη 

μελωδική γραμμή στο μπάσο (baso ostinato), την οποία συνοδεύουν με τη σειρά 

τους τα μπόνγκος. Η συνοδευτική κιθάρα κάνει κι αυτή την είσοδό της 

προετοιμάζοντας το έδαφος για την είσοδο του κύριου θέματος από τη σολιστική 

κιθάρα του De Lucia. Ο κιθαρίστας παρουσιάζει το κύριο θέμα του κομματιού, το 

οποίο βασίζεται στις συγχορδίες Am7- Bm7- Am7- B7, και συνεχίζει 

αυτοσχεδιάζοντας πάνω στην βασική ιδέα-φράση. Παράλληλα τον συνοδεύουν η 

δεύτερη κιθάρα, τα μπόνγκος και το μπάσο15.  

 

Το Α’ μέρος είναι χαρακτηριστικό για τον ρυθμό, την αρμονία του και την 

δεσπόζουσα μελωδική φράση που παρουσιάζεται παραλλαγμένη μέσα από τον 

αυτοσχεδιασμό του κιθαρίστα πάνω στην προκαθορισμένη διαδοχή συγχορδιών. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Diana Perez Custodio ιδιαίτεροι είναι και οι τρόποι 

μετάβασης από το ένα μέρος του κομματιού στο επόμενο. Συγκεκριμένα, η 

μετάβαση από το πρώτο μέρος στο δεύτερο γίνεται με ένα ξαφνικό σταμάτημα16 

των οργάνων στην σι μείζονα μεθ’ εβδόμης (Β7). Δημιουργείται μια μικρή παύση 

και το κομμάτι περνάει στο δεύτερο μέρος του (Perez Custodio, 2005). 

                                                             
15 Στο κομμάτι αυτό συμμετέχουν πέρα από τον Paco de Lucia στην σολιστική κιθάρα και οι 
ακόλουθοι: ο Ramon de Algeciras (αδερφός του Paco de Lucia) στην συνοδευτική κιθάρα, ο Eduardo 
Garcia στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Pepe Ebano (ή αλλιώς Jose Sanchez) στα μπόνγκος. 
16

 Όπως επισημαίνει η Diana Perez Custodio, τα ηχητικά στοιχεία που φανερώνουν ότι αλλάζει το 
ύφος της μουσικής και κάνουν ευδιάκριτο το πέρασμα του κομματιού από το ένα μέρος στο άλλο, 
στην φλαμένκο ορολογία ονομάζονται «cortes» , σε ελεύθερη μετάφραση «κοψίματα». Αυτά 
συνίστανται σε ρυθμικά τρικ όπως απότομο σταμάτημα του κρουστού ή αλλαγές σε μελωδικό 
επίπεδο όπως είναι η είσοδος ενός νέου μελωδικού μοτίβου ή μιας διαφορετικής αρμονίας σε σχέση 
με το προηγούμενο μέρος του κομματιού (Perez Custodio, 2005). 
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Το Β’ μέρος της ρούμπας αρμονικά στηρίζεται στην εξής διαδοχή συγχορδιών: 

                                  Em     -     D7    -     C7    -      B7 

Οι συγχορδίες αλλάζουν ανά 2 μέτρα, όπως και στο πρώτο μέρος. Tη συγκεκριμένη 

διαδοχή συγχορδιών, η Diana Perez Custodio την περιγράφει ως την «περίφημη 

ανδαλουσιανή πτώση» (cadencia andaluza), χαρακτηριστική στην αρμονική γλώσσα 

του φλαμένκο, ναι μεν εμπλουτισμένη σ’ αυτή την περίπτωση με 7ες αλλά πάντα 

λίγο έως πολύ [βρίσκεται] μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού στυλ» (2005, σελ. 

115). 

Η μελωδία του δεύτερου μέρους, διαφέρει πολύ από εκείνη του πρώτου. Η ένταση 

αυξάνεται καθώς ο κιθαρίστας παίζει με τον αντίχειρα χρησιμοποιώντας την τεχνική 

alzapua και golpe, κατά την οποία ο εκτελεστής της κιθάρας χτυπά με το νύχι του  το 

καπάκι του οργάνου, που παράγει ρυθμικά σχήματα, πολλές φορές αντιχρονιστικά. 

Το ρυθμικό μοτίβο αλλάζει ενώ η ταχύτητα αυξάνεται. Σχηματίζεται μια μελωδία με 

έντονη χρωματική κίνηση στις μπάσες χορδές που κατόπιν περνάει στις ψιλές 

χορδές της κιθάρας. Αξιοσημείωτη είναι η ταχύτητα που αναπτύσσει ο κιθαρίστας 

καθώς αυτοσχεδιάζει βασιζόμενος στην διαδοχή των συγχορδιών. Τα μπόνγκος 

παίζουν πιο πολύπλοκα ρυθμικά σχήματα.  Στη συνέχεια, λίγο πριν τελειώσει το 

δεύτερο μέρος του κομματιού, η μελωδία μεταφέρεται πάλι σε πιο  χαμηλές 

περιοχές της κιθάρας και ο  κιθαρίστας παίζει τις συγχορδίες της διαδοχής όπως 

περίπου κάνει και η συνοδευτική κιθάρα με τη διαφορά ότι δημιουργεί κάποιες 

χρωματικές μπασογραμμές. Έντονο είναι το στοιχείο του αντιχρονισμού.  

Η μετάβαση στο Γ’ μέρος του κομματιού γίνεται με την χρωματική κίνηση που κάνει 

ο κιθαρίστας στις μπάσες χορδές, την απότομη «στάση» στις συγχορδίες στις οποίες 

βασίζεται το τελευταίο μέρος του κομματιού, καθώς και με τον ρούλο που κάνουν 

τα μπόνγκος. Η αρμονία στο τρίτο και τελευταίο τμήμα του κομματιού χτίζεται πάνω 

στην διαδοχή:  

                                                  D7         -       Em     

Ο αρμονικός ρυθμός αλλάζει και σε αυτό το μέρος του κομματιού ανά 2 μέτρα. 
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Η χρωματική μελωδία, με την οποία εισήχθη το τρίτο μέρος, συνεχίζεται  

διανθισμένη, ενώ τα μπόνγκος μπαίνουν πλέον πιο δυναμικά. Η μελωδία περνάει 

πάλι στις πιο ψιλές περιοχές της κιθάρας και εμπλουτίζεται. Χαρακτηριστικό είναι 

το ρυθμικό σχήμα του πεντάηχου που δημιουργεί ο κιθαρίστας με την τεχνική του 

αρπισμού. Στη συνέχεια, ακολουθεί αυτοσχεδιασμός πάνω στις δύο βασικές 

συγχορδίες του μέρους αυτού, ο οποίος περιλαμβάνει μελωδίες αλλά και 

ολόκληρες συγχορδίες. Προχωρώντας, χαρακτηριστικά είναι τα picados του 

κιθαρίστα (γρήγορα περάσματα βασιζόμενα σε σκάλες-κλίμακες) και το απότομο 

σταμάτημα τόσο της ρυθμικής κιθάρας όσο και του κρουστού αμέσως μετά τα 

picados. Το σημείο αυτό δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση τέλους του κομματιού. 

Μεσολαβούν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής για τα υπόλοιπα όργανα με σκοπό να 

ηχήσει η σολιστική κιθάρα μόνη της, η οποία, κάνοντας το χαρακτηριστικό 

γλίστρημα στις χορδές (glissando), δίνει το σήμα στα υπόλοιπα όργανα για να 

ξανακάνουν την είσοδό τους. Ο κιθαρίστας συνεχίζει τον αυτοσχεδιασμό χτίζοντας 

προοδευτικά μια μελωδική φράση την οποία εμπλουτίζει και με συγχορδίες που 

ρυθμικά δημιουργούν αντιχρονισμό. Το κομμάτι κλείνει με fade out, ενώ οι 

μουσικοί συνεχίζουν να παίζουν. 

 Όπως επισημαίνει η Diana Perez Custodio, σ’ αυτό το τελευταίο μέρος του 

κομματιού επιβεβαιώνεται πια η τονικότητα της Μι ελάσσονας.  

Ως προς το ρυθμό, η Diana Perez Custodio αναφέρει ότι είναι τυπικός ρυθμός 

ρούμπας που θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε τόσο ως 4/4 όσο και ως 2/2 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν το tempo του κομματιού και τον αρμονικό του ρυθμό. Το 

γεγονός ότι τη ρούμπα αυτή την λάτρεψε μεγάλο κοινό άσχετο με τη φλαμένκο 

μουσική δεν είναι τυχαίο και οφείλεται σε αυτόν τον τετραμερή ρυθμό της, ο 

οποίος είναι πολύ κοντινός με ρυθμούς της ποπ και ροκ μουσικής και κυρίως με 

ρυθμούς τετραμερείς με αντιχρονισμό στο δεύτερο και τέταρτο μέρος του μέτρου 

(Perez Custodio, 2005).  

