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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

 

 

 Αφορμή για την εκπόνηση της εργασίας αυτής στάθηκε το ενδιαφέρον μου 

τόσο για τη τζαζ μουσική όσο και για τη λάτιν. Η ενασχόλησή μου με την τζαζ 

μουσική στο άλτο σαξόφωνο ξεκίνησε από μικρή ηλικία και έγινε πιο συστηματική 

όταν άρχισα να φοιτώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο μου έδωσε την 

δυνατότητα να μαθητεύσω στο πλάι εξαιρετικών μουσικών και παιδαγωγών. 

Παράλληλα, η λάτιν μουσική μου κέντριζε ανέκαθεν το ενδιαφέρον εξαιτίας της 

μελωδικής και ρυθμικής πολυπλοκότητάς της. Η ενασχόλησή μου με την λάτιν 

μουσική ξεκίνησε με μαθήματα λάτιν χορών, δίνοντάς μου την ευκαιρία να γνωρίσω 

και να αγαπήσω τον πλούσιο κόσμο της μουσικής αυτής μέσω του χορού. Έλειπε 

πλέον το να ασχοληθώ και μουσικολογικά με αυτή, έτσι ώστε να κατανοήσω όσο το 

δυνατόν καλύτερα τη φύση της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γεννηθεί το θέμα της 

εργασίας αυτής. 

Αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω ολόψυχα τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθανάσιο Ζέρβα υπό την εποπτεία του οποίου 

εκπονήθηκε η παρούσα εργασία, για το ενδιαφέρον που έδειξε για το αντικείμενο της 

έρευνάς μου, για την πολύτιμη βοήθειά του σε επιστημονικό επίπεδο και για την 

σπουδαία καθοδήγησή του αυτά τα τέσσερα χρόνια σπουδών μου. Ευχαριστώ θερμά 

και την καθηγήτρια κ. Αθηνά Κατσανεβάκη, για την βοήθεια και την καθοδήγησή 

της, ως συνεπιβλέπουσα καθηγήτρια. Ευχαριστώ, επίσης όλο το λοιπό διδακτικό και 

βοηθητικό προσωπικό του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης για την 

πολύτιμη συμβολή τους στην καλλιέργεια των γνώσεων και καλλιτεχνικών μου 

δεξιοτήτων. Ευχαριστώ θερμά την αγαπημένη μου καθηγήτρια, φιλόλογο και 

μοναδική φίλη Ξανθίππη Δερέκα για την ουσιαστική της βοήθεια στην τελική μορφή 

της εργασίας και για την ψυχολογική συμπαράστασή της. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον 

συμφοιτητή μου Μυρόβλητο Στρομπίνη, τον εξαιρετικό συνθέτη και φίλο Χρήστο 

Χαλναρίδη και τον σπουδαίο κρουστό και συνάδελφο Κωνσταντίνο Μάτη για την 

απαράμιλλη βοήθεια και υποστήριξη που μου πρόσφεραν κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά 

μου, για την αμέριστη συμπαράστασή της καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και 

την αδιάκοπη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά τον αδερφό μου, που 

βρίσκεται πάντα δίπλα μου και με βοηθάει να κάνω κάθε όνειρό μου πραγματικότητα. 
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Ε ι σ α γ ω γ ή  

 

 

Σκοπός της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι να εντοπιστούν, να 

καταγραφούν και να αξιολογηθούν, μέσα από την αρμονική, μελωδική, ρυθμική και 

υφολογική ανάλυσή τους, τόσο οι ομοιότητες όσο και οι διαφορές ανάμεσα σε δύο 

συγγενή αλλά και διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά στυλ, την λάτιν τζαζ και την 

λάτιν. 

Η προσέγγιση και ανάπτυξη του θέματος οργανώνεται σε δύο κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της τζαζ, της λάτιν και της 

λάτιν τζαζ μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται τι είναι τζαζ μουσική και ποια 

τα χαρακτηριστικά της, ενώ παρουσιάζονται ονομαστικά τα είδη της σε χρονολογικό 

άξονα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορική και μουσικολογική 

εξέλιξη της λάτιν και της λάτιν τζαζ. Γίνεται, τέλος, ιδιαίτερη αναφορά στα λάτιν 

κρουστά και στον αυτοσχεδιασμό, με το σκεπτικό ότι και τα δύο κατέχουν εξέχοντα 

ρόλο στη τζαζ και λάτιν μουσική αντίστοιχα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο η έρευνα εστιάζει στην ανάλυση των αυτοσχεδιασμών 

δύο κομματιών. Το πρώτο κομμάτι είναι το Caribe του Michel Camilo, το οποίο 

ανήκει στην κατηγορία της λάτιν τζαζ και το δεύτερο είναι το Oye Como Va, ένα 

κλασσικό χορευτικό λάτιν κομμάτι σε ρυθμό cha-cha-cha. Τέλος, η εργασία 

στρέφεται στην σύγκριση των δύο αυτών κομματιών, με κύριο γνώμονα το 

αυτοσχεδιαστικό στοιχείο το οποίο και κυριαρχεί, μέσα από την οποία 

καταδεικνύονται οι ομοιότητες και διαφορές των επιλεγμένων κομματιών. 
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1.1. Η  Τ ζ α ζ  

 

Τ ι  ε ί ν α ι  τ ζ α ζ  μ ο υ σ ι κ ή ;  

 

Ως «Τζαζ» έχουν χαρακτηριστεί ποικίλα και διαφορετικά είδη μουσικής, 

καθιστώντας κατά συνέπεια μια συμφωνία επί του ορισμού της σχεδόν αδύνατη. Η 

αιτία της αδυναμίας ενός καθολικά, ή έστω κοινώς, αποδεκτού ορισμού της τζαζ 

μουσικής εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν έχουν όλοι τα ίδια κριτήρια. Για 

ορισμένους κριτήριο είναι, για παράδειγμα, το αν υπάρχει στη μουσική αυτή 

σαξόφωνο και ντραμς, ή αν το τραγούδι έχει αίσθηση σουίνγκ (Swing), για άλλους 

πάλι αν είναι βορειοαμερικανικής προέλευσης, κριτήριο που εστιάζει στη σύνδεση 

του συγκεκριμένου μουσικού ακούσματος με την δεκαετία του 1920, η οποία 

ονομάστηκε μάλιστα «The Jazz Age». 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Mark C. Gridley υπάρχουν τέσσερις 

απόψεις σχετικά με το τι είναι τζαζ μουσική: 

Ορισμός 1ος : Πολλοί πιστεύουν πως κάθε μουσική που συνδέεται με την παράδοση 

της τζαζ, που έχει δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία την συνδέουν με τη μουσική που 

έχει προσδιοριστεί ως «τζαζ», είναι «τζαζ» μουσική. 

Ορισμός 2ος : Άλλοι ισχυρίζονται πως τζαζ μουσική είναι αυτή η οποία «μεταδίδει την 

αίσθηση σουίνγκ»  (Gridley, 2015: 13). Όσοι υποστηρίζουν την άποψη αυτή, λένε πως 

«η τζαζ πάνω απ’ όλα είναι ένα συναίσθημα» ή «η τζαζ δεν είναι το τι παίζεις, αλλά το 

πώς παίζεις». (Gridley, 2015: 13). 

Ορισμός 3ος : Υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι τζαζ μουσική είναι αυτή που 

εμπεριέχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. 

Ορισμός 4ος  : Τέλος, ο πιο γνωστός ορισμός είναι αυτός που λέει πως τζαζ είναι η 

μουσική η οποία έχει το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο και προσδίδει αίσθηση σουίνγκ. 

Από τα παραπάνω συνάγεται πως πράγματι είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ένας 

ορισμός της τζαζ με πλήρη σαφήνεια και σιγουριά, γι’ αυτό άλλωστε και οι 

περισσότεροι πιστεύουν τελικά πως η τζαζ μουσική είναι αδύνατον να οριστεί. 

(Gridley, 2015: 13) 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τζαζ μουσικής, τα οποία αν και 

δεν την ορίζουν απόλυτα, βοηθούν ωστόσο σημαντικά στην αναγνώρισή της, 

μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: (Gridley, 2015) 

 Η τζαζ παρουσιάζει ιδιομορφίες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή μουσική αφού 

χρησιμοποιεί τις βασικές κλίμακες της Ευρωπαϊκής μουσικής, δηλαδή 

μείζονες και ελάσσονες, αλλά και πεντατονικές κλίμακες, κυρίως κλίμακες με 

τροπική δομή, συμμετρικές κλίμακες κ.ά. Συχνά οι μουσικοί της Τζαζ, τη 

στιγμή του αυτοσχεδιασμού, σκέφτονται και επιλέγουν νότες με βάση τις 

κλίμακες που αποδίδουν καλύτερα το αρμονικό πλαίσιο μιας συγχορδίας. Οι 

συγχορδίες που χρησιμοποιούνται στην τζαζ είναι συχνά έντονα διάφωνες 

(7ης, 9ης, 11ης, 13ης, αυξημένες, ελαττωμένες, κ.λπ.). 

 Θεμελιώδες συστατικό της τζαζ μουσικής είναι ο ρυθμός. Οι ρυθμοί της τζαζ 

μουσικής είναι περισσότερο σύνθετοι και με συνεχείς παραλλαγές που 

εναλλάσσονται. 

 Στη τζαζ μουσική ο ήχος των μουσικών οργάνων, αλλά και η φωνή, 

χρησιμοποιούνται με έναν ξεχωριστό τρόπο. Το ιδιαίτερο "χρώμα" του τζαζ 

ήχου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανορθόδοξη τεχνική παιξίματος από 

τους πρώτους και αυτοδίδακτους μουσικούς της. Οι τζαζ μουσικοί μιμούνται 

τη χροιά της ανθρώπινης φωνής-ομιλίας, έτσι ώστε να δώσουν το προσωπικό 

τους ύφος στο παίξιμό τους. Ο τενόρος σαξοφωνίστας Buddy Tate, γνωστός 

ως μέλος της ορχήστρας Count Basie για πολλά χρόνια, είπε χαρακτηριστικά 

πως: «Το πρώτο κρίσιμο βήμα για τους νέους μουσικούς είναι να βρουν τον 

δικό τους ήχο» (Giddins,2009: 3) 

 Η τζαζ έχει διαμορφώσει ειδικές μουσικές φόρμες και ένα ιδιαίτερο 

ρεπερτόριο. Βασικές μορφές που χρησιμοποιεί η τζαζ είναι το μπλουζ 

(δωδεκάμετρη μορφή), και ενδεχομένως η μπαλάντα, η οποία χαρακτηρίζεται 

από το αργό της τέμπο και τη λυρική της μελωδία. 

 Κυρίαρχο στοιχείο της τζαζ είναι και ο αυτοσχεδιασμός. Η σχετικά απλή 

μορφή των κομματιών της τζαζ επιδέχεται ενορχηστρωτική ανάπτυξη. 
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Ε ί δ η  τ η ς  τ ζ α ζ  μ ο υ σ ι κ ή ς  

( Ε π ι σ κ ό π η σ η )  

 

Τ Ζ Α Ζ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  1 9 2 0  
 

 ΡΑΓΚΤΑΪΜ (Ragtime) 

 ΜΠΛΟΥΖ (Blues) 

 ΠΡΩΪΜΗ ΤΖΑΖ (1920 έως πριν από τα μέσα του 1930) 

 Original Dixieland Jazz Band 

 ΣΟΥΪΝΓΚ (Swing 1930) 

(Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1940) 

 Duke Ellington (1899-1974) 

 Count Basie’s (1904-1984) bands 

 

Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  B E B O P  ( 1 9 4 0 - 1 9 6 0 )  

 ΜΠΙΜΠΟΠ (Bebop) 

(Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940-τις αρχές της δεκαετίας του 1950) 

 Charlie Parker (1920-1955) 

 Dizzy Gillespie (1917-1993) 

 ΚΟΥΛ ΤΖΑΖ (Cool jazz: Τέλη του 1940) 

 Lennie Tristano (1919-1978) 

 Lee Konitz (1927) 

 ΧΑΡΝΤ ΜΠΟΠ (Hard bop 1950) 

 Miles Davis (1926-1991) 

 John Coltrane (1926-1967) 

Η  Τ Ζ Α Ζ  Σ Τ Ι Σ  Α Ρ Χ Ε Σ  Τ Ο Υ  1 9 6 0  Ε Ω Σ  Σ Η Μ Ε Ρ Α  

 

 ΑΒΑΝ ΓΚΑΡΝΤ (Avant garde: τέλη 1950) 

 ΦΡΙ  ΤΖΑΖ (Free jazz: τέλη 1950-1960) 

 ΜΟΝΤΑΛ ΤΖΑΖ (Modal jazz: 1960-1970) 

 ΤΖΑΖ-ΡΟΚ ΦΙΟΥΖΙΟΝ (Jazz-rock fusion: τέλη 1960) 
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Ν Ε Α  Ε Π Ο Χ Η  ( N e w  A g e :  Α π ό  τ ο  1 9 8 0 )  

 

 ΣΜΟΥΘ ΤΖΑΖ (Smooth jazz: 1986) 

 ΑΣΙΝΤ ΤΖΑΖ (Acid jazz: 1987) 

 ΚΛΕΖΜΕΡ ΤΖΑΖ (Klezmer jazz: 1990) 

 ΛΑΤΙΝ ΤΖΑΖ (Latin jazz: 1990) 

 ΧΙΠ ΧΟΠ ΤΖΑΖ (Hip hop jazz: 1990) 

 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΤΖΑΖ 
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1.2. Λάτιν μουσική 

 

Παρόλο που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, ένα μικρό συγκρότημα από 

ηλικιωμένους Κουβανέζους μουσικούς, γνωστό ως «Buena Vista Social Club», 

εξακολουθεί να πλημμυρίζει με κόσμο τις αίθουσες των συναυλιών, πουλώντας 

εκατοντάδες χιλιάδες δίσκους. Αποτελούν μία ακόμη απόδειξη πως «οι ξεχωριστοί 

ρυθμοί της παραδοσιακής μουσικής της Κούβας εξακολουθούν να εξάπτουν το κοινό 

παντού». (Fernandez, 2006: Πρόλογος vii) 

Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα οι ήχοι και οι ρυθμοί της Κουβανέζικης 

μουσικής επικράτησαν σε ολόκληρη τη λεκάνη της Καραϊβικής. Από το 1880 το 

bolero, γνωστό για τον παθιασμένο ερωτικό του στίχο, είχε κάνει την εμφάνισή του 

και γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ισπανόφωνη Λατινική Αμερική. Το 1930, η rhumba 

έγινε δημοφιλής τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όσο και στην Ευρώπη. 

Το μουσικό αυτό είδος ταξίδεψε μέχρι και την Αφρική, όπου επηρεάστηκε και 

αναπτύχθηκε το μουσικό είδος soukous, το οποίο στις μέρες μας αποτελεί την αστική 

μουσική της Σαχάρας στην Αφρική. Το 1940 ένα άλλο μουσικό και χορευτικό είδος 

κάνει την εμφάνισή του, το mambo, και μία δεκαετία αργότερα έρχεται το cha-cha-

cha από τις ορχήστρες της Κούβας. Η rhumba, το mambo και το cha-cha-cha 

διαδόθηκαν σε ολόκληρη την υφήλιο. (Fernandez, 2006: Πρόλογος xii) 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά τα μουσικοχορευτικά είδη της 

Κουβανέζικης μουσικής είναι τα εξής: η habanera, το bolero, το danzon, το son, η 

rumba, το mambo, το cha-cha-cha, η pachanga, το songo κ.ά. Ο εξαιρετικός 

πιανίστας λάτιν τζαζ και σάλσα μουσικής Eddie Palmieri χαρακτηριστικά είπε πως οι 

Κουβανέζοι μουσικοί έχουν παράγει «τους πιο περίπλοκους και συναρπαστικούς 

ρυθμούς στον πλανήτη». (Fernandez, 2006: Πρόλογος viii) 

Την μεγαλύτερη επιρροή στην εξέλιξη της Κουβανέζικης χορευτικής 

μουσικής άσκησε το στυλ Son, το οποίο εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Αποτελεί την ρίζα και τον πρόδρομο των περισσότερων Αφρο-Κουβανέζικων 

μουσικών μορφών. Από αυτό το μουσικό στυλ προέκυψαν πολλά διαφορετικά στυλ, 

τα οποία αργότερα περιλαμβάνουν, εν μέρει, τη μουσική κατηγορία που είναι γνωστή 

ως «Σάλσα» (Salsa). Επίσης, προήλθαν και είδη της λάτιν τζαζ από το 1940, των 

συγκροτημάτων χορευτικής μουσικής από το 1950 και των συγκροτημάτων της Λάτιν 
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μουσικής από το 1960, τα οποία υφίστανται έως σήμερα (Uribe, 1996:18). Το Son 

αναπτύχθηκε μέσα από την μείξη της Musica Campesina (είδος Ισπανικής χωρικής 

μουσικής) και της μουσικής των σκλάβων της Αφρικής. Η προέλευση του όρου 

μπορεί να τοποθετηθεί στα μισά του δεκάτου ενάτου αιώνα, στην ανατολική επαρχία 

της Κούβας, Oriente. Καθώς η εποχή της δουλείας στην Κούβα τελείωνε, είχε 

ξεκινήσει η ολοκλήρωση της Ισπανικής και Αφρικανικής κουλτούρας. (Uribe, 1996: 

19) 

Αρχικά το Son λεγόταν Changui, είδος φωνητικής μουσικής, η οποία παιζόταν 

από αγροτικά συγκροτήματα στο δρόμο και προέρχεται από τα ισπανικά canciones, 

συνοδευόμενα από την αρχική φόρμα tres, και τα εξής μουσικά όργανα: marimbula, 

clave, guiro, maraca, bongo. Τα έξι παραπάνω κρουστά μαζί με τη φωνή 

δημιούργησαν αυτό που αργότερα ονομάστηκε σύνολο σεξτέτο. Τα συγκροτήματα 

του συγκεκριμένου στυλ (Changui) έπαιζαν μουσική σε κοινό το οποίο περιλάμβανε 

πρωτίστως τους δικούς τους ανθρώπους και το οποίο αργότερα, στα τέλη του 1800, 

άρχισε να διευρύνεται. Έτσι, μέσα από τα συγκροτήματα Changui προέκυψαν τα 

συγκροτήματα Son. Στα καινούργια αυτά σύνολα η marimbula αντικαταστάθηκε από 

το μπάσο, και έκανε την εμφάνισή της η εξάχορδη κιθάρα, η οποία έδωσε την 

δυνατότητα στους μουσικούς να επεκτείνουν και να αναπτύξουν το στυλ και την 

τεχνική τους. (Uribe, 1996: 19) 

Η δημοτικότητα του Son συνεχίστηκε με αυξανόμενους ρυθμούς και κατά τη 

διάρκεια του 20ού αιώνα και παιζόταν πλέον στην πρωτεύουσα της Κούβας, την 

Αβάνα. Από τη δεκαετία του 1920 αποτελούσε ένα αναγνωρισμένο εθνικό μουσικό 

στυλ. Χαρακτηριστικό της φωνητικής μουσικής Son είναι το κουπλέ-ρεφρέν (decima-

estribillo). Ξεκινάει με το κουπλέ (decima) και ακολουθεί το ρεφρέν. Έπειτα 

επανέρχεται το κουπλέ και ξανά το ρεφρέν (δημιουργώντας μια μορφή ΑΒΑΒ) με 

μόνη διαφορά πως το τελευταίο ρεφρέν εμφανίζεται σε μορφή ερώτησης-απάντησης. 

Σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο οι άνθρωπο χορεύουν το Κουβανέζικο Son όπως και 

τους «συγγενείς» του: το mambo, τη salsa, και τη Latin jazz (τα κομμάτια που 

μπορούν να χορευτούν). (Uribe, 1996: 19) 

Παράλληλα με το Son, ένα εξίσου σημαντικό μουσικό είδος κάνει την 

εμφάνισή του, το Danzon. Τo 1791, στην Αϊτή, ξεκινάει η επανάσταση των σκλάβων, 

παράλληλα με την εξάλειψη της δουλείας στην Κούβα λίγο νωρίτερα, με αποτέλεσμα 

ένας τεράστιος αριθμός σκλάβων και φτωχών εργατών να μεταναστεύσουν στην 
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Ανατολική Κούβα και πιο συγκεκριμένα στην επαρχία Oriente. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, οι σκλάβοι αυτοί έφεραν μαζί τους την κουλτούρα τους και τα μουσικά 

τους ιδιώματα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κουλτούρας με πολλά 

χαρακτηριστικά. Παραδείγματα μουσικών ειδών, της νέας αυτής κουλτούρας, είναι τα 

εξής: Contredanse, Merengue, Tumba Francesa, Vodu και Gaga. Το μουσικό είδος 

Contredanse αναπτύχθηκε στην Αϊτή κατά τη δεκαετία του 18ου αιώνα και ήρθε στην 

Κούβα, με την μετανάστευση των σκλάβων το 1792, γνωστό ως Danza και Danza 

Habanera κα τελικά ως Danzon (Uribe, 1996: 20). Καθώς το Son αναπτυσσόταν και 

γινόταν ολοένα και πιο γνωστό στις κατώτερες και μεσαίες κοινωνικές τάξεις της 

Κούβας, το Danzon γινόταν δημοφιλές στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της Κούβας. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα – αρχές 20ού το μουσικό αυτό είδος παιζόταν στις αίθουσες 

χορού της υψηλής κοινωνίας. Η βασική δομή του Danzon είναι ABAC με την 

ενότητα Α να ονομάζεται Paseo, η Β ενότητα να αποτελεί την κύρια μελωδία του 

φλάουτου, και η ενότητα C να είναι ένα είδος τρίο σόλο για έγχορδα. Στα τέλη του 

1930 και στις αρχές του 1940 προστέθηκε μία νέα ενότητα στο Danzon, η D η οποία 

ονομάστηκε Nuevo Ritmo δημιουργώντας την φόρμα ABACD. (Uribe, 1996: 20) 

Το Son και το Danzon, ενώ έχουν αναμφίβολα κοινά θέματα πολιτισμικής 

επιρροής στην εξέλιξή τους, αναπτύχθηκαν σε ξεχωριστούς κόσμους. Παρόλο που 

είχαν μερικώς παράλληλη χρονολογικά εξέλιξη, και οι δύο καθιερώθηκαν και 

αναγνωρίσθηκαν ως μουσικές μορφές στις αρχές του 20ού αιώνα. (Uribe, 1996: 20) 