Όσον αφορά την κιθάρα του Paco de Lucia, αυτή κατέχει σολιστική θέση στο 

κομμάτι και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντικαθιστά την ανθρώπινη φωνή, όπως 

επισημαίνει η Diana Perez Custodio. Χάρη σε αυτή την «αντικατάσταση» η ρούμπα 
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έχει ένα πιο γρήγορο tempo, καθώς η κιθάρα δεν χρειάζεται να παίρνει αναπνοές 

όπως θα έκανε ένας τραγουδιστής μετά από κάθε φράση. Έτσι η μελωδία εμφανίζει 

γενικότερα μια συνεχόμενη ροή, ενώ στις παύσεις, όπου ο τραγουδιστής θα 

ανέπνεε, ο κιθαρίστας δείχνει την δεξιοτεχνία του παίζοντας falsetas. 

Από την άλλη, ως μουσικό όργανο αλλά και λόγω της κατασκευής της, η κιθάρα δεν 

είναι δυνατόν να μιμηθεί την ανθρώπινη φωνή, η οποία στο φλαμένκο τραγουδά 

μικροδιαστήματα και είναι έντονα μελισματική. Παρ’ όλα αυτά, αξιοσημείωτη είναι 

η προσπάθεια του Paco de Lucia να πλησιάσει το ηχόχρωμα της ανθρώπινης φωνής 

χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως το glissando, και προσθέτοντας κάποιες 

apogiaturas (μελωδικά «στολίδια» πάνω στη βασική φράση) όπως θα έκανε ένας 

τραγουδιστής (Perez Custodio, 2005). 

Σχετικά με την ενορχήστρωση, η Diana Perez Custodio τονίζει πως πέρα από την 

κιθάρα, που εμφανίζει άριστες τεχνικές και είναι αρκετά μελωδική, σημαντικό ρόλο 

παίζουν και τα υπόλοιπα όργανα όπως τα μπόνγκος και το ηλεκτρικό μπάσο. Με το 

μπάσο ενισχύεται η αρμονία και ακούγεται για πρώτη φορά ήχος ηλεκτρονικού 

οργάνου στο φλαμένκο. Επιπλέον, τα παραδοσιακά palmas αντικαθίστανται από τα 

μπόνγκος, κάτι που προσδίδει στη ρούμπα έναν πιο κουβανέζικο χαρακτήρα (Perez 

Custodio, 2005). 

Συνοψίζοντας, το κομμάτι  Entre dos Aguas παρουσιάζει έναν νεωτεριστικό 

χαρακτήρα και εισάγει στο φλαμένκο καινούργια στοιχεία. Αυτά είναι ο 

«δανεισμός» αρμονίας από άλλα είδη μουσικής, όπως από την jazz και γενικότερα 

την λατινοαμερικανική μουσική, όπως επίσης η χρήση μπόνγκος και ηλεκτρικού 

μπάσου. Επίσης, η κιθάρα έχει σολιστικό ρόλο αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο 

τόσο τη σημασία της οργανικής μουσικής στο φλαμένκο αλλά και τη δυνατότητα της 

κιθάρας να σταθεί «μόνη της» χωρίς να πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει τον 

τραγουδιστή.17 

                                                             
17 Την παραπάνω άποψη επιβεβαιώνει και ο ραδιοφωνικός ομιλητής και δημοσιογράφος Jesus 
Ordovas, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη ρούμπα «ήταν μια πραγματική κανονιά για το φλαμένκο και 
την ποπ μουσική της Ισπανίας, όχι μόνο για την εμπορική επιτυχία που σημείωσε, όσο γιατί έσπασε 
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Από την  άλλη, η συγκεκριμένη ρούμπα χαρακτηρίζεται εξίσου από φλαμένκο 

στοιχεία, όπως είναι η ανδαλουσιανή πτώση που αναφέρθηκε παραπάνω, η 

τροπικότητα (το κομμάτι εν τέλει ανήκει στον Μι φρύγιο τρόπο), το παίξιμο της 

κιθάρας με τη χρήση μελισματικών και ρυθμικών τεχνικών, και τέλος η δομή του 

κομματιού που μοιάζει με άλλα κομμάτια φλαμένκο (Perez Custodio 2005). 

 Όλα τα παραπάνω πιθανόν συνιστούν το λόγο που το Entre dos Aguas είχε τόσο 

μεγάλη απήχηση στο κοινό και ιδίως στο μη μυημένο στην φλαμένκο μουσική 

κοινό18. Σ’ αυτό συνέβαλε και ο ρυθμός του κομματιού, που σύμφωνα με την Perez 

Custodio είναι συνηθισμένος και χορεύεται εύκολα από όλους. Επίσης, το γεγονός 

ότι το κομμάτι δεν έχει στίχους το κάνει ακόμη πιο προσφιλές σε κάποιον που 

ενδεχομένως να μην καταλάβαινε το νόημά του αν δε γνώριζε ισπανικά. Κλείνοντας, 

η μελωδία του κομματιού είναι χαρακτηριστική και εύκολα αποτυπώνεται στη 

μνήμη του ακροατή, ο οποίος μπορεί εύκολα να την σιγοψιθυρίσει (Perez Custodio, 

2005). 

Το κομμάτι αυτό αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της φλαμένκο μουσικής και, όπως 

αναφέρει η Perez Custodio, «Το Nuevo Flamenco δε θα ήταν πιθανό να υπάρξει 

χωρίς αυτή τη ρούμπα [..]» (2005, σελ. 121). 

Πέρα, όμως, από τα χαρακτηριστικά μουσικά γνωρίσματα του κομματιού και το 

γεγονός ότι χάρη σε αυτό η φλαμένκο μουσική έγινε ευρέως γνωστή, η σημασία του 

φαίνεται να είναι βαθύτερη. Κυκλοφόρησε το 1973, δύο χρόνια μετά την έλευση της 

δημοκρατίας στην Ισπανία και «λειτούργησε σαν προκήρυξη που σκοπό είχε να 

αποσαφηνίσει προθέσεις, να ξεκαθαρίσει ότι το φλαμένκο μπορεί και επιβάλλεται 

                                                                                                                                                                              
το κατεστημένο που για χρόνια υπήρχε, το οποίο θέλει τον φλαμένκο κιθαρίστα να συνοδεύει μόνο 
τους τραγουδιστές και όχι να διαπρέπει μόνος του ως σολίστας»( Perez Custodio, 2005, σελ. 122). 
18 Το εν λόγω κομμάτι προωθήθηκε αρκετά από την δισκογραφική εταιρεία Philips, η οποία 
μεσολάβησε σε όλα τα απαραίτητα μέσα για την διάδοσή του. Έτσι, οι πωλήσεις του δίσκου 
ξεπέρασαν τις 300.000,  σημειώνοντας ένα μυθικό ρεκόρ για εκείνη την εποχή και κάνοντας το 
φλαμένκο γνωστό σε όλο τον κόσμο. O Faustino Nuñez αστειευόμενος, δηλώνει σχετικά με την 
προώθηση του κομματιού πως όταν ήταν σε ηλικία δώδεκα ετών του χάρισαν από ένα κατάστημα 
ενδυμάτων, μαζί με μια αγορά που έκανε, ένα εισιτήριο για τη συναυλία του Paco de Lucia στο 
Αθλητικό Στάδιο της Μαδρίτης. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, επισημαίνει ο φλαμενκολόγος, 
«ήμασταν καθηλωμένοι, αλλά στην πραγματικότητα όλοι περιμέναμε να παίξει εκείνο το κομμάτι, το 
οποίο θα δημιουργούσε έκσταση σε όλους, και δε θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο πέρα από μια 
ρούμπα» (Perez Custodio, 2005, σελ. 120). 
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να αλλάξει και ότι μπορεί να συνδεθεί με τη νεολαία» (Perez Custodio, 2005, σελ. 

122). 

Απόψεις σχετικά με το κομμάτι αυτό παραθέτουν και άλλοι ερευνητές. Πιο 

συγκεκριμένα, η ερευνήτρια και  κιθαρίστρια J.L. Banzi επισημαίνει ότι: 

 Το Entre dos Aguas, αντιπροσωπεύει μια σημαντική στροφή στην 

καριέρα του Paco de Lucia και στο φλαμένκο ως γένος. Το κομμάτι 

αυτό εκτόξευσε ταυτόχρονα και τη φήμη του κιθαρίστα αλλά και 

της φλαμένκο μουσικής. Ο Paco de Lucia σύντομα θεωρήθηκε 

εθνικός, και αργότερα διεθνής ήρωας, κάτι που σίγουρα συνέβη 

για πρώτη φορά σε κάποιον κιθαρίστα στην Ισπανία και ίσως και 

διεθνώς (2007, σελ. 168). 