Η δημοφιλής Κουβανέζικη μουσική ήταν πραγματικά μία μουσική με 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, ήταν λαϊκή μουσική και οι στίχοι 

της ήταν βγαλμένοι από τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, τόσο στον τομέα 

της εργασίας όσο και στο θέμα του έρωτα και της αγάπης (Fernandez, 2006: 

Πρόλογος ix). Γενικά, η Κουβανέζικη μουσική είναι συναισθηματική μουσική και 

αρκετές φορές περιέχει αναφορές στις γεύσεις από τα τρόφιμα, δίνοντας έτσι την 

εντύπωση ότι καθοδηγείται από την αίσθηση της γεύσης. Καθοριστική έννοια της 

Κουβανέζικης μουσικής αποτελεί ο όρος sabor (κατά προσέγγιση σημαίνει «γεύση»), 

ο οποίος διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη μουσική αυτή, όπως ακριβώς ο όρος swing 

στην τζαζ μουσική. (Fernandez, 2006: πρόλογος ix). Ο Fernandez υποστηρίζει πως «ο 

μουσικός που δεν μπορεί να παίξει με sabor, δεν μπορεί να παίξει και καλή 

Κουβανέζικη μουσική» (Fernandez, 2006: 42). 
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Οι Κουβανέζοι διάσημοι τραγουδιστές ερμηνεύουν μελωδίες με έναν τρόπο 

που θυμίζει παλιά Αφρικανικά τραγούδια, το Ισπανικό φλαμένγκο ή το Ιταλικό bel 

canto. Τους δύο τελευταίους αιώνες κορυφαίοι Κουβανέζοι μουσικοί έχουν 

συμπεριλάβει τόσο επαγγελματίες ντράμερ όσο και συνθέτες της Δυτικής 

Ευρωπαϊκής μουσικής. Στην κουλτούρα της Κούβας, τα διάφορα μουσικά στυλ δεν 

ήταν ποτέ εντελώς διαχωρισμένα: πολλοί μουσικοί παρόλο που ειδικεύονται στην 

Ευρωπαϊκή κλασική μουσική, είναι, παράλληλα, ενεργοί συνθέτες και οργανοπαίχτες 

της δημοφιλούς χορευτικής μουσικής. Γνωστοί τραγουδιστές της Κούβας είναι οι 

Ignatio Villa, Beny More, Lupe Victoria Yoli Raymond γνωστή και ως «La Lupe» 

κ.ά. (Fernandez, 2006: 47) 
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1.3. Λάτιν τζαζ 

 

Η λάτιν τζαζ είναι ένα είδος μουσικής που συνδυάζει την τζαζ με τις 

μουσικές πρακτικές, τα στυλ και τις παραδόσεις της Καραϊβικής και της Λατινικής 

Αμερικής. Από ιστορική σκοπιά, η μουσική της Καραϊβικής και της Λατινικής 

Αμερικής μοιράστηκε ένα κοινό ιστορικό υπόβαθρο με την τζαζ μουσική, αφού 

διασταυρώθηκε (με την ανάμειξη των πληθυσμών) και αλληλεπίδρασε μαζί της. 

Παρόλο που μερικές φορές φαινόταν αδιάσπαστη, ωστόσο και τα δύο αυτά 

μουσικά είδη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο το ένα στην ανάπτυξη του άλλου. Καθώς 

η τζαζ εμφανίστηκε στη Νέα Ορλεάνη στα τέλη του 19ου αιώνα, η κουλτούρα της 

κοινότητας της Καραϊβικής λειτούργησε ως ένα σημαντικό συστατικό των 

θεμελίων της τζαζ, γεγονός εμφανές από διάφορους μουσικούς. Μεταξύ αυτών 

είναι ο Jelly Roll Morton (πιανίστας, συνθέτης της ragtime, τζαζ), ο οποίος 

υποστήριξε πως: «Εάν δεν καταφέρετε να προσδώσετε Ισπανική χροιά στον ήχο σας, 

δεν θα μπορέσετε ποτέ να αποκτήσετε το σωστό αποτέλεσμα, το οποίο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τη τζαζ». (Washburne, 2014). Στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο ο όρος «ισπανικά» αναφέρεται στη μουσική που προέρχεται από 

ισπανόφωνες περιοχές της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Ενισχύοντας 

την επιχειρηματολογία μου, αναφέρω και τα λόγια του συνθέτη Benjamin Harney, 

ο οποίος το 1898 δημοσίευσε το Ragtime Instructor, στο οποίο υποστήριξε πως «η 

εποχή του χορού Ragtime ή Negro κάνει τα πρώτα βήματά του από την ισπανική 

μουσική ή μάλλον από το Μεξικό, όπου είναι γνωστή και συνδεδεμένη με τα ονόματα 

των Habanera, Danza, Seguidillo, κ.λπ.» (Washburne, 2014). Σε μία συνέντευξή 

του το 1938 ο διάσημος συνθέτης Duke Ellington υπενθύμισε: «Όταν ήρθα στον 

κόσμο, οι νότιοι νέγροι εξέφραζαν τα συναισθήματά τους στο ρυθμό των blues, στον 

οποίο έπαιξαν κάποιο ρόλο οι ισπανικές συγκοπές (syncopations)» (Washburne, 

2014) 

Η επιρροή που άσκησαν η Καραϊβική και η Λατινική Αμερική στην τζαζ 

παρέμεινε εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, εν 

μέρει λόγω και της αυξανόμενης παρουσίας μουσικών της Καραϊβικής και της 

Λατινικής Αμερικής στη σκηνή της τζαζ της Νέας Υόρκης. Αξιοσημείωτα 

παραδείγματα αποτελούν ο πορτιρικανός τουμπίστας Juan Tizol, ο οποίος έκανε 

εμφανίσεις με τον Ellington, ο κουβανός Frank "Machito" Grillo, ο οποίος 
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δημιούργησε τον Machito και τους Afro Cubans το 1942, και ο κουβανέζος 

φλαουτίστας Alberto Socarras, ο οποίος εμφανίστηκε στο συγκρότημα του Benny 

Carter. Οι μουσικοί της Καραϊβικής και οι λατινοαμερικανοί μουσικοί που 

συμμετείχαν στην τζαζ σκηνή της δεκαετίας του 1930 και της δεκαετίας του 1940, 

και η έκθεση λατιν μουσικών ιδιωμάτων που έφεραν στους Αμερικανούς 

μουσικούς της τζαζ, αποτέλεσαν τους πυλώνες για την εμφάνιση της λάτιν τζαζ 

μουσικής. (Washburne) 

Περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1940 θεωρήθηκε απαραίτητη μια 

ξεχωριστή στιλιστική ονομασία για τη διαφοροποίηση της λάτιν τζαζ από τα άλλα 

είδη τζαζ μουσικής, η οποία πραγματοποιήθηκε με το καινοτόμο έργο του Dizzy 

Gillespie, του Chano Pozo, του Mario Bauzá, του Machito, του Stan Kenton και 

του George Russell κ.ά. Προηγουμένως, είχε ήδη χρησιμοποιηθεί μια πιο 

συγκεκριμένη ορολογία για να οριοθετηθούν οι στιλιστικές παραλλαγές, όπως τα 

ονόματα των χορών, συμπεριλαμβανομένου της rumba ή του tango, τα οποία 

συνδέονταν με τη ρυθμική δομή ενός τραγουδιού. (Washburne) 

Καθώς η τζαζ μουσική συνδεόταν όλο και λιγότερο πια με το χορό (την 

περίοδο της bebop το 1940), οι όροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν με λιγότερη 

συχνότητα και δύο ευρύτερες ονομασίες εμφανίστηκαν για τη λάτιν τζαζ: πρώτα ο 

όρος "Cubop" (μέχρι το 1946) και αργότερα ο όρος "Λάτιν τζαζ" (Washburne). Ο 

Dizzy Gillespie προτίμησε τον όρο "Cubop", με την επιτυχημένη συναυλία της big 

band του "Afro-Cubano Drums Suite" με τον κουβανό κρουστό Chano Pozo, στην 

αίθουσα του Carnegie Hall, στις 29 Σεπτεμβρίου 1947, ένα γεγονός που γενικά 

αναφέρεται ως η γέννηση της λάτιν τζαζ (Washburne). Αποτελεί συνδυασμό των 

λέξεων Κούβα και Bebop, με τον όρο «Cubop» να συμβολίζει ένα νέο επίπεδο 

μουσικής ολοκλήρωσης σε σύγκριση με προηγούμενες αναμείξεις της Καραϊβικής, 

της Λατινικής Αμερικής και της τζαζ. Αν και η συνεργασία Gillespie-Pozo ήταν 

σύντομη (1946-1948), λόγω του πρόωρου θανάτου του Pozo, η επιρροή τους στην 

τζαζ ήταν βαθιά, φθάνοντας πέρα από τα πρότυπα της λάτιν τζαζ. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι τα κομμάτια "Manteca" και "Tin Tin Deo". (Washburne) 

Ο Pozo έγινε σύμβολο της αναγνώρισης των Λατίνων μουσικών μέσα στον 

κόσμο της τζαζ. Καθιέρωσε τη χρήση των κόνγκας ως κρουστό της ντράμς (drums 

set) και έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς κρουστούς να συμβάλουν σημαντικά στην 

μουσική αυτή. Μερικοί από αυτούς ήταν οι Mongo Santamaría, Ray Barretto, Sabú 
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Martinez, Willie Bobo, Cándido Camero, Airto Moreira και Tito Puente. Η 

προσωπικότητα του Gillespie στην κοινότητα της τζαζ νομιμοποίησε και ενέπνευσε 

τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των λάτιν μουσικών δομών και τεχνικών 

(αυτοσχεδιασμός και ενορχήστρωση) στη δημιουργία της τζαζ μουσικής. Οι 

μουσικοί της μποπ (bop) ενσωμάτωσαν τους λάτιν ρυθμούς και το ρεπερτόριο, ενώ 

ορισμένοι μη λατίνοι μουσικοί της τζαζ, όπως ο Cal Tjader, ο George Shearing και 

ο Stan Kenton, αφιέρωσαν μεγάλο μέρος της επαγγελματικής τους πορείας για τη 

λάτιν τζαζ. (Washburne) 

Καθώς οι μουσικοί της τζαζ στράφηκαν προς άλλες λατινοαμερικανικές 

μορφές μουσικής, με σκοπό τον δανεισμό στοιχείων και τον συνδυασμό τους, με 

κύρια επιρροή την βραζιλιάνικη μουσική, ο όρος «Cubop» αντικαταστάθηκε 

τελικά από τον πιο πληρέστερο όρο «λάτιν τζαζ». Ο όρος αυτός επικράτησε και 

έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλοι, λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενοι 

όροι είναι οι εξής: Άφρο-Λάτιν τζαζ, Αφρο-κουβανέζικη τζαζ, Τζαζ της Καραϊβικής 

και τζαζ-λάτιν. (Washburne) 
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2.4. Λάτιν Κρουστά 

 

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως τα κρουστά κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην 

λάτιν και λάτιν τζαζ μουσική. 

«Κλάβε είναι το κλειδί, κλειδί είναι το κλάβε» (Uribe,1996: 34). Η δήλωση 

αυτή συνοψίζει τον ρόλο του ρυθμού που ονομάζεται κλάβε (Clave) στην Άφρο-

λάτιν μουσική. Ο όρος κλάβε στα Ισπανικά σημαίνει «κλειδί» και περιγράφει 

ακριβώς τι είναι το κλάβε. Πιο συγκεκριμένα, είναι η ρυθμική φόρμουλα ή σε 

συμβολικό επίπεδο «ρυθμικό κλειδί», η οποία αποτελεί το θεμελιώδες ρυθμικό 

στοιχείο όλων των Αφρο-κουβανέζικων τραγουδιών. Οι διαφορετικές φόρμουλες 

του κλάβε παίζονται σε ένα κρουστό μουσικό όργανο, που ονομάζεται κλάβες 

(Claves). Τα Claves κατασκευάζονται από διάφορες ποικιλίες ξύλου (πολλές φορές 

τα ξυλάκια αυτά είναι πολύ προσεχτικά φτιαγμένα και γυαλισμένα). Το να παίζεις 

«κλάβε» σημαίνει να μπορείς να παίζεις το ρυθμό (φόρμουλα) τόσο καλά όσο και 

το όργανο. (Uribe, 1996: 34) 

Το κλάβε ως μουσική φόρμουλα και ως όργανο διαδόθηκε από γενιά σε 

γενιά μέσα από τις διάφορες Αφρικανικές κουλτούρες και η επιρροή του είναι 

αισθητή σε όλα τα μουσικά είδη στα οποία έκανε την εμφάνισή της η Αφρικανική 

κουλτούρα. Την επιρροή αυτή δέχτηκε η μουσική της Ισπανίας (φλαμένγκο), η 

μουσική της κεντρικής και νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, της Λατινικής 

Αμερικής κ.ά. (Uribe, 1996: 34) 

Στην Αφρο-Κουβανέζικη μουσική υπάρχουν για αρκετές δεκαετίες 

τέσσερις ρυθμοί κλάβε: δύο σε μέτρο τεσσάρων τετάρτων και δύο σε μέτρο έξι 

ογδόων. Οι δύο παραλλαγές σε διπλό μέτρο ονομάζονται Clave de Son και Clave 

de Rumba. Κάθε μία από αυτές έχει μια παράλληλη εκδοχή σε μέτρο έξι όγδοα, 

δίνοντας έτσι τα τέσσερα είδη κλάβε (Uribe, 1996: 34). (Βλέπε μουσικό 

παράδειγμα ακολούθως) 

Διάσημοι και εξαιρετικοί κρουστοί της λάτιν τζαζ είναι οι Armando Peraza, 

Patato Valdes, Francisco Aguabella, Candido Camero κ.ά. 
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Son Clave 3-2 

 

Rumba Clave 3-2 

 

 

Ακολουθεί πίνακας με τα κρουστά της Αφρο-Κούβας: 

Όνομα Χαρακτηριστικά 

Claves 

Ζευγάρι ξύλινων γυαλισμένων ράβδων, που 

συνήθως παίζουν τον αποκαλούμενο ρυθμό 

«Clave». 

Guiro 

Ξύστρα, η οποία παίζεται από ένα μικρό ξύλο και 

με κάθετες κινήσεις παράγεται ο ρυθμός. Στην 

Δομινικανή Δημοκρατία αντίστοιχο είναι η 

Γκουίρα (Guira) η οποία φτιάχνεται από μέταλλο. 

Maracas 

Ζευγάρι αποξηραμένων δερμάτων που το γεμίζουνε 

με βότσαλα, σπόρους ή ρύζι. Στις μέρες μας 

φτιάχνεται από ξύλο, το οποίο περιέχει μικρούς 

πλαστικούς σβόλους. 

Cowbells 

 Guataca 

 Campanal-Cencerro 

 Mambo Bell 

 Cha-cha Bell 

 Charanga Bell 

 Sartenes 

 Brake Drums 

 Agogo Bell 

Καμπάνες. 
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Congas-Tumbadorsa 

 Quinto 

 Segundo 

 Tumba 

Τύμπανα με διαφορετικές διαστάσεις, τα οποία 

μερικές φορές παίρνουν το όνομά τους  από τα 

διαφορετικά στυλ. 

Bongos 

Ζευγάρι από μικρά τύμπανα με ψηλό τόνο, που 

προέρχονται από την παράδοση των Changui και 

Son όπως τα αυθεντικά τύμπανα αυτού του στυλ. 

Timbales 

Ζευγάρι από τονιστά τύμπανα ως επί το πλείστον 

από μεταλλικό κέλυφος τοποθετημένα σε μία 

βάση, τα οποία παίζονται με λεπτές μπαγκέτες 

και μερικά    αναπτύχθηκαν στην Κούβα αλλά 

προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά τυμπάνια. 

Timbalitos 

Όπως οι τυμπαλες αλλά μικρότερα και πιο ψηλά. 

Συνήθως προστίθεται σε ένα ζευγάρι μεγάλες 

τυμπάλες για να σχηματιστεί ένα σύνολο από 

τέσσερα τύμπανα και χρησιμοποιούνται κυρίως 

στον αυτοσχεδιασμό.  

Timbalones 

Όπως οι τυμπάλες αλλά μεγαλύτερες στη 

διάμετρο και με βαθύτερο ήχο. Μπορούν να 

κουρδίσουν χαμηλότερα από τις τυμπάλες και 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλες ορχήστρες. 

Bombo 
Το μπάσο τύμπανο. Έτσι ονομαζόταν και η 

δεύτερη νότα από το 3-2 Rumba clave. 

Cucharas 
Ζευγάρι από κουτάλια, με τα οποία αρχικά 

έπαιζαν Rumba και άλλα λαϊκά στυλ. 

Palitos 
Ζευγάρι από μπαγκέτες. Με αυτά συνήθιζαν να 

παίζουν το GuaGua. 

Gua-Gua 

Ένα χοντρό κούτσουρο μπαμπού τοποθετημένο 

σε μία βάση και παίζεται με Palitos. Συνοδεύει 

την Rumba και άλλα λαϊκά στυλ. Ένα χοντρό 

κούτσουρο μπαμπού τοποθετημένο σε μία βάση 

και παίζεται με Palitos. Συνοδεύει την Rumba και 

άλλα λαϊκά στυλ.  
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Quijada 

Η γνάθος από γάιδαρο ή μουλάρι που παίζεται με 

το χτύπημα του κάτω μέρους της γνάθου έναντι 

στο πάνω παράγοντας τον ήχο . Χρησιμοποιείται 

για  εφέ  . Πρόδρομος του σημερινού Vibra-Slap. 

Tambora 

Δύο κεφαλές σε σχήμα βαρελιού από το στυλ του 

Merengue της Δομινικανής Δημοκρατίας. Είτε 

κρεμιέται από τον λαιμό του οργανοπαίχτη, είτε 

τοποθετείται στα γόνατα και παίζεται με μία 

μπαγκέτα και το χέρι. 

Cajones 

Ξύλινα κουτιά τα οποία αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν στην Rumba και σε άλλα 

λαϊκά στυλ. 

Cascara 

Ονομάστηκε το κέλυφος από τις τυμπάλες, όρος 

που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το 

παίξιμο στο κέλυφος, καθώς και το όνομα του 

ρυθμού που παίζεται στο κέλυφος. Αναφέρεται, 

επίσης, και ως Paila. 

Bata Drums 

 Iya 

 Itotele 

 Okonkolo 

Μοιάζουν με τα congas αλλά είναι μικρότερα. 

Παίζονται κυρίως στη θρησκευτική μουσική. 

Shekere 

Μοιάζει με μικρό πιθάρι, το οποίο είναι ντυμένο 

με σβόλους και παίζονται κουνιόντας τα γρήγορα. 

Στην Παράδοση των Γιουρούμπα ονομάζονται 

επίσης Agbe. Αρχικά ονομάστηκαν Guiros, τα 

οποία ήταν όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στον 

ρυθμό γνωστό ως Guiro. 

Tres 

Μορφή από την κιθάρα με ένα μικρότερο σώμα 

και τρία σετ από δύο χορδές. Το αρχικό Tres είχε 

τρία σετ από τρείς χορδές. Κουρδίζεται στη νότα 

σολ, κάτω από τη μέση στη νότα ντο, στη μέση 

ντο και τη σολ από πάνω. 

Cuatro 
Παρόμοιο με το Tres αλλά έχει τέσσερα σετ από 

δύο χορδές. Πιο κοντά στο Πουέρτο Ρίκο. 
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Botija 

Κανάτα που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 

ελαιολάδου στις περιοχές του "Νέου Κόσμου" 

από τους Ισπανούς. Έγινε ένα από τα πρώιμα 

μπάσα όργανα στην παράδοση του Son. 

Marimbula 

Μεγάλο ξύλινο κουτί με μία τρύπα και με ένα 

πιάνο τοποθετημένο πάνω από την τρύπα όπως 

στην Kalimba. Είναι το πρωταρχικό μπάσο 

όργανο των Changui και Son σήμερα 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην παράδοση 

των συνόλων της Changui. 
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1.5. Αυτοσχεδιασμός (Improvisation) 

 

Αυτοσχεδιάζω σημαίνει συνθέτω και εκτελώ ταυτόχρονα. Άλλοι συνώνυμοι 

όροι που έχουν δοθεί στην Αγγλική γλώσσα είναι ad lib, ride και jam. Ο 

αυτοσχεδιασμός αποτελεί ίσως και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της τζαζ. 

Σύμφωνα με τον Berliner «το να αυτοσχεδιάζεις είναι σαν να συνθέτεις, ή 

ταυτόχρονα να συνθέτεις και να εκτελείς, με την παρόρμηση της στιγμής και χωρίς 

καμία προετοιμασία». (Berliner, 1994: 1) 

Οι μουσικοί της τζαζ, συνηθίζουν να αναφέρουν ως κεφαλή (head) τη 

μελωδία ή το θέμα ενός κομματιού που εκτελούν. Από την παρατήρηση και 

ακρόαση τζαζ κομματιών διαπιστώνουμε πως η  μελωδία (το θέμα) ενός κομματιού 

εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος της εκτέλεσης και ενδιάμεσα προστίθενται οι 

αυτοσχεδιασμοί, οι  οποίοι περνάνε με τη σειρά από μουσικό σε μουσικό. Ένας 

αυτοσχεδιασμός (σόλο) πραγματοποιείται μέσα σε έναν κύκλο, γνωστό ως chorus, 

με συγκεκριμένο αρμονικό υπόβαθρο και ρυθμική δομή. Μπορεί, επίσης, να 

επεκταθεί σε πολλά choruses. (Berliner, 1994: 63) 

Μέσα από την συχνή παρατήρηση της τζαζ μουσικής, συμπεραίνει εύκολα 

κανείς, πως στην τζαζ εκτέλεση υπάρχουν δύο ευδιάκριτα επίπεδα: ένα σταθερό 

και ένα μεταβλητό. Οι συγχορδίες, οι οποίες παίζονται από τα όργανα συνοδείας 

(πιάνο, μπάσο, ντραμς, κρουστά), εξελίσσονται με βάση τη θεμέλιο, μέσα σε έναν 

αμετάβλητο και δυνητικά ατελείωτο κύκλο από επαναλαμβανόμενα choruses. 

Αντίθετα, το μεταβλητό μέρος αντιπροσωπεύεται από τον σολίστα, είτε 

οργανοπαίχτη είτε τραγουδιστή, ο οποίος διανθίζει και αυτοσχεδιάζει πάνω στη 

σταθερή μελωδία με βάσει το αρμονικό υπόβαθρο του κομματιού.  