Αναφερόμενη στον δίσκο Fuente y Caudal (1973), τον τέταρτο δίσκο που 

κυκλοφόρησε ο Paco de Lucia ως συνθέτης, η Diana Perez Custodio παρατηρεί: 

Αυτός ο δίσκος, μια εξαιρετική δουλειά σ’ ότι αφορά την 

φλαμένκο κιθάρα, με μια παραδοσιακή αίσθηση, πέρασε στην 

ιστορία γιατί περιλάμβανε ένα κομμάτι, το Entre dos Aguas. Το 

κομμάτι αυτό θεωρείται το σημείο τομής από το παραδοσιακό 

φλαμένκο σ’ αυτή τη νέα φόρμα μουσικής δημιουργίας που 

ονομάζεται Nuevo Flamenco (Llobet ,2011, σελ. 30). 

Τέλος, ο Jose Manuel Gamboa, κιθαρίστας και συγγραφέας, αναφέρει ότι «από τον 

δίσκο Fuente y Caudal, το κομμάτι Entre dos Aguas έγινε η νούμερο ένα επιτυχία. 

Μετά από αυτό, το Nuevo Flamenco έγινε δημοφιλές στα media» (Llobet, 2011, σελ. 

30).  

Όπως ήταν αναμενόμενο, με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονταν και ο ίδιος ο 

Paco de Lucia μέσα από τη δουλειά του και τη δισκογραφία του (βλ. κεφ. 5). Ο 

τρόπος που παρουσιάζει το ίδιο κομμάτι κάποια χρόνια μετά, είναι ενδεικτικός 

αυτής ακριβώς της εξέλιξης.  
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Σε αυτό, λοιπόν, το μέρος της εργασίας, θα εξετάσουμε το κομμάτι Entre dos Aguas, 

όπως παρουσιάστηκε σε μια μεταγενέστερη εκτέλεσή του. Η εξέταση στηρίζεται 

αποκλειστικά στην ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού. Η εκτέλεση αυτή, 

προέρχεται από μια ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση, στην οποία ο κιθαρίστας 

συμπράττει με μια ομάδα τεσσάρων μουσικών 19. Τα συνοδευτικά όργανα είναι μια 

δεύτερη κιθάρα και το ηλεκτρικό μπάσο με τα μπόνγκος, που φαίνεται να έχουν 

καθιερωθεί πια.  

Στη δεύτερη αυτή εκτέλεση, το κομμάτι εισάγεται με έναν τελείως διαφορετικό 

τρόπο. Ουσιαστικά γίνεται ένωση δύο κομματιών του δίσκου Fuente y Caudal. Ο De 

Lucia ξεκινά να παίζει ένα μέρος του κομματιού Reflejo de Luna (Αντικατοπτρισμός 

του φεγγαριού, 1973), το οποίο διακρίνεται για την μελωδικότητά του. Το Reflejo de 

Luna σε αυτήν την εκτέλεση, παίζεται όπως και στο δίσκο και μοιάζει με 

αυτοσχεδιασμό πάνω σε διαδοχές συγχορδιών. Έπειτα εισάγει μια μελωδία 

χτισμένη στην τεχνική του tremolo η οποία καταλήγει στην συγχορδία της σι. Δεν 

δίνεται η τρίτη νότα της συγχορδίας παρά μόνο η πέμπτη (φα δίεση), και έτσι δεν 

είναι σαφές αν η συγχορδία είναι μείζονα ή ελάσσονα. Παρ’ όλα αυτά, και 

δεδομένου του κομματιού που ακολουθεί - που όπως προαναφέρθηκε παραπάνω 

ανήκει στην Μι ελάσσονα- καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τη 

συγχορδία της Σι μείζονας και γίνεται ουσιαστικά μια στάση στην 5η βαθμίδα πριν 

εισαχθεί το θέμα της ρούμπας. 

Σ’ αυτό το σημείο Entre dos Aguas το κομμάτι εισάγεται με το ρυθμικό σχήμα που 

δίνει ο κιθαρίστας κρατώντας τις χορδές, παράγοντας έτσι έναν ήχο που θυμίζει 

περισσότερο κρουστό όργανο. Ακολουθούν τα μπόνγκος και το ηλεκτρικό μπάσο, το 

οποίο φαίνεται, σε αντίθεση με την πρώτη εκτέλεση του 1973, να παίζει πιο 

                                                             
19  Η συγκεκριμένη εκτέλεση βρίσκεται στο διαδίκτυο χωρίς να είναι γνωστό πότε και πού έγινε. 
Πιθανολογείται ότι έγινε μετά το 1976, καθώς υπάρχει ένα ακόμη  βίντεο από την ίδια εμφάνιση, στο 
οποίο οι μουσικοί παρουσιάζουν το κομμάτι Rio Ancho που εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1976 στο 
δίσκο Almoraima. Σύμφωνα με μια δεύτερη άποψη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επίμαχη 
εμφάνιση να έγινε μετά το 1981, όταν για πρώτη φορά το φλάουτο εισήχθη στη δισκογραφία του 
Paco de Lucia στο δίσκο Solo quiero Caminar (Θέλω μονάχα να προχωράω). (Διατηρώ επιφυλάξεις 
για αυτή την άποψη καθώς δεν γνωρίζω αν το συγκεκριμένο μουσικό συγκρότημα έπαιζε ζωντανά 
κάποια κομμάτια πριν από την ηχογράφησή τους). Αναρτήθηκε από τον χρήστη 
ParanoyasdelasGordas στις 25-07-2013, PACO DE LUCIA- ENTRE DOS AGUAS, 
https://www.youtube.com/watch?v=AUPm_lSuCHs, ημερομηνία πρόσβασης: 07-06-2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUPm_lSuCHs
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ελεύθερα και αυτοσχεδιαστικά. Η ρυθμική αίσθηση του κομματιού είναι και αυτή 

πιο ελεύθερη και λίγο πιο γρήγορη σε σχέση με αυτή του δίσκου. 

Η κιθάρα εισάγει το βασικό θέμα, το οποίο χαρακτηρίζει έντονα ο αυτοσχεδιασμός. 

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το παίξιμο του κιθαρίστα αποπνέει 

μεγαλύτερη σιγουριά και ότι ο αυτοσχεδιασμός όπως και οι τεχνικές του είναι 

πλέον παγιωμένα. Η ταχύτητα με την οποία παίζει είναι αξιοθαύμαστη. Το πρώτο 

μέρος του Entre dos Aguas20 κλείνει καταλήγοντας στην Σι (μείζονα πια εμφανώς) με 

ένα γρήγορο picado του κιθαρίστα και ευθύς αμέσως το κομμάτι μεταβαίνει στο 

δεύτερο μέρος του που βρίσκεται στην Μι ελάσσονα. 

Σ’ αυτή την εκτέλεση, το δεύτερο μέρος του Entre dos Aguas εισάγεται αμέσως 

χωρίς μεγάλη στάση στην σι μείζονα και δίχως παύση, όπως στην πρώτη εκτέλεση. 

Σ’ αυτό το μέρος ο κιθαρίστας παίζει φανερά πιο γρήγορα και πιο αυτοσχεδιαστικά 

απ’ ό,τι στην πρώτη εκτέλεση με έμφαση στα picados και στις συγχορδίες που 

δίνουν έντονα το στοιχείο του αντιχρονισμού. 

Αντιθέτως, στην πρώτη εκτέλεση είναι πιο εμφανή τα μουσικά θέματα και η δομή 

του κομματιού. Παρ’ όλα αυτά, τόσο στην πρώτη όσο και σε αυτήν την ζωντανή 

εκτέλεση, υπάρχουν τα χαρακτηριστικά «κοψίματα» (απότομα σταματήματα) των 

μουσικών που βοηθούν ενίοτε στην ανάδειξη κάποιου δεξιοτεχνικού σημείου της 

κιθάρας αλλά και στο ταυτόχρονο πέρασμα των μουσικών στο επόμενο μέρος του 

κομματιού.  

Με ένα τέτοιο «κόψιμο» το κομμάτι περνάει στο τελευταίο μέρος του, όπως 

συμβαίνει και στην πρώτη εκτέλεση. Ωστόσο το καινοτόμο στοιχείο σ’ αυτή την 

εκτέλεση είναι το φλάουτο, που κάνει την είσοδό του απευθείας στο τρίτο μέρος. 

Εισάγεται στο ασθενές μέρος του μέτρου και ενόσω ο Paco de Lucia παίζει ήδη το 

βασικό θέμα του τρίτου μέρους. 

Στη συνέχεια, το φλάουτο αποκτά σολιστικό ρόλο, αυτοσχεδιάζοντας για αρκετά 

μέτρα πάνω στις συγχορδίες D7 και Em ενώ τα υπόλοιπα όργανα συνοδεύουν. Ο 

                                                             
20

 Για αρμονική δόμή βλ. παραπάνω στη δομή της πρώτης εκτέλεσης καθώς δε διαφέρει σημαντικά η 
δομή της δεύτερης από αυτή της πρώτης εκτέλεσης. 
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ήχος του φλάουτου σε συνδυασμό με τα μπόνγκος και το μπάσο δίνουν ένα έντονα 

«εξωτικό» στοιχείο στο κομμάτι, που ναι μεν προϋπήρχε καθώς η ρούμπα είναι 

εξωτικός ρυθμός, αλλά έρχεται να ενισχυθεί με το ηχόχρωμα του φλάουτου. 

Καθώς το σόλο του φλάουτου φτάνει προς το τέλος του, υποδεικνύεται στον 

κιθαρίστα ότι και το κομμάτι φτάνει προς το τέλος. Αυτό το σημείο εμφανίζει 

ομοιότητες με το αντίστοιχο της πρώτης εκτέλεσης. Η κιθάρα έχει γρήγορα και 

δεξιοτεχνικά περάσματα (picados), τα οποία σταματούν απότομα ταυτόχρονα με 

την υπόλοιπη ορχήστρα στη συγχορδία της Ρε μείζονας και της Μι ελάσσονας. 

Επίσης, υπάρχει και στη δεύτερη εκτέλεση το εφέ της ψευδούς αίσθησης τέλους, το 

οποίο δημιουργούν οι απότομες παύσεις, ωστόσο το κομμάτι συνεχίζεται.  

Η διαφορά των δύο εκτελέσεων σε ό,τι αφορά το σημείο λίγο πριν το τέλος του  

κομματιού, έγκειται στην ύπαρξη του φλάουτου, που συμπληρώνει-γεμίζει την 

κύρια μελωδία, την οποία έχει ο Paco de Lucia, παίζοντας πάνω της 

αυτοσχεδιαστικά. Ο ρυθμός πυκνώνει, η ένταση αυξάνεται από όλα τα όργανα και, 

μέσα σ’ αυτή την πληθώρα ήχων, το κομμάτι κλείνει με απότομη κατάληξη στην Μι 

ελάσσονα και ταυτόχρονο golpe-και όχι με fade out, όπως συμβαίνει στην πρώτη 

εκτέλεση του 1973.21 

Συνοψίζοντας, οι δύο εκτελέσεις εμφανίζουν τόσο διαφορές όσο και ομοιότητες. 

Συγκεκριμένα, και στις δύο υπάρχει το ηλεκτρικό μπάσο, τα μπόνγκος και η 

συνοδευτική κιθάρα. Επίσης, η διαδοχή συγχορδιών, το βασικό θέμα του κομματιού 

αλλά και ο ρυθμός παραμένουν ίδια και στις δύο εκτελέσεις. Ακόμη, ο ρόλος των 

οργάνων δεν διαφέρει σημαντικά, καθώς η κιθάρα του De Lucia κατέχει σολιστικό 

ρόλο ενώ τα υπόλοιπα όργανα συνοδεύουν. Το στοιχείο που κάνει τη μεγαλύτερη 

διαφορά ανάμεσα στις δύο εκτελέσεις είναι η εμφάνιση του φλάουτου στη ζωντανή 

εκτέλεση, το οποίο δεν υπήρχε στο δίσκο του 1973. Ακόμη, ο αυτοσχεδιασμός του 

De Lucia είναι πιο συχνός και πιο περίτεχνος από ό,τι στην πρώτη εκτέλεση, ενώ το 

tempo του κομματιού είναι πιο γρήγορο. Τα υπόλοιπα όργανα, σε αντίθεση με το 

                                                             
21  Σε αυτόν τον τρόπο κλεισίματος του κομματιού αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο ερευνητής-
φλαμενκολόγος Norberto Torres  λέγοντας: «Ο Paco δίνει τη λύση στις ζωντανές εμφανίσεις του, 
τελειώνοντας με μια Μι ελάσσονα και κάνοντας golpe[..]» (Perez Custodio, 2005, σελ. 116). 
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φλάουτο που έχει σολιστικό ρόλο προς το τέλος, διατηρούν τον παλιό, συνοδευτικό 

ρόλο τους με τη διαφορά ότι παίζουν πιο περίπλοκα μοτίβα. Τα μπόνγκος, για 

παράδειγμα, έχουν ένα πιο διανθισμένο ρυθμικό μοτίβο από αυτό που είχανε στην 

πρώτη εκτέλεση. Το ίδιο ισχύει και με τις μελωδικές γραμμές του ηλεκτρικού 

μπάσου. Επιπρόσθετα, το κομμάτι, στη δεύτερη εκτέλεσή του, κλείνει με απότομη 

κατάληξη στη Μι ελάσσονα και χωρίς τη χρήση fade out, όπως συμβαίνει στην 

πρώτη εκτέλεση. Ωστόσο, και στις δύο εκτελέσεις γίνονται απότομες παύσεις, που 

δίνουν το εφέ της ψευδούς αίσθησης τέλους. Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι ο 

τρόπος που περνά το κομμάτι από το ένα μέρος στο άλλο δεν είναι ίδιος στις δύο 

εκτελέσεις. 

Από την παραπάνω σύγκριση, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο κιθαρίστας 

παρουσιάζει με διαφορετικό τρόπο το ίδιο κομμάτι κάποια χρόνια μετά. Πιθανόν 

αυτό να οφείλεται στην εξέλιξη που υπέστη το παίξιμό του από το μετέπειτα έργο 

και τις συνεργασίες του. Επιπλέον, συμπεραίνουμε ότι το φλάουτο αποκτά ρόλο στη 

φλαμένκο μουσική. Συγκεκριμένα, αποκτά σολιστικό ρόλο, όπως η κιθάρα. Ωστόσο, 

σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο ρόλος του φλάουτου είναι 

εφάμιλλος με αυτόν της κιθάρας. Επιπλέον, τα μπόνγκος, όπως και το ηλεκτρικό 

μπάσο, καθιερώνονται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη ρούμπα ως ρυθμό, η 

οποία φαίνεται πλέον να κατοχυρώνεται στο φλαμένκο, να ταυτίζεται με τον De 

Lucia και να γίνεται αγαπητή στο κοινό. 

 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

 Τομές και συνέχειες 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, πραγματοποιείται μια σύντομη επισκόπηση της δισκογραφίας 

και των συνεργασιών του κιθαρίστα μετά την ηχογράφηση του δίσκου Fuente y 

Caudal (1973). Στη συνέχεια, παρατίθενται απόψεις και σχόλια ερευνητών και 

μουσικών που αφορούν τόσο τον De Lucia, όσο και την επιρροή που άσκησε με το 

έργο και τις συνεργασίες του στη φλαμένκο μουσική.  

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, κατά τη δεκαετία 1970 αλλά και αργότερα, ο 

Paco de Lucia συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή και καλό του φίλο Camaron de la 

Isla ή αλλιώς Jose Monge Cruz.  Η δουλειά τους ως ντουέτο πέρασε στην ιστορία. Ο 

εν λόγω τραγουδιστής, τσιγγάνος με καταγωγή από την πόλη San Fernando de 

Cadiz, αποτέλεσε σύμβολο για όλους τους τσιγγάνους της Ισπανίας, ιδιαίτερα μετά 

τη φήμη που του χάρισε η συνεργασία του με τον De Lucia.  Ο Camaron de la Isla  

συνεργάστηκε και με άλλους σπουδαίους κιθαρίστες όπως είναι ο Tomatito1, ο 

Raimundo Amador, και ο Kiko Veneno (Llobet, 2011). 

 Η δισκογραφία του Camaron de la Isla με τον Paco de Lucia από το 1970 ως και το 

1980 αναφέρθηκε παραπάνω (κεφ. 3). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο τους 

ηχογράφησαν 10 δίσκους ως ντουέτο με τη βοήθεια του πατέρα του De Lucia. Σε 

διαδικτυακή πηγή αναφέρονται ωστόσο και άλλοι δίσκοι του εν λόγω ντουέτου, οι 

                                                             
1 Ο Tomatito ή αλλιώς Jose Fernandez Torres (γεν. 1958) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 
φλαμένκο κιθαρίστες εν ζωή. Ανήκει στη γενιά κιθαριστών που είχε ως πρότυπό της τον Paco de 
Lucia, με τον οποίο συνεργάστηκε συνοδεύοντας τον Camaron de la Isla. Μάλιστα, υπήρξε  
πολύτιμος συνεργάτης του τελευταίου αφότου έληξε η συνεργασία του με τον  De Lucia. 
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οποίοι φημολογείται ότι ήταν γνωστοί μόνο μεταξύ των μυημένων ακροατών και 

μέσα από τον τίτλο των πρώτων κομματιών τους. Οι δίσκοι2 είναι οι εξής :  

 Arte y Majestad (Τέχνη και Μεγαλείο, 1975) 

 Rosa Maria (Ρόζα Μαρία, 1976)   

 

Ο De Lucia και ο Camaron de la Isla ηχογράφησαν και δίσκους με τη συμμετοχή και 

του Tomatito. Αυτοί είναι:  

 Como el Agua (Όπως το νερό, 1981) 

 Calle Real (Οδός Ρεάλ, 1983) 

 Vivire (Θα ζήσω, 1984) 

 Potro de Rabia y Miel (Οργισμένο ζώο, 1992) 

 

Η συνεργασία του De la Isla με τον Paco de Lucia, ήταν μακροχρόνια και 

επιτυχημένη. Σύμφωνα με τον F. J. Llobet, διήρκησε για παραπάνω από δέκα χρόνια 

(2011). 