Οι τζαζ καλλιτέχνες συνήθως παίζουν χωρίς παρτιτούρες και χωρίς κάποιον 

ειδικευμένο μαέστρο για να τους συντονίζει. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε μικρά 

σύνολα και όχι σε μεγάλες τζαζ ορχήστρες, γνωστές ως Big bands. Παρατηρείται 

πολλές φορές το εξής παράδοξο: πριν από τη συναυλία οι μουσικοί ίσως να μην 

έχουν γνωριστεί ποτέ, να μην έχουν ξανά παίξει μαζί σε κάποιο άλλο σύνολο και 

φυσικά να μην έχουν κάνει πρόβα αυτά που θα παίξουν στην συναυλία (Berliner, 

1994: 1). Παρόλα αυτά, καταφέρνουν να παίζουν μαζί, χωρίς κωλύματα. Η 

μουσική συνοχή στις περιπτώσεις αυτές επιτυγχάνεται με την κοινή μουσική 

γλώσσα που έχουν οι μουσικοί της τζαζ και την κοινή κουλτούρα που μοιράζονται. 
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2.1. Caribe 

 

Το πρώτο κομμάτι που θα αναλυθεί είναι το Caribe του Michel Camilo, με 

σολίστα στο άλτο σαξόφωνο, τον Paquito D’Rivera. Εντάσσεται στην κατηγορία 

των κομματιών της λάτιν τζαζ, καθώς συνδυάζει την περίπλοκη αρμονική δομή, με 

πολλές αλλαγές συγχορδιών και μετατροπίες που χαρακτηρίζουν την τζαζ, με την 

έντονη ρυθμική διάρθρωση της λάτιν μουσικής. Ένα ακόμη κοινό στοιχείο είναι 

και ο αυτοσχεδιασμός στον οποίο και επικεντρώνεται η ανάλυση. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου κομματιού ανάμεσα σε τόσα άλλα λάτιν τζαζ κομμάτια, έγινε με 

κριτήρια τη συμμετοχή του Paquito D’Rivera, στην συγκεκριμένη συναυλία που 

παίχτηκε το κομμάτι, με τον εξαιρετικό του αυτοσχεδιασμό στο άλτο σαξόφωνο 

και  γενικότερα λόγω της περιπλοκότητας και της δυσκολίας όλου του κομματιού. 

Αρχικά, παρουσιάζονται βιογραφικές αναφορές για τον συνθέτη του 

κομματιού Michel Camilo και τον σολίστα Paquito D’Rivera. Έπειτα, ακολουθεί ο 

οδηγός ακρόασης με την ανάλυση του κομματιού και τέλος η καταγραφή του 

μέρους του σαξοφώνου σε παρτιτούρα (μελωδία και αυτοσχεδιασμός).  

 

 

M i c h e l   C a m i l o  

 

Ο Michel Camilo γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1954, στο Santo Domingo της 

Δομινικανής Δημοκρατίας. Είναι σπουδαίος πιανίστας, συνθέτης και bandleader. 

Κατάγεται από μουσική οικογένεια και η συναναστροφή του με τη μουσική 

ξεκίνησε στην ηλικία των πέντε ετών παίζοντας ακορντεόν. Ξεκίνησε κλασικό 

πιάνο και κρουστά στο Εθνικό Ωδείο της Δομινικανής Δημοκρατίας, στην ηλικία 

των εννέα ετών και έναν χρόνο αργότερα οι γονείς του, του έκαναν δώρο το πρώτο 

του πιάνο. Στα δεκατέσσερά του έδειξε το ενδιαφέρον του για τη τζαζ μουσική, με 

αφορμή μία ηχογράφηση του Art Tatum. Εργάστηκε ως κρουστός στην Εθνική 

Συμφωνική Ορχήστρα της Δομινικανής Δημοκρατίας μέχρι τα δεκαέξι του. 

(Kennedy) 
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Στην ηλικία των είκοσι πέντε ετών (το 1979) μετακόμισε στην πόλη της 

Νέας Υόρκης, όπου σπούδασε στο Julliard School και στο Mannes College. 

Μελέτησε σύνθεση με τον Don Sebesky, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μέλος του 

συγκροτήματος του French Toast (1980-1984), με αρχηγό τον Γάλλο κορνίστα 

Peter Gordon. Το 1982, εμφανίστηκε στο πλευρό του Tito Puente, ως μέλος του 

τζαζ συγκροτήματός του, στο Διεθνές Φεστιβάλ de Jazz de Montréal. Η επόμενη 

συνεργασία του έγινε με τον Paquito D’Rivera το 1982-1986. Ηγήθηκε, το 1985, 

στο τρίο που σχημάτισε με τον Anthony Jackson και τον Dave Weckl που άνοιξε 

την εκδήλωση για την Tania Maria στο Carnegie Hall και έπειτα ηχογράφησε με 

τους Lew Soloff, Chris Hunter, Jackson, Weckl και τους κρουστούς Sammy 

Figueroa και Guarionex Aquino, ως υποστηριχτές μουσικούς (sidemen). (Kennedy) 

Εμφανίστηκε, επίσης, στο Jazztage του Βερολίνου το 1986 και αφού 

επέστρεψε στην Ευρώπη έναν χρόνο αργότερα, δημιούργησε τη δικιά του μπάντα 

τρίο με τον Marc Johnson και τον ντράμερ Joel Rosenblatt. Ο Michel Camilo έχει 

συνθέσει πολλά και διάφορα τζαζ κομμάτια και έχει γράψει μουσική τόσο για τον 

κινηματογράφο όσο και για την τηλεόραση. Κέρδισε το βραβείο Grammy το 1983 

και το κομμάτι του «Why not?» αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή του 

τραγούδια. Στο ομότιτλο άλμπουμ του (το 1985), μπορεί κανείς να ακούσει τις 

εξαιρετικές ερμηνείες του, θαυμάζοντας τη δεξιοτεχνία και τη μουσικότητα που 

τον διακρίνουν. (Kennedy) 

Δ Ι Σ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

 1984 - French Toast (album) (με τον French Toast) 

 1985 - Why Not? 

 1986 - Suntan/In Trio 

 1988 - Michel Camilo 

 1989 - On Fire 

 1990 - On the Other Hand 

 1991 - Amo Tu Cama Rica (Soundtrack) 

 1993 - Rendezvous 

 1994 - One More Once 

 1996 - Two Much (soundtrack) 

 1997 - Hands of Rhythm (με τον Giovanni Hidalgo) 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=French_Toast_(album)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Why_Not%3F_(Michel_Camilo_album)
https://en.wikipedia.org/wiki/Suntan/In_Trio
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Camilo_(album)
https://en.wikipedia.org/wiki/On_Fire_(The_Michel_Camilo_album)
https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Other_Hand_(album)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rendezvous_(Michel_Camilo_album)
https://en.wikipedia.org/wiki/One_More_Once
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hands_of_Rhythm&action=edit&redlink=1
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 1997 - Thru My Eyes 

 2000 - Spain 

 2001 - Calle 54 (Soundtrack) 

 2001 - Piano Concerto, Suite & Caribe 

 2002 - Triangulo (album) 

 2003 - Live at the Blue Note 

 2005 - Solo 

 2006 - Rhapsody In Blue 

 2006 - Spain Again (album) 

 2007 - Spirit of the Moment (April 24, 2007) 

 2009 - Caribe - Michel Camilo Big Band (September 15, 2009 - DVD/CD 

released in Spain) 

 2011 - Mano a Mano 

 2013 - What's Up? 

 2016 - Spain Forever (με τον Tomatito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thru_My_Eyes
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Piano_Concerto,_Suite_%26_Caribe&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Triangulo_(album)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Live_at_the_Blue_Note_(Michel_Camilo_album)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Solo_(Michel_Camilo_album)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhapsody_In_Blue_(album)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spain_Again_(album)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spirit_of_the_Moment&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caribe_-_Michel_Camilo_Big_Band&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Tomatito
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P a q u i t o   D ’ R i v e r a  

 

Ο Paquito D’Rivera γεννήθηκε στην Αβάνα της Κούβας στις 4 Ιουνίου του 

1948. Σπουδαίος άλτο σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας, συνθέτης και Bandleader. 

Είναι ακόμη ένα παιδί θαύμα, το οποίο γαλουχήθηκε από τον πατέρα του, τον Tito 

D’Rivera έναν σαξοφωνίστα με κλασικές σπουδές, που δίδαξε στον Paquito 

σοπράνο και άλτο σαξόφωνο. Η μουσική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1954 και 

παράλληλα έκανε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Στην πόλη της 

Αβάνας άρχισε τις σπουδές του στο κλαρινέτο και τη θεωρία της μουσικής το 1960 

στο Ωδείο «Alejandro Garcia Caturla». (Moreno) 

Σε ηλικία μόλις δεκατριών ετών (το 1961), έκανε την πρώτη του εμφάνιση 

σε κοινό παίζοντας τζαζ μουσική και σχημάτισε το συγκρότημα «Chicos del Jazz». 

Η πρώτη του ηχογράφηση ως σολίστ, έγινε με τον bandleader Leonardo Timor, ο 

οποίος έπαιζε συνθέσεις των Woody Herman, Duke Ellington, Stan Kenton και 

Count Basie στο Cabaret Parisienne. Τα έτη 1965-1968 πραγματοποίησε τη 

στρατιωτική του θητεία στον στρατό της Κούβας. Αποτέλεσε βασικό μέλος της 

ορχήστρας «Cubana de Música Moderna» (OCMM) στο έτος 1967, η οποία 

καθοδηγούνταν από τον Armando Romeu, διευθυντή της ορχήστρας «Tropicana». 

Στα μέσα του 1960 ο Paquito σχημάτισε το κουαρτέτο «Cubano de Jazz», με το 

οποίο ταξίδευσε στην Ανατολική Ευρώπη. Υπήρξε, επίσης, ιδρυτικό μέλος των 

«Irakere» (το 1973) με επικεφαλής τον Chucho Valdés, οι οποίοι αποτέλεσαν το 

πρώτο κουβανέζικο συγκρότημα μετά το 1959, που υπογράφηκε από την 

Αμερικανική ετικέτα, CBS. Η μουσική του πορεία συνεχίστηκε αρχικά στην 

Ισπανία, το 1980, και έναν χρόνο αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

όπου το 1988 έγινε μέλος της ορχήστρας των Ηνωμένων Εθνών με επικεφαλή τον 

Dizzy Gillespie. Συγκρότησε το 1995 το λάτιν σύνολο «Caribbean Jazz Project», 

ενώ το 2008 συνεργάστηκε με τους εκδότες Boosey και Hawkes και έναν χρόνο 

μετά σχημάτισε το κουαρτέτο «All-Cuban». (Moreno) 

Κέρδισε οκτώ βραβεία Grammy καθώς και τιμήθηκε με τον τίτλο του 

επίτιμου διδάκτορα από το Berklee School of Music, το 2003, και από το 

Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, το έτος 2008. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Tito 

Puente  υπήρξε ο πρώτος Λατίνος μουσικός που τιμήθηκε με το βραβείο «National 

Medal of Arts», αφού πρώτα το 2005 έγινε «National Endowment for the Arts Jazz 

Master». (Moreno) 
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Β Ρ Α Β Ε Ι Α   G R A M M Y  

 1979 - Irakere, Best Latin Recording – 22nd Annual Grammy Awards 

 1996 - Portraits of Cuba won Best Latin Jazz Performance – 39th Annual 

Grammy Awards 

 2000 - Tropicana Nights won Best Latin Jazz Album – 1st Annual Latin 

Grammy Awards 

 2001 - Live at the Blue Note – won Best Latin Jazz Album – 2nd Annual Latin 

Grammy Awards 

 2003 - Historia del Soldad won Best Classical Album – 4th Annual Latin 

Grammy Awards 

 2003 - Brazilian Dreams won Best Latin Jazz Album – 4th Annual Latin 

Grammy Awards 

 2004 - "Merengue" won Best Instrumental Composition – 47th Annual 

Grammy Awards 

 2008 - Funk Tango won Best Latin Jazz Album – 50th Annual Grammy 

Awards[14] 

 2011 - Panamericana Suite won Best Classical Contemporary Composition - 

12th Annual Latin GRAMMY Awards 

 2011 - Panamericana Suite won Best Latin Jazz Album – 12th Annual Latin 

Grammy Awards 

 2013 - Song For Maura won Best Latin Jazz Album, Paquito D'Rivera with 

Trio Corrente, 56th Annual GRAMMY Awards[15] 

 2014 - Song for Maura won Best Latin Jazz Album, Paquito D'Rivera with 

Trio Corrente, 15th Annual Latin GRAMMY Awards[16] 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award_for_Best_Latin_Recording
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_of_1979
https://en.wikipedia.org/wiki/Portraits_of_Cuba
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Grammy_Award_for_Best_Latin_Jazz_Album
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_of_1997
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_of_1997
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropicana_Nights
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Grammy_Award_for_Best_Latin_Jazz_Album
https://en.wikipedia.org/wiki/Live_at_the_Blue_Note_(Paquito_D%27Rivera_Quintet_album)
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Dreams
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award_for_Best_Instrumental_Composition
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_of_2005
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_of_2005
https://en.wikipedia.org/wiki/Funk_Tango
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_of_2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_of_2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Paquito_D%27Rivera#cite_note-AllMusic-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Panamericana_Suite
https://en.wikipedia.org/wiki/Paquito_D%27Rivera#cite_note-2013_Best_Latin_Jazz_Album-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Paquito_D%27Rivera#cite_note-2014_Best_Latin_Jazz_Album-16
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Δ Ι Σ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

 

 1981 - Blowin ' (CBS) FC37374 

 1982 - Mariel (CBS) FC38177 

 1983 - Live at the Keystone Korner (CBS) FC38899 

 1984 - Why Not! (CBS) FC39584 

 1985 - Explosion (CBS) JZ20038 

 1987 - Manhattan Burn (CBS) FC40583 

 1988 - Celebration (CBS) C44077 

 1989 - Tico Tico (Chesky) JD34 

 1989 - Return to Ipanema (Town Crier) TCD516 

 1990 - Live at Birdland, Claudio Roditi (Candid) 79515 

 1991 - Reunion (Messidor) CD-15805-2 re-released 2004 Pimienta Records 

245,360,610-2 

 1991 - Havana Cafe (Chesky) JD60 

 1992 - Who's Smokin'?! (Candid) CCD79523 

 1992 - La Habana-Rio Conexión (Messidor) 15820-2 

 1993 - 40 Years of Cuban Jam Session (Messidor) 15826-2 

 1994 - A Night in Englewood (Messidor) 15829-2 

 1996 - Portraits of Cuba (Chesky) JD145 

 1996 - Cuba Jazz (RMM/TropiJazz) RMD 82016 

 1997 - Chamber Music from the South (Mix House) MH0002 

 1997 - Live at MCG MCG1003 (Blue Jackel) 

 1998 - 100 Years of Latin Love Songs (Heads Up) INAK 30452 

 1999 - Tropicana Nights (Chesky) JD186 

 2000 - Live at the Blue Note (Half Note) 51620 

 2001 - Jazz Latino/A Collection of Latin Inspirations (Chesky) JD212 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chesky_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Portraits_of_Cuba
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 2001 - Calle 54 

 2001 - The Clarinetist (Universal) 160523 

 2001 - The Clarinetist: Volume 1 (Peregrina) PM50221 

 2002 - Big Band Time (Termidor Musikverlag & Timba) 59773-2 

 2002 - Historia Del Soldado DD&R CB R014 

 2002 - Brazilian Dreams (MCG) 1010 

 2002 - The Best of Paquito D'Rivera (Legacy/Sony) SICP 5044 

 2002 - The Commission Project (Sons of Sound Recorded Music) SSPCD009 

 2004 - Riberas (Epsa) 0500-02 

 2005 - The Jazz Chamber Trio (Chesky) JD293 

 2006 - Musica Para Los Amigos (Sony/BMG) 82876819032 

 2007 - Funk Tango (Sunnyside) SSC4551 

 2008 - Back in New York with Sebastian Schunke 

 2009 - Quartier Latin (lky) 

 2009 - Jazz Clazz (Timba) 

 2010 - Panamericana Suite, (MCG Jazz) 

 2010 - Tango Jazz, Live from Jazz at Lincoln Center (Paquito/Sunnyside) 

 2010 - Paquito D'Rivera presents Alex Brown 

 2010 - Terra Incognita, Imani Winds (E1 Music) 

 2012 - Dia Y Medio a Day and a Half (OnMusic) 

 2013 - Song for Maura (Sunnyside/Paquito) 

 2014 - Jazz Meets the Classics (Sunnyside/Paquito) 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Calle_54
https://en.wikipedia.org/wiki/Panamericana_Suite
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Ο Δ Η Γ Ο Σ   Α Κ Ρ Ο Α Σ Η Σ  

«C a r i b e » του Michel Camilo 

Η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι ηχογραφημένη από μία συναυλία του Camilo στην 

παραλία του Μαϊάμι, Lincoln Road, στις 27 Φεβρουαρίου του 1995. 

 Michel Camilo: πιάνο 

 Paquito D’Rivera: άλτο σαξόφωνο 

 Michael Philip Mossman: τρομπέτα 

 Israel Lopez "Chacao": μπάσσο 

 Cliff Almond: ντράμς 

 Guarionex Aquino: κρουστά 

Μέτρα Ανάλυση 

Εισαγωγή Η φόρμα του κομματιού ακολουθεί την φόρμα ΑΒΑ´ με την εισαγωγή 

στην αρχή και τα ενδιάμεσα soli. Πιο συγκεκριμένα, το Α είναι το 

κύριο θέμα, μετά έχουμε τον αυτοσχεδιασμό του σαξοφώνου και του 

πιάνου, το Β που είναι το δεύτερο θέμα, σόλο των κρουστών και τέλος 

το Α´ που αποτελεί την επανάληψη του κύριου θέματος με 

τροποποιήσεις. Το κομμάτι χαρακτηρίζεται, στο σύνολό του, από 

ρυθμική και μελωδική συνάφεια. Το κομμάτι είναι σε Son Clave 2-3. 

 

Το κομμάτι ξεκινάει με σόλο πιάνο. Ο Camilo, αρχίζει με έναν ρυθμικά 

ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, ο οποίος σταδιακά γίνεται ολοένα και πιο 

γρήγορος ώσπου να καταλήξει στο τέμπο του κομματιού 4 μέτρα προτού 

παίξει όλη η ορχήστρα tutti. Στα εισαγωγικά αυτά μέτρα φανερώνεται 

τόσο η τεχνική δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη, όσο και η απαράμιλλη 

αυτοσχεδιαστική ικανότητά του. Ο αυτοσχεδιασμός του περιέχει 

μελωδικά και αυτοσχεδιαστικά μοτίβα του κομματιού, δίνοντάς του τον 

ρόλο της εισαγωγής του κομματιού. 
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1-8 Έναρξη του θέματος του κομματιού. Εισαγωγή ολόκληρης της 

ορχήστρας, η οποία παίζει την πρώτη οκτάμετρη μουσική φράση.  

Η αρμονία είναι πολύ πλούσια με έντονες αλλαγές και μετατροπίες. Στο 

μέτρο 1 έχουμε την πρώτη βαθμίδα, στο 2 έχουμε ii, v και i, στο μέτρο 3 

iv, στο μέτρο 4 v, i και iv, στο 5 vii, στο μέτρο 6 iii, στο 7 ii για να 

καταλήξει στο μέτρο 8 σε v και i. 

9-16 Πιστή επανάληψη των μέτρων 1-8. 

17-24 Εμφάνιση καινούριου θέματος. Εδώ επικρατεί η τεχνική της ερώτησης-

απάντησης μεταξύ πνευστών και πιάνου. Πιο συγκεκριμένα, στο μέτρο 

17 ξεκινάνε τα πνευστά παίζοντας μία μελωδική φράση και στο επόμενο 

μέτρο απαντάει το πιάνο. Αυτό συνεχίζεται ως το μέτρο 24. 

Στα μέτρα 17-20 έχουμε εναλλαγή v, i. Στα μέτρα 21-24 εμφανίζεται και 

η τέταρτη βαθμίδα με τη διαδοχή iv,v i. 

25-32 Επανάληψη των μέτρων 17-24, με τη μόνη διαφορά πως στα μέτρα αυτά 

δεν ακολουθείται πλέον η τεχνική της ερώτησης-απάντησης. Αντί αυτής, 

τα πνευστά παίζουν μαζί με το πιάνο την ίδια μελωδία κάνοντας το 

άκουσμα ακόμη πιο εντυπωσιακό δίνοντας την αίσθηση της κορύφωσης. 

33-40 Οκτάμετρο σόλο του πιάνου όχι τόσο αυτοσχεδιαστικό όσο η εισαγωγή. 

Λειτουργεί σαν μία γέφυρα για το σόλο του σαξοφώνου που ακολουθεί. 

41-64 Σόλο σαξοφώνου 24 μέτρων. Στην ενότητα αυτή, ο Paquito  D’Rivera 

ξεδιπλώνει το αυτοσχεδιαστικό του ταλέντο με τρομερή δεξιοτεχνία. Οι 

φράσεις του είναι πυκνές και τα δέκατα έκτα κυριαρχούν. Οι συγκοπές, 

τα έντονα ρυθμικά μοτίβα και τα τρίηχα είναι χαρακτηριστικά σε όλη 

την έκταση του αυτοσχεδιασμού. Ο αυτοσχεδιασμός χωρίζεται σε τρείς 

ενότητες, η κάθε μία από 1 οκτάμετρο (8+8+8=24): Α: 41-48, B: 49-56 

και Γ: 57-64. Και οι τρείς αυτές ενότητες έχουν κοινές συγχορδίες και 

κοινή αρμονία, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε οκτάμετρο. 
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Α΄ ενότητα: μέτρα 41-48 

Ο αυτοσχεδιασμός ξεκινάει στο μέτρο 41 με ανιούσα βηματική κίνηση 

ογδόων στη συγχορδία της Αm, έπειτα χρησιμοποιεί την τέταρτη Dm 

και κάνει χρωματική κίνηση D-D# για να καταλήξει στο επόμενο μέτρο 

στη Ε7. Το D# συνεπώς λειτουργεί ως προσαγωγέας της Ε. Σε σχέση με 

το θέμα (αρχή) παρατηρούμε πως αυτή η χρωματική κίνηση στο σόλο 

έχει τη σειρά D-D#, ενώ στο θέμα D# -D. Στο δεύτερο μέτρο έχουμε μία 

κατιούσα χρωματική κίνηση από το G στο Ε με το D# ως αποτζιατούρα 

για να καταλήξουμε στο Ε, C, A άρπισμα της Am. 