Ο J. M. Gamboa, αναφερόμενος στην συνεργασία των δύο μουσικών, δήλωσε 

πρόσφατα ότι είναι ανατρεπτική και θα τα αλλάξει όλα. Χαρακτήρισε τον Camaron 

de la Isla ένα βαθιά χαρισματικό άτομο που εκ φύσεως είναι τραγουδιστής και που 

φέρνει μαζί του μια νέα τραγουδιστική φόρμα. «[…] Με τον Camaron το φλαμένκο 

θα μπει στη ζωή της νεολαίας, θα αγγίξει ακροατές κάθε τάξης καθώς και 

εκπαιδευμένο κοινό» (2011, σελ. 83). 

Επίσης, ο J. M. Gamboa τόνισε ότι στον δίσκο Calle Real (1983) «o Camaron και ο 

Paco παρουσιάζουν αυτό που μέχρι και σήμερα ονομάζουμε φλαμένκο […]» (2011, 

σελ. 85). Ο συγγραφέας, με αυτή τη δήλωσή του εννοεί ότι ο καρπός της 

συνεργασίας των δύο μουσικών σε αυτό το δίσκο απεικονίζει το σύγχρονο 

                                                             
2En.wikipedia.org/wiki/Camaron_de_la_Isla, ημερομηνία πρόσβασης: 28-05-2014. 
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φλαμένκο. Με άλλα λόγια, ο De Lucia σε συνεργασία με τον Camaron de la Isla, 

έθεσαν τα θεμέλια του σύγχρονου φλαμένκο. 

Ο δίσκος La leyenda del Tiempo (Ο θρύλος των εποχών, 1979) είναι αρκετά 

πρωτοποριακός για την εποχή του. Ακούγονται  σ’ αυτόν όργανα όπως το ηλεκτρικό 

μπάσο, τα κρουστά, τα πλήκτρα και κιθάρες. Εκείνη την περίοδο, ο Camaron δήλωνε  

πως είναι οπαδός της ανανέωσης στην μουσική, αρκεί αυτό να γίνεται με 

υπευθυνότητα: «Αυτό που αναζητώ είναι το ροκ-φλαμένκο-τσιγγάνικο είδος» 

(Camaron de la Isla στο Gamboa, 2011, σελ. 82). 

Ο Paco de Lucia με τη σειρά του αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Camaron 

είχε δηλώσει: «Όταν ήμουν παιδί δεν είχα ελευθερία όταν συνέθετα. Έπρεπε να 

επαναλαμβάνω τα παλιά, τα καθιερωμένα. Οι φλαμενκολόγοι και ο κόσμος του 

φλαμένκο θεωρούσε ιεροσυλία οποιαδήποτε νότα ήταν έξω από το καθιερωμένο. Ο 

Camaron κι εγώ διαλύουμε λιγάκι αυτή την αίσθηση αγνότητας. Δεν ήταν αγνότητα, 

ήταν να κλείνεις τη μουσική σε κουτί  και να την αφήνεις σαν αρχείο σε μουσείο 

[…]» (Gamboa, 2011, σελ. 83). Η άποψη αυτή βρήκε σύμφωνο και τον Camaron de la 

Isla, ο οποίος δήλωσε ότι την εποχή που πρωτοξεκινούσε τη συνεργασία του με τον 

Paco de Lucia, δεν έδιναν στους νέους την ευκαιρία να εξελιχθούν. Επιπλέον, ο 

Camaron de la Isla είχε την πεποίθηση πως «η μουσική είναι πλατιά, ευρύχωρη» 

(Gamboa 2011, σελ. 83). 

Συμπληρωματικά, ο Paco de Lucia δήλωσε για τον Camaron: «Πιστεύω ότι ο 

Camaron είναι επαναστάτης, είναι το σύμβολο της φλαμένκο νεολαίας» (Gamboa 

2011, σελ.83). 

Οι δύο καλλιτέχνες έμειναν στην ιστορία ως το σήμα κατατεθέν του κύματος Nuevo 

Flamenco, παρά το γεγονός ότι με τα χρόνια ο καθένας ακολούθησε τη δική του, 

ξεχωριστή πορεία. 

Πέρα όμως από τη συνεργασία του με τον Camaron de la Isla και μετά την 

ηχογράφηση του κομβικού δίσκου Fuente y Caudal, ο De Lucia έχει στο ενεργητικό 

του και άλλες σπουδαίες συνεργασίες με εξίσου σημαντικούς μουσικούς  τόσο από 

το χώρο της φλαμένκο μουσικής όσο και από την jazz. 
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Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον D. E. Pohren, το 1977 ο κιθαρίστας 

συνεργάστηκε με τον Carlos Santana, σπουδαίο κιθαρίστα της λατινοαμερικανικής 

ροκ, καθώς και τον Al di Meola, γνωστό ηλεκτροακουστικό κιθαρίστα με τον οποίο 

μάλιστα ηχογράφησε το κομμάτι Elegant Gypsy (Κομψός τσιγγάνος), το οποίο 

ανήκει στον ομώνυμο δίσκο (1977). Ο Paco de Lucia δέχτηκε κριτική για το κομμάτι 

αυτό από τους ακόλουθους της πρότυπης φλαμένκο μουσικής. Σε αυτήν την κριτική 

έδωσε απάντηση ο Al di Meola λέγοντας ότι «Ο  Paco δεν εγκαταλείπει το 

φλαμένκο, απλώς το διευρύνει» (Pohren, 1992, σελ. 105). 

Δύο χρόνια αργότερα, ο De Lucia πραγματοποίησε  περιοδεία με τους jazz 

κιθαρίστες John McLaughin και Larry Coryell. Άρχισε να μαθαίνει πράγματα από 

τους μουσικούς της jazz τους οποίους θαύμαζε για την συνθετική τους ικανότητα, 

τον αυτοσχεδιασμό και την θεωρητική γνώση της μουσικής. Το ενδιαφέρον του για 

την jazz μουσική είχε άλλωστε εκδηλωθεί από παλιότερα, με αποτέλεσμα το 1967 

να παρευρεθεί στο jazz φεστιβάλ του Βερολίνου, όπου συνεργάστηκε με τον 

θρυλικό τρομπετίστα της jazz Miles Davis και τον  πιανίστα και συνθέτη Thelonius 

Monk (Pohren, 1992). 

Το 1981 ο Paco de Lucia συνεργάζεται εκ νέου με τους κιθαρίστες John McLaughin 

και Al di Meola, με τους οποίους δημιούργησε ένα κιθαριστικό τρίο φλαμένκο και 

ηλεκτροακουστικής κιθάρας και πραγματοποίησαν περιοδείες. Ηχογράφησαν την 

ίδια χρονιά το δίσκο Friday night in San Fransisco (Βράδυ Παρασκευής στο Σαν 

Φρανσίσκο, 1981) που ξεπέρασε σε πωλήσεις το ένα εκατομμύριο, και τον δίσκο 

Passion, Grace & Fire (Πάθος, Ευλογία και Φλόγα) το 1983 (Pohren, 1992). 