Στο μέτρο 43 ξεκινάει όπως στο 41 με ανιούσα βηματική κίνηση ογδόων 

από το Α μέχρι το Ε, με τη διαφορά πως έχουμε το ποίκιλμα F-Ε-F που 

καταλήγει στο Α. Το μέτρο αυτό έχει κοινές νότες τις D, F#, A, 

(αρπισμός) όπως το μέτρο 3, ενσωματωμένες σε μία πιο 

αυτοσχεδιαστική και πλούσια μελωδία από την αρχική. Στο μέτρο 43 

και στο επόμενο, οι συγχορδίες αλλάζουν σε διαστήματα τετάρτης προς 

τα πάνω: F7- B- E7- Am.  

Το F# στο μέτρο 44 είναι καθυστέρηση από το προηγούμενο μέτρο και 

την 7η της συγχορδίας Β7 να λύνεται προς τα κάτω, στο C. Στον τρίτο 

χρόνο του μέτρου έχουμε C-E πήδημα έκτης και στη συνέχεια ανιούσα 

διαδοχική κίνηση E, F#, G#, A με το Β ως αποτζιατούρα του Α. 

Στο μέτρο 45 οι συγχορδίες είναι ίδιες με αυτές του μέτρου 41. Στο 

δεύτερο χρόνο του μέτρου αυτού εμφανίζεται η ίδια μελωδική γραμμή 

του μέτρου 41(αρχή του σόλο). Εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο από τη 

νότα Α μέχρι και τη νότα F. Έπειτα, επιμένει στο μελωδικό και ρυθμικό 

μοτίβο E, D#, E, G, F#, F φαινόμενο πολύ συχνό στον αυτοσχεδιασμό 

της τζαζ μουσικής. Η επιμονή σε αυτό το ρυθμικό μοτίβο δημιουργεί μία 

σχετικά μεγάλη αλυσίδα. Η συγχορδίες στο μέτρο της αλυσίδας (46) 

είναι G7 και C και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται στο σόλο. 

Στο μέτρο 47 η αλυσίδα διανθίστηκε με την προσθήκη της νότας F# 

και τελειώνει στον τρίτο χρόνο του μέτρου. Στο συγκεκριμένο σημείο, 

εμφανίζεται η φράση: F, D, B, C, D, η οποία επαναλαμβάνεται στο 

μέτρο 48 πάλι στον τρίτο χρόνο του μέτρου: E, C, A, B, C (μία θέση 

πιο κάτω). Την πρώτη φορά έχουμε αρπισμό προς τα κάτω της 

συγχορδίας Β7 με βαρυμένη πέμπτη και στην επόμενη φράση έχουμε 

το άρπισμα της Am προς τα κάτω. 
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Β Ενότητα: μέτρα 49-56 

Ξεκινάει το δεύτερο οκτάμετρο. Στο μέτρο 49, ξεκινάει μία νέα 

μελωδική φράση ως το μέτρο 50. Η αρμονική διαδοχή είναι i-iv-v-i. Η 

φράση αυτή αποτελείται από τις νότες: Α, C, B, D του μέτρου 49, οι 

οποίες επαναλαμβάνονται στον δεύτερο χρόνο του επόμενου μέτρου 

με την αντίθετη φορά, από το τέλος προς την αρχή: D, B, C, A. 

Παρεμβάλλεται στον πρώτο χρόνο του μέτρου 50 ο αρπισμός της 

συγχορδίας Ε7. 

Στο μέτρο 51 παίζει ομαδοποιημένα τρίηχα δημιουργώντας 

αντιχρονισμούς. Ενώ δίνει την αίσθηση πως ανεβαίνει σταδιακά προς 

τα πάνω, χρησιμοποιώντας διαρκώς χρωματικούς φθόγγους (A, G#, A 

/B, A#, B / D, C#, C ), στο μέτρο 52 αρχίζει να κατεβαίνει προς τα 

κάτω παίζοντας διαδοχικές νότες της κλίμακας Am (από τη νότα Α ως 

τη νότα Ε στο μέτρο 53). 

Στο μέτρο 53 στον δεύτερο χρόνο έχουμε άρπισμα της Dm για να 

καταλήξει στην G7 και στην C (η έβδομη της G λύνεται προς τα 

κάτω).  

Στο μέτρο 55 εμφανίζονται και πάλι οι νότες F#, E, D#, E όπως στο 

μέτρο 47 και με τη διαδοχή δεκάτων έκτων ο αυτοσχεδιασμός φτάνει 

σε αποκορύφωμα στο μέτρο 56. Είναι η πιο ψηλή νότα (altissimo) με 

πολύ έντονο βιμπράτο (δύσκολος καθορισμός τονικού ύψους). 

Γ Ενότητα: 57-64 

Τελευταίο οκτάμετρο του αυτοσχεδιασμού. Στο μέτρο 57 τελειώνει το 

βιμπράτο από το προηγούμενο μέτρο και ακολουθούν τρίηχα με 

κατιούσα κίνηση και χρήση χρωματικών φθόγγων. Η μελωδική 

γραμμή του σαξοφώνου γίνεται ολοένα και πιο πυκνή με καινούρια 

ρυθμικά μοτίβα στο μέτρο 58. Το μέτρο 59 κατακλύζεται από δέκατα 

έκτα και χρωματικούς φθόγγους καθώς υπάρχει και μερική 

επανάληψη ενός τμήματος του μέτρου (F, E, D#, D).  

Στο επόμενο μέτρο (60) έχουμε αρπισμούς της συγχορδίας E7 που 

καταλήγουν στην Am. 
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Στο μέτρο 61 παίζεται μία φράση (G, E, F#, D) η οποία στο επόμενο 

μέτρο μεταφέρεται ένα τόνο κάτω (F, D, E, C). Στον πρώτο χρόνο του 

μέτρου 61 έχουμε δύο Ε και στον πρώτο χρόνο του μέτρου 62 δύο G, 

ανάμεσα από τα οποία υπάρχει ένα ποίκιλμα και μία αποτζιατούρα. 

Στο τέλος του μέτρου 62, επαναλαμβάνονται ακόμη μία φορά οι νότες 

G, F#, F με διαφορετική διάταξη αξιών. Στις νότες αυτές επέμεινε 

πολύ στα μέτρα 45-47. 

Ξεκινάει στο μέτρο 63, στον τρίτο χρόνο, κατιούσα διαδοχική κίνηση 

στη Am με την παρεμβολή ενός ποικίλματος (B, C, B). Στο τελευταίο 

μέτρο του αυτοσχεδιασμού, οι δύο πρώτοι χρόνοι αποτελούν το 

τελείωμα της όλης ιδέας που έχει συνθέσει ο Paquito D’Rivera, με 

ακόμη μία χρήση αρπισμού. Οι τελευταίες νότες, είναι χαρακτηριστικές 

σε όλο το κομμάτι, μιας και χρησιμοποιούνται για να σηματοδοτήσουν 

μία αλλαγή, την εισαγωγή ενός σόλο και ένα τέλος. 

65-88 Σόλο πιάνου. 

89-104 Μέρος tutti, που αποτελείται από δύο οκτάμετρες μουσικές φράσεις. Η 

πρώτη φράση χρησιμοποιεί την τεχνική της ερώτησης-απάντησης 

μεταξύ πνευστών και πιάνου, όπως είχε γίνει και στα μέτρα 17-32 και η 

δεύτερη είναι επανάληψή της με τα πνευστά να παίζουν όλη τη 

μελωδική γραμμή (χωρίς δηλαδή την ερώτηση-απάντηση), ξεκινώντας 

με pp και σταδιακό crescendo. 

105-108 Τετράμετρη ρυθμική συνοδεία του πιάνου όπως στα μέτρα 33-36. 

109-124 16 μέτρο σόλο κρουστών με διακριτική συνοδεία από το πιάνο και το 

μπάσο. 

125-142 Επανάληψη του αρχικού θέματος, χωρίς όμως τις επαναλήψεις και πιο 

μικρό σε έκταση. Είναι δηλαδή 16 μέτρα και αποτελεί το φινάλε του 

κομματιού.  
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2.2. Oye Como Va 

 

Το Oye Como Va είναι το δεύτερο κομμάτι που θα αναλυθεί. Συνθέτης είναι 

ο Tito Puente και σολίστας ο Mario Rivera στο πίκολο φλάουτο. Ανήκει στη 

κατηγορία της λάτιν μουσικής, με το ρυθμικό στοιχείο να κυριαρχεί. Εφόσον 

μιλάμε για λάτιν μουσική, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το χορευτικό 

παράγοντα. Το συγκεκριμένο κομμάτι χορεύεται ως cha-cha-cha. Το Oye Como Va 

είναι ένα κομμάτι για το οποίο έχουν γίνει ποικίλες διασκευές και έχει παιχτεί από 

αμέτρητες ορχήστρες. Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού έγινε με βάσει την 

αυθεντικότητά του ως λάτιν κομμάτι αλλά και εξαιτίας της δημοτικότητάς του. 

Αρχικά, παρουσιάζονται βιογραφικές αναφορές για τον συνθέτη Tito 

Puente και τον σολίστα Mario Rivera. Ακολουθεί, στη συνέχεια, ο οδηγός 

ακρόασης με την ανάλυση του κομματιού και τέλος η καταγραφή του μέρους του 

πίκολο φλάουτο σε παρτιτούρα (μελωδία και αυτοσχεδιασμός).  

 

 

T i t o  P u e n t e  

 

Ο Tito Puente γεννήθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης, στις 20 Απριλίου 

του 1923 και πέθανε στις 31 Μαΐου του 2000 στη γενέτειρα του. Υπήρξε 

εξαιρετικός συνθέτης, κρουστός bandleader και διευθυντής, ξεκινώντας τη μουσική 

του πορεία με το συγκρότημα «Los Happy Boys», παίζοντας, μετέπειτα, και σε 

άλλα τοπικά μουσικά σχήματα. Στα εφηβικά του χρόνια έπαιξε στο πλευρό των 

Noro Morales και Machito. Αφού τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία στο 

πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία διήρκησε τρία 

χρόνια (1942-1945), ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του στο πανεπιστήμιο του 

Juilliard ως το 1947. Έπειτα από έναν χρόνο εισήλθε στο συγκρότημα του Jose 

Curbelo ταυτόχρονα με τον τραγουδιστή Tito Rodriguez, για να σχηματίσει το 

1949 το συγκρότημα το οποίο θα γινόταν γνωστό ως η ορχήστρα του Tito Puente, 

«Piccadilly Boys». Στη δεκαετία του 1950 ηχογράφησε μία σειρά από άλμπουμ 

αφιερωμένη στην αυθεντικότητα των κρουστών μουσικών οργάνων της Κούβας. 

Αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία του με τις κουβανέζες τραγουδίστριες Celia 



35 

Morrow και La Lupe, με τις οποίες το 1960 πραγματοποίησε σημαντικές 

ηχογραφήσεις κομματιών και τους Woody Herman και Bubby Morrow (τρομπόνι). 

Έγραψε πληθώρα κομματιών (πάνω από τετρακόσια τραγούδια), έκανε 

περισσότερες από 100 ηχογραφήσεις και κέρδισε τέσσερα βραβεία Grammy, 

καθώς και οχτώ υποψηφιότητες Grammy. Από τα πιο γνωστά του τραγούδια του 

είναι τα :«Oye Como Va»( το οποίο αργότερα έγινε δημοφιλές από τον κιθαρίστα 

Carlo Santana), το «Ran Kan Kan» και το «El rey del timbal». (Waxer) 

Ο Tito Puente ήταν γνωστός για τη δεξιοτεχνία του στις τυμπάλες και το 

βιμπράφωνο, ενώ παράλληλα έπαιζε κόνγκας, πιάνο και σαξόφωνο. Ως συνθέτης, 

πέρα από τη χορευτική μουσική που έγραψε, η οποία ήταν κατά κόρον βασισμένη 

στην χορευτική παράδοση της Κούβας, έγινε γνωστός και ως λάτιν τζάζ 

καλλιτέχνης. Το 1968 πραγματοποίησε το δικό του τηλεοπτικό σόου, ενώ το 1992 

έπαιξε στην ταινία «The Mambo Kings», μέσα από την οποία έγινε το σύμβολο των 

ανθρώπων του Πουέρτο Ρίκο της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας έτσι στις 

παρελάσεις που πραγματοποιούσαν. Τέλος, ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, κέρδισε 

πληθώρα βραβείων και τίτλων, μεταξύ των οποίων και του επίτιμου διδάκτορα από 

το Old Westbury College το1994, αλλά και ένα αστέρι στο Hollywood Walk of 

Fame. Έπαιξε και ηχογράφησε κομμάτια με την πλειονότητα των τζαζ και λάτιν 

μουσικών. (Waxer) 

 

Δ Ι Σ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Ως bandleader: 

 1951 - Mambos Vol. 1 & Vol. 2 (10" LP's), Tico records 

 1952 - Mambos Vol. 3 & Vol. 4 (10" LP's), Tico records 

 1953 - Mambos Vol. 5 & King of the Mambo, Vol. 6 (10" LP's), Tico records 

 1955 – Mamborama, Tico records 

 1956 - Puente In Percussion, Tico records 

 1956 - Cha Cha Cha's For Lovers, Tico records 

 1957 - Night Beat, RCA Victor 

 1958 - Top Percussion, RCA Victor 

 1958 - Dance Mania, RCA Victor 

 1959 - Dancing Under Latin Skies 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tico_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/RCA_Victor
https://en.wikipedia.org/wiki/Dance_Mania_(album)
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 1959 - Mucho Cha-Cha 

 1960 – Tambo, RCA Victor 

 1960 - Cha Cha With Tito Puente at Grossinger's, RCA Victor 

 1963 - El Rey: Bravo, Tico records 

 1968 - El Rey (The King) , Tico records 

 1984 - El Rey: Tito Puente & His Latin Ensemble, Concord Picante 

 1985 - Mambo Diablo, Concord Picante 

 1986 – Sensacion, Concord Picante 

 1987 - Un Poco Loco, Bellaphon 

 1989 - Goza Mi Timbal, Concord Picante 

 1995 - Tito's Idea, Tropi Jazz / RMM 

 1996 - Jazzin' (with India), Tropi Jazz / RMM 

 1997 - Percussion's King 

 1997 - Selection of Mambo & Cha Cha Cha 

 1997 - 50 Years of Swing 

 1997 - Tito Meets Machito: Mambo Kings 

 1998 - Cha Cha Cha Rumba Beguine 

 1998 - Dance Mania '99: Live at Birdland 

 1998 - The Very Best of Tito Puente 

 1998 - Timbalero Tropical 

 1998 - Yambeque 

 1999 - Absolute Best 

 1999 - Carnival 

 1999 - Colección original 

 1999- Golden Latin Jazz All Stars: In Session 

 1999- Latin Flight 

 1999- Latin Kings 

 1999- Lo mejor de lo mejor 

 1999- Mambo Birdland 

 2000 - Rey 

 2000 - His Vibes & Orchestra 

 2000 - Cha Cha Cha for Lovers 

 2000 - Homenaje a Beny Moré Vol. 3,  featuring Celia Cruz 

 2000 - Dos ídolos. Su música 

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Rey_(Tito_Puente_album)
https://en.wikipedia.org/wiki/La_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Celia_Cruz
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 2000 - Tito Puente y su Orquesta Mambo 

 2000 - The Complete RCA Recordings. Vol. 1 

 2000 - The Best of the Concord Years 

 2000 - Por fin (Finally) 

 2000 - Party with Puente! 

 2000 - Masterpiece/Obra maestro, με τον Eddie Palmieri 

 2000 - Mambo Mambo 

 2000 - Mambo King Meets the Queen of Salsa 

 2000 - Latin Abstract 

 2000 - Kings of Mambo 

 2000 - Cha Cha Cha for Lovers 

 2001 - The Legends Collection: Tito Puente & Celia Cruz 

 2001 - The Complete RCA Recordings, Vol. 2 

 2001 - RCA Recordings 

 2001 - Puente caliente 

 2001 - The Best of... 

 2001 - King of Mambo 

 2001 - El Rey: Pa'lante! Straight! 

 2001 - Cocktail Hour 

 2001 - Selection. King of Mambo 

 2001 - Herman Meets Puente 

 2001 - Undisputed 

 2002 - Fiesta 

 2002 - Colección Diamante 

 2002 - Tito Puente y Celia Cruz 

 2002 - Live at the Playboy Jazz Festival 

 2002 - King of Kings: The Very Best of Tito Puente 

 2002 - Hot Timbales! 

 2002 - Dr. Feelgood 

 2002 - Carnaval de éxitos 

 2002 - Caravan Mambo 

 2006 - We Love Salsa 

 2012 - Quatro: The Definitive Collection 

 

Ως υποστηριχτής γκρουπ (sideman): 

Με τον Dizzy Gillespie  

 1990 - Rhythmstick, με τον Sonny Stitt 

 1965 - The Matadors Meet the Bull (Roulette) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eddie_Palmieri
https://en.wikipedia.org/wiki/Dizzy_Gillespie
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhythmstick
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonny_Stitt
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Matadors_Meet_the_Bull
https://en.wikipedia.org/wiki/Roulette_Records
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M a r i o   R i v e r a  

 

Ο Mario Rivera γεννήθηκε στο Santo Domingo της Δομινικανής 

Δημοκρατίας στις 22 Ιουλίου του 1939. Πέθανε σε ηλικία εξήντα οχτώ ετών στη 

Νέα Υόρκη, στις 10 Αυγούστου 2007. Παρόλο που ήταν γνωστός ως 

σαξοφωνίστας και φλαουτίστας, έπαιζε πλήθος μουσικών οργάνων όπως: σοπράνο, 

άλτο, τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο, φλάουτο σε ντο και σε σολ, πίκολο, 

τρομπέτα, πιάνο, βιμπράφωνο, μελόντικα, νταμς, ταμπούρο, τιμπάλες και κόνγκας. 

Έπαιξε σε κορυφαίες μπάντες merengue στην γενέτειρά του και το 1960 

μετακόμισε στην Νέα Υόρκη, όπου συνεργάστηκε με τον bandleader Tito 

Rodriguez (1963-1965) και συσχετίστηκε με τον Machito και τον Eddie Palmieri. 

(Kennedy) 

Η πιο μακροχρόνια συνεργασία του Rivera έγινε με τον Tito Puente, με τον 

οποίο παρέμεινε στο συγκρότημά του μέχρι και το θάνατο του Puente, το 2000. 

Αυτοσχεδίαζε κυρίως στο τενόρο σαξόφωνο και έπαιξε βαρύτονο σαξόφωνο στο 

σχήμα του George Coleman, με τον οποίο και ηχογράφησαν κομμάτια το 1977, 

ενώ το 1980 έπαιξε στο Lugano Estival Jazz. Επίσης, το 1979 έπαιξε βαρύτονο 

σαξόφωνο σε ηχογράφηση με τον Junior Cook και έναν χρόνο αργότερα έπαιξε 

τενόρο σαξόφωνο με τον Jerry Gonzalez. Υπήρξε μέλος της ορχήστρας United 

Nation του Dizzy Gillespie από το 1988 και μετά τα θάνατο του Gillespie (1993), 

συνέχισε να είναι στο γκρουπ με bandleader τον Paquito D’ Rivera. Στη συνέχεια, 

έγινε μέλος των Jazzmasters του Slide Hampton και στα μέσα της δεκαετίας του 

1990 εντάχθηκε στην ορχήστρα του Chico O' Farrill. Το 1991 ηχογράφησε με τον 

τρομπονίστα Papo Vazquez, το 1993 με τον Dave Valentin, το 1995 με το 

συγκρότημα Afro-Blue Impressions με τον τενόρο σαξοφωνίστα Arthur Barron και 

με πολυάριθμα σύνολα Λάτιν μουσικής. (Kennedy) 

Ο Rivera ήταν εκπληκτικός σολίστας της τζαζ μουσικής και στα δύο 

βασικά του όργανα (σαξόφωνο και φλάουτο). Το παίξιμό του στο τενόρο 

σαξόφωνο επηρεάστηκε έντονα από τον John Coltrane, ενώ όσον αφορά τη 

ρυθμική του άρθρωση θυμίζει περισσότερο τον Sonny Rollins στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950. (Kennedy) 
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Δ Ι Σ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Με τον Junior Cook: 

 Good Cookin' (Muse, 1979) 

Με τον Dizzy Gillespie: 

 Afro-Cuban Jazz Moods (Pablo, 1975) – with Machito 

 Live at the Royal Festival Hall (Enja, 1989) 

 The Winter in Lisbon (Milan, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Junior_Cook
https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Cookin%27
https://en.wikipedia.org/wiki/Dizzy_Gillespie
https://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Cuban_Jazz_Moods
https://en.wikipedia.org/wiki/Machito
https://en.wikipedia.org/wiki/Live_at_the_Royal_Festival_Hall_(Dizzy_Gillespie_album)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Winter_in_Lisbon
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ΟΔΗΓΟΣ   ΑΚΡΟΑΣΗΣ  

«O y e  C o m o  V a »  του  Tito  Puente 

 

 

 

Δίσκος: El Rey Bravo 

Εκδόθηκε: 1962 

Συνθέτης: Tito Puente 

Στιχουργός: Tito Puente 

 

 

 Tito Puente - leader, τυμπάλες, χορωδία  

 Gilberto López - πιάνο  

 Jimmy Frisaura - τρομπέτα  

 Pedro Puchi Boulong - τρομπέτα 

 Pat Russo - τρομπέτα 

 Barry Rogers - τρομπόνι  

 Mario Rivera - φλάουτο  

 Rafael Tata Palau – τενόρο σαξόφωνο  

 Jesús Caunedo - τενόρο σαξόφωνο 

 Al Abreu - τενόρο σαξόφωνο 

 Pete Fanelli – άλτο σαξόφωνο 

 Shep Pullman – βαρύτονο σαξόφωνο 

 Félix Pupi Legarreta - βιολί  

 Bobby Rodríguez - κοντραμπάσο  

 José Buyú Mengual Sr. – μπόνγκος  

 Juan Papi Cadavieco – κόνγκας  

 Santos Colón – γωνή, χορωδία 

 Rudy Calzado – φωνή, χορωδία 

 Gabriel Yayo El Indio Vega - χορωδία 

 Rafael Chirivico Dávila – χορωδία 
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Χορευτικό λάτιν κομμάτι σε ρυθμό cha-cha-cha. Για το κομμάτι αυτό έχουν γίνει 

πολλές διασκευές με πιο δημοφιλή αυτή του Carlo Santana, του Julio