Η χρονιά 1981 είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καριέρα του De Lucia, καθώς τότε 

δημιουργεί το περίφημο σεξτέτο του, το οποίο απαρτίζουν η σολιστική κιθάρα του 

Paco de Lucia, ένα ηλεκτρικό μπάσο, δυο συνοδευτικές κιθάρες, μια φωνή, τα 

κρουστά και ένα πνευστό όργανο-ενίοτε φλάουτο ή σαξόφωνο3. Με αυτήν ακριβώς 

τη σύνθεση, το σεξτέτο ηχογραφεί τον δίσκο Solo quiero caminar (Θέλω μόνο να 

                                                             
3 Σύμφωνα με τον D. E. Pohren στο σεξτέτο συμμετέχει και ένα «αραβικό λαούτο» (πιθανόν 
αναφέρεται στο αραβικό ούτι, που ανήκει στην οικογένεια των λαουτοειδών). Κάποιος αναφέρει ότι 
η ύπαρξή του στο σχήμα «οφείλεται στην επιθυμία του κιθαρίστα για επιστροφή στις αυθεντικές 
ρίζες του φλαμένκο» (Pohren , 1992, σελ. 84). 
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περπατήσω, 1981). Ο De Lucia προσπάθησε να ενσωματώσει αυτά τα όργανα στο 

φλαμένκο, παρά το γεγονός ότι δεν συναντώται παραδοσιακά σε αυτό, 

επισημαίνοντας ότι «το άτομο πίσω από τον ήχο είναι πιο σημαντικό και από τον 

ίδιο τον ήχο». Θεωρούσε ότι τον φλαμένκο χαρακτήρα στο παίξιμο ενός οργάνου 

τον δίνει ο οργανοπαίχτης και όχι τόσο το ίδιο το όργανο. Θα έπρεπε, σύμφωνα με 

τον De Lucia, να χρησιμοποιηθούν και άλλα όργανα πέραν της κιθάρας (Pohren, 

1992, σελ. 85). 

Το 1982 πραγματοποίησε περιοδείες με τον σπουδαίο ισπανό πιανίστα της jazz 

Chick Corea, του οποίου η πιανιστική τεχνική είναι αρκετά υψηλή και, όπως 

αναφέρει ο D. E. Pohren, «είναι ισάξια με την τεχνική των Al di Meola και John 

McLaughin» (1992, σελ. 107). Το 1990, με τη συμμετοχή του Chick Corea 

ηχογραφήθηκε ο δίσκος Zyryab (Ζιριάμπ) προς τιμήν του ομώνυμου μουσικού του 

ενάτου αιώνα από τη Βαγδάτη4. Σε αυτό το δίσκο εμφανίζονται όργανα όπως το 

λαούτο, το μαντολίνο, τα πλήκτρα, το φλάουτο και ποικιλία κρουστών, που 

συμπράττουν με τον Paco de Lucia στην κιθάρα και τον  Chick Corea στο πιάνο. Η 

σύνθεση αυτή αποτελεί κατά τον D. E. Pohren «μια τζαζ εκδοχή του αραβικού ήχου» 

(1992, σελ. 89). 

Ένας ακόμη δίσκος με έντονο το στοιχείο της jazz μουσικής ήταν ο δίσκος Siroco 

(Σιρόκο), που είχε ήδη προηγηθεί το 1987, στον οποίο συναντάμε κιθάρες, κρουστά, 

palmas και έναν χορευτή (Pohren, 1992). 

Κλείνοντας την εξέταση της δισκογρα1φίας και των συνεργασιών του Paco de Lucia 

κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στους 

προβληματισμούς που γεννήθηκαν εκείνη την εποχή. Όπως προαναφέρθηκε, ο De 

Lucia και τα έργα του δέχτηκαν κριτική τόσο από το κοινό όσο και από ειδικούς 

πάνω στο θέμα του φλαμένκο. Παράλληλα, γεννήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το 

αν ο κιθαρίστας άλλαζε την πορεία του στη μουσική εγκαταλείποντας το φλαμένκο. 

Επίσης, δεδομένου ότι ο De Lucia είχε την ικανότητα να αναμείξει την φλαμένκο με 

                                                             
4 Σχετικά με τον Ziryab βλ. κεφάλαιο 1, ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΦΛΑΜΕΝΚΟ. 
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την jazz μουσική, προέκυψε το ερώτημα γιατί δεν χαρακτηρίζει τη δημιουργία του 

ως flamfusion5 ή flamjazz (Pohren, 1992, σελ. 86). 

Απαντήσεις σε αυτούς τους προβληματισμούς έδωσε ο ίδιος ο De Lucia. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν πίστευε στην μίξη των ειδών μουσικής παρά μόνο 

στην συνεργασία μεταξύ μουσικών (Gamboa, 2011, σελ. 88). Επίσης, όταν 

ερωτήθηκε για τις ομοιότητες που παρουσιάζει η φλαμένκο με την jazz μουσική, ο 

Paco de Lucia παραλλήλισε, σύμφωνα με τον D. E. Pohren, το τσιγγάνικο φλαμένκο 

με το νέγρικο blues παρατηρώντας ότι πρόκειται για δύο καταπιεσμένους 

πολιτισμούς που ψάχνανε αμφότεροι ανακούφιση μέσα από την μουσική τους 

(1992, σελ. 105). Πράγματι, η τέχνη και ειδικότερα η μουσική και ο χορός, 

αποτελούσαν ανέκαθεν καταφύγιο για τις βασανισμένες φυλές. Οι τσιγγάνοι όπως 

και οι νέγροι, υπέστησαν πολλές κακουχίες και μεγάλη απαξίωση από  την άρχουσα 

τάξη, και την καταπίεση αυτή διοχέτευαν τόσο οι τσιγγάνοι όσο και οι νέγροι στα 

τραγούδια τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι στίχοι των 

φλαμένκο τραγουδιών αναφέρονται στον δύσκολο βίο των τσιγγάνων και στην 

πολυπόθητη ελευθερία6. 

Αναντίρρητα, ο Paco de Lucia υπήρξε σπουδαίος κιθαρίστας και καινοτόμος 

μουσικός. Όντας προικισμένος με πηγαίο ταλέντο και επιμονή κατόρθωσε να 

πραγματοποιήσει αλλαγές τόσο στην κιθάρα ως όργανο όσο  και στη φλαμένκο 

μουσική, δίνοντας το έναυσμα για εξέλιξη. Η δουλειά και οι συνεργασίες του 

διευρύνανε τους ορίζοντες της φλαμένκο σκηνής δημιουργώντας ένα νέο μουσικό 

ρεύμα, το λεγόμενο Nuevo Flamenco και ένα μεγάλο αριθμό ακολούθων. Μέσω του 

Paco de Lucia  το φλαμένκο διαδόθηκε παγκόσμια και πολλές γενιές κιθαριστών 

θέλησαν να τον μιμηθούν (Torres, 2010). 

                                                             
5 Ο όρος fusion κυριολεκτικά σημαίνει ένωση, συγχώνευση και δόθηκε σαν ονομασία σε μουσικά 
ρεύματα που γεννήθηκαν από την ένωση άλλων ειδών μουσικής πχ. Jazz fusion. Υποθέτουμε ότι ο 
όρος Nuevo Flamenco ήρθε αργότερα και τα ερώτηματα σχετικά με την flamfusion και την flamjazz 
μουσική γεννήθηκαν την περίοδο που ο De Lucia ηχογραφούσε τέτοιου είδους δίσκους, οι οποίοι 
ήταν αναμενόμενο να προκαλέσουν αντιδράσεις στους συνηθισμένους στο παραδοσιακό φλαμένκο 
ακροατές. 
6 Το τραγούδι Vivire (Θα ζήσω) του Camaron de la Isla από τον ομώνυμο δίσκο (1984), θα μπορούσε 
να αποτελέσει παράδειγμα τραγουδιού που αναφέρεται στην ελευθερία. Χαρακτηριστικά, ο 
τελευταίος στίχος του αναφέρει: «Vivir y soñar, vivir y soñar, solo voy buscando mi libertad» (Να ζω 
και να ονειρεύομαι, να ζω και να ονειρεύομαι, πορεύομαι ψάχνοντας μόνο την ελευθερία μου). 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας γενιάς κιθαριστών, που έχει τον Paco de Lucia 

ως πρότυπο και μελετάει κομμάτια του, αποτελεί ο νέος μαθητευόμενος φλαμένκο 

κιθαρίστας Jorge Canda Neira. Ο νεαρός κιθαρίστας, σε συνέντευξη7 που μου 

παραχώρησε στη Μαδρίτη της Ισπανίας δήλωσε:  

Μέσω του Paco de Lucia και του Camaron de la Isla το φλαμένκο 

πλησίασε πιο πολύ τη νεολαία, έγινε γνωστό στον περισσότερο 

κόσμο. Το φλαμένκο, γενικά ήταν μια μουσική για τη μειονότητα 

[…] Το 1973, o δίσκος  Fuente y Caudal του Paco de Lucia, όπως 

και ο ίδιος ο De Lucia, έγινε αρκετά γνωστός χάρη στη ρούμπα 

Entre dos Aguas. Είναι η πιο πολυπαιγμένη ρούμπα στον κόσμο 

[…] Με τον Paco de Lucia η φλαμένκο κιθάρα έγινε αγαπητή στο 

κοινό ως σολιστικό όργανο. Ο De Lucia έφερε την επανάσταση 

στο φλαμένκο […] 

Ο κιθαρίστας Jorge Canda Neira αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και 

σε άλλους σημαντικούς -κατά τη γνώμη του- φλαμένκο κιθαρίστες. Παρ’ όλα αυτά, 

οι περισσότερες αναφορές του σχετίζονταν με τον Paco de Lucia και τη σημασία που 

έχει το έργο του για τους νεότερους κιθαρίστες. 

Όπως αναφέρει η Perez Custodio, ο Paco de Lucia είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός 

όλης αυτής της γενιάς μουσικών των οποίων τα έργα εντάσσονται στο Nuevo 

Flamenco κύμα. Ουσιαστικά, είναι εκείνος που άνοιξε το δρόμο. Επίσης, σύμφωνα 

με την Perez Custodio, το Nuevo Flamenco ρεύμα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το 

κοινό του φλαμένκο που ως τότε περιοριζόταν στα όρια της παραδοσιακής 

φλαμένκο μουσικής (2005). 

Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί ότι ο De Lucia πάντα βρισκόταν σε 

εγρήγορση σχετικά με την ταυτότητα της φλαμένκο μουσικής και τη διατήρησή της. 

Όπως αναφέρει ο D. E. Pohren, «τον [κιθαρίστα] απασχολούσε το γεγονός ότι το 

φλαμένκο ίσως να έχανε την ταυτότητά του». Ήθελε να εισαγάγει νέα στοιχεία αλλά 

                                                             
7 Πρόκειται για προσωπική συνέντευξη που μου παραχώρησε ο 22χρονος κιθαρίστας Jorge Canda 
Neira στην σχολή φλαμένκο «Amor de Dios», που βρίσκεται στη Μαδρίτη. Μετά το τέλος της 
συνέντευξης έπαιξε το κομμάτι Almoraima από τον ομώνυμο δίσκο (1976)  του Paco de Lucia. Ο 
Jorge Canda Neira είναι μαθητής στη σχολή φλαμένκο στην οποία διεξήχθη η συνέντευξη. 



66 
 

είχε υπ’ όψιν του ότι αυτό έπρεπε να γίνει με προσοχή και πολύ σταδιακά  ώστε να 

μη χαθεί το ιδιαίτερο στοιχείο και η αίσθηση του φλαμένκο (Pohren, 1992, σελ. 

105). Η ανησυχία του Paco de Lucia αποτυπώνεται στη φράση «Siempre ser 

flamenco», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «πάντα να βρίσκομαι στα 

πλαίσια του φλαμένκο». Πιθανόν ο De Lucia με αυτή τη φράση να αναφέρεται στη 

διατήρηση του φλαμένκο ηχοχρώματος, παρόλη τη χρήση στοιχείων εκτός της 

παραδοσιακής φλαμένκο μουσικής. 

Γενικότερα, η σχέση του κιθαρίστα με την φλαμένκο μουσική είναι ιδιάζουσα. Όπως 

επισημαίνει ο D. E .Pohren, «ο Paco ισχυρίζεται ότι σέβεται το παραδοσιακό 

φλαμένκο και νιώθει μια υπευθυνότητα απέναντι σε αυτήν τη μουσική». 

Ταυτόχρονα, όμως, ενστερνίζεται την άποψη που θέλει το φλαμένκο να αποκτά 

εύρος, να εξελίσσεται με τον καιρό και όχι απλώς να καταλήγει απαρχαιωμένο,  

θυμίζοντας έναν ξεπερασμένο τρόπο ανθρώπινης έκφρασης μέσω της μουσικής 

(Pohren, 1992, σελ. 141). 

Ακόμη, αξίζει να παραθέσουμε εδώ κάποια χαρακτηριστικά σχόλια κιθαριστών που 

συνεργάστηκαν μαζί του. Συγκεκριμένα, ο κιθαρίστας Tomatito, σε συνέντευξη που 

έδωσε στην πόλη Pamplona της Ισπανίας8, δήλωσε: 

Ο Paco είναι ο κυρίαρχος της φλαμένκο κιθάρας και είναι ακόμη 

νέος και δυνατός9. Έχει συνθέσει υπέροχα κομμάτια. Χάρη σε 

αυτόν γνωρίσαμε μια διαφορετική πλευρά της κιθάρας, καθώς 

πριν η κιθάρα παιζόταν  περισσότερο με δυνατό και ρυθμικό 

χτύπημα των χορδών (strumming), με μπάσες νότες που 

περιορίζονταν στα πρώτα τάστα της κιθάρας, ενώ τώρα αρχίσαμε 

να παίζουμε σολιστικά στις πιο ψηλές περιοχές του οργάνου, σε 

χαμηλότερα τάστα […] Οι κιθαρίστες της γενιάς μου 

                                                             
8 Συγκεκριμένα, η συνέντευξη δόθηκε στη μεγάλη σάλα ακροατών (Pamplona Auditorium) της 
Pamplona. 
9Η  εν λόγω δήλωση του Tomatito έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στον F. Llobet  
στην Pamplona της Ισπανίας, τον Οκτώβρη του 2006. Τότε, ο Paco de Lucia ήταν 58 ετών και μόλις 
δύο χρόνια πριν είχε κυκλοφορήσει ο προτελευταίος δίσκος του. Πιθανόν γι’ αυτόν το λόγο ο 
Τomatito αναφέρει ότι ο De Lucia «είναι ακόμη νέος και δυνατός». Πράγματι, ο Paco de Lucia ήταν εν 
ενεργεία μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν φύγει από τη ζωή. Ο τελευταίος δίσκος του μάλιστα, 
ονόματι Cancion Andaluza (Ανδαλουσιανό τραγούδι 2014), βρισκόταν στο τελικό στάδιο πριν την 
κυκλοφόρησή του. 
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ακολουθήσανε τον Paco de Lucia, ωστόσο ο καθένας μας έχει 

προσθέσει και κάτι. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που 

βρισκόμαστε εδώ παίζοντας μουσική σε μεγάλες σκηνές [...] Η 

γενιά μου τουλάχιστον, δημιούργησε κάτι καινούργιο […] (Llobet 

2011, σελ. 29-30). 

Ομοίως, ο κιθαρίστας Vicente Amigo10 δήλωσε για τον Paco de Lucia: «Eίναι ο 

δάσκαλος, ο καλλιτεχνικός πατέρας, ο φίλος μου». Όταν τον παρομοίωσαν με τον 

Paco de Lucia, ο Vicente Amigo απάντησε: «Κανείς δε μπορεί να αντικαταστήσει τον 

Paco de Lucia» (Llobet, 2011, σελ. 106). 

Κλείνοντας, ένας από τους σπουδαιότερους φλαμενκολόγους -πάνω στον οποίο 

στηρίχτηκαν σχεδόν όλοι οι μεταγενέστεροι μελετητές- ο  Felix Grande, έγραψε το 

1986 για τον Paco de Lucia:  

Ο Paco de Lucia βούτηξε στην φλαμένκο μουσική και βγήκε  στην 

επιφάνεια ανασύροντας συντρίμμια και μνήμη, ωστόσο εμφανίζει 

μια επιλεκτική ανυπακοή, δύναμη και ελευθερία που καίει σαν 

δάδα. Τα χέρια του Paco de Lucia σέβονται τους βαθείς νόμους 

της ανδαλουσιανής μουσικής, αλλά δεν υπακούνε στους 

νομοθέτες. Στον κόσμο της κιθάρας, τα χέρια του Paco de Lucia 

είναι ο νέος ο νόμος (Banzi, 2011, σελ. 181). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10  Ο Vicente Amigo (γέν. 1967) ανήκει, όπως και ο Tomatito, στην γενιά των Nuevo Flamenco 
κιθαριστών. Είναι καταξιωμένος στο χώρο της φλαμένκο μουσικής και ο τύπος έγραψε γι’ αυτόν ότι 
ενδεχομένως  να είναι ο επόμενος Paco de Lucia (Llobet, 2011, σελ. 107). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η παρουσίαση και η αποτίμηση της επιρροής 

που άσκησε ο Paco de Lucia στο φλαμένκο και την φλαμένκο κιθάρα. Ο De Lucia  

έδρασε καταλυτικά στην ιστορία της φλαμένκο μουσικής, σε ό,τι αφορά το 

κιθαριστικό παίξιμο ειδικά, όσο και γενικά, σε ό,τι αφορά την ανάμειξή της με άλλα 

μουσικά στυλ. Στην εργασία αυτή, και συγκεκριμένα στα κεφάλαια 1 και 2, γίνεται 

αναφορά στις καταβολές του φλαμένκο, την φλαμένκο κιθάρα, και τις περιόδους 

στις οποίες χωρίζεται η φλαμένκο μουσική. Το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην πορεία 

του Paco de Lucia ως κιθαρίστα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της 

φλαμένκο κιθάρας. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο 4 έρχεται να εστιάσει στην περίοδο 

1970-80, μια περίοδο καινοτομίας τόσο για την κιθάρα όσο και για τη φλαμένκο 

μουσική. Ο De Lucia, ηχογραφώντας δίσκους και πραγματοποιώντας περιοδείες με 

σπουδαίους μουσικούς της jazz, ήρθε σε επαφή με διαφορετικούς ρυθμούς και 

αρμονίες από αυτούς της φλαμένκο μουσικής. Αυτά τα διαφορετικά στοιχεία τα 

ενσωμάτωσε στη φλαμένκο μουσική με σεβασμό, ώστε να παραμείνει ο 

χαρακτήρας αυτής της μουσικής αναλλοίωτος. Στην πορεία, εξετάστηκε αναλυτικά 

το κομμάτι Entre dos Aguas σε επίπεδο ενορχήστρωσης και αρμονίας. Αποτέλεσε 

κομμάτι-σταθμό στη μετέπειτα εξέλιξη του φλαμένκο, την οποία διερευνήσαμε 

παρακάτω εξετάζοντας το έργο του De Lucia από το 1973 και έπειτα. Στη συνέχεια, 

αναλύθηκε μια δεύτερη εκτέλεση του Entre dos Aguas, ζωντανή αυτή τη φορά, την 

οποία συγκρίναμε με την πρώτη εκτέλεση (1973). Τα αποτελέσματα της σύγκρισης 

συνέβαλαν στην κατανόηση του πώς ο ίδιος ο De Lucia εξελίσσεται και αναπλάθει 

το παλιό υλικό του. Επιπλέον, μέσα από την συγκριτική εξέταση των δύο 

ηχογραφήσεων, φωτίζεται το ζήτημα της επιρροής που άσκησαν στον Paco de Lucia 

οι συνεργασίες του, και η jazz μουσική.  
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Μετά την ηχογράφηση του δίσκου Fuente y Caudal (1973), και έχοντας πλέον 

αποκτήσει το δικό του στυλ παιξίματος, ο De Lucia εισήγαγε στη φλαμένκο μουσική 

ένα νέα όργανο, το φλάουτο που το συναντάμε στη δεύτερη εκτέλεση του Entre dos 

Aguas, την οποία εξετάσαμε. Χρησιμοποιώντας το φλάουτο, παρουσίασε την 

ρούμπα με διαφορετικό τρόπο από ό, τι στην πρώτη εκτέλεση. Έδωσε στο φλάουτο 

σολιστικό ρόλο, και καθιέρωσε τόσο τον αυτοσχεδιασμό όσο και τη χρήση του 

ηλεκτρικού μπάσου και των μπόνγκος στο φλαμένκο. Να σημειωθεί ότι το 

ηλεκτρικό μπάσο και τα μπόνγκος εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη φλαμένκο 

μουσική, στην πρώτη στουντιακή εκτέλεση του Entre dos Aguas (1973). Θα ήταν 

χρήσιμο να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο ο De Lucia παρουσιάζει, 

από το 1973 και έπειτα, παλιές συνθέσεις του, ώστε να διερευνηθεί το πόσο και με 

ποιον τρόπο η jazz και η λατινοαμερικανική μουσική εξακολουθούσαν να τον 

επηρεάζουν στον τρόπο παρουσίασης των κομματιών του. Επίσης, ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι ενορχηστρώσεις των κομματιών του De Lucia από το 1980 και 

μετά καθώς και τα είδη των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν στις ζωντανές 

εμφανίσεις του. 

Ο ίδιος ο Paco de Lucia και κυρίως η δουλειά του επηρέασε τη νέα γενιά 

κιθαριστών, τη γενιά Nuevo Flamenco κιθαριστών. Δυστυχώς, ο κιθαρίστας έφυγε 

απρόσμενα από τη ζωή πριν από τέσσερις μήνες, στις 26 Φεβρουαρίου 2014. Το 

έργο του άσκησε επιρροή στην ισπανική μουσική κάτι που εντοπίζεται στο γεγονός 

ότι γνώρισαν έξαρση συγκροτήματα που στηρίχτηκαν στο ύφος της γνωστής 

ρούμπας για να δημιουργήσουν το νέο, πιο μοντέρνο φλαμένκο. Οι απαρχές αυτού 

του νέου φλαμένκο λέγεται ότι βρίσκονται στο Entre dos Aguas (1973). Μέσα από 

αυτό το κομμάτι, ο De Lucia αποτέλεσε το «σήμα κατατεθέν» της ισπανικής 

μουσικής, η οποία, χάρη σε αυτό το κομμάτι, διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Να 

σημειωθεί ότι η δεκαετία από το 1970 ως και το 1980 ήταν δεκαετία αλλαγών τόσο 

σε πολιτικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο ανά τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι η 

εμφάνιση νέων ειδών μουσικής στην Αμερική αλλά και στην Μ. Βρετανία όπως είναι 

η ροκ και η ποπ. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Ισπανία. Ο De Lucia όντας «παιδί 

της εποχής του» αναζήτησε το «νέο», το «διαφορετικό» στη μουσική που ήδη 

γνώριζε και κατόρθωσε να το ενσωματώσει με επιτυχία. 
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Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα 

σχετικά με την άνθιση του Nuevo Flamenco και άλλων μουσικών ειδών στην Ισπανία 

μετά τον δίσκο Fuente y Caudal. Επιπλέον, θα άξιζε κανείς να ερευνήσει 

συγκροτήματα μεταγενέστερα του Paco de Lucia, καθώς και τη δουλειά κιθαριστών 

που μαθήτευσαν πλάι του. Ακόμη, αντικείμενο έρευνας θα μπορούσε να 

αποτελέσει το πώς ενισχύθηκε ο ρόλος των ηλεκτρικών οργάνων στη φλαμένκο 

μουσική μετά την είσοδο του ηλεκτρικού μπάσου από το 1973 και έπειτα. Άλλωστε 

η φλαμένκο μουσική διατηρείται ζωντανή μέχρι σήμερα και εξελίσσεται μέσα από 

την πληθώρα καλλιτεχνών, που έχουν αφιερωθεί σε αυτή. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 

 

 

 Alzapua: Τεχνική της φλαμένκο κιθάρας κατά την οποία χρησιμοποιείται ο 

δεξιός αντίχειρας με επαναλαμβανόμενη κίνηση. 

 

 Falseta: Κομμάτια μελωδικών φράσεων, μελωδικά «περάσματα» της 

κιθάρας, τα οποία παρεμβάλλονται ανάμεσα στις στροφές ενός τραγουδιού. 

Ονομάζονται αλλιώς και «παραλλαγές» (variaciones). 

 

 

 Golpe: Τεχνική της φλαμένκο κιθάρας κατά την οποία ο κιθαρίστας χτυπά με 

το νύχι του στο καπάκι της κιθάρας παράγοντας έτσι ρυθμικά σχήματα, 

πολλές φορές αντιχρονιστικά. 

 

 Grupo Flamenco: Η ομάδα μουσικών στο φλαμένκο, η οποία δεν 

περιορίζεται απλά στον κιθαρίστα, τον τραγουδιστή και τον χορευτή, όπως 

συνέβαινε παλιότερα, αλλά περιλαμβάνει όργανα όπως το ηλεκτρικό μπάσο, 

το φλάουτο, η φωνή, δύο ή και τρεις κιθάρες και κρουστά. 

 

 Jaleo: Πρόκειται για τη συνοδεία του τραγουδιού από palmas, ρυθμικό 

χτύπημα τακουνιών στο ξύλινο δάπεδο, χτύπημα των δαχτύλων, και 

ενθαρρυντικά επιφωνήματα (Ole). 

 

 

 Palmas: Τα χαρακτηριστικά «παλαμάκια» του φλαμένκο. 
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 Palmas sordas: Τα λεγόμενα «κούφια» παλαμάκια του φλαμένκο. Είναι 

σκοπίμως λιγότερο ηχηρά. Ο ήχος που παράγεται είναι κούφιος καθώς 

αυτός που εκτελεί τα palmas δημιουργεί μικρό ηχείο ανάμεσα στις παλάμες 

του, από το οποίο περνά λίγος αέρας. 

 

 Palo seco: Τρόπος παρουσίασης ενός κομματιού,  (κυρίως cante jondo), 

xωρίς τη συνοδεία οργάνων. 

 

 Picados: Γρήγορα «περάσματα» που εκτελεί η κιθάρα, βασιζόμενα σε 

κλίμακες. Ο κιθαρίστας συνήθως χρησιμοποιεί στα picados δύο ή και τρία 

δάχτυλα του δεξιού χεριού. 

 

 Siguiriyas: Είδος σοβαρού φλαμένκο τραγουδιού. Οι στίχοι του είναι 

δραματικοί και πραγματεύονται συνήθως το θάνατο. 

 

 Solea: Είδος σοβαρού φλαμένκο τραγουδιού, το οποίο αντλεί τη 

θεματολογία του από τη ζωή, την αγάπη και τη φιλοσοφία. 
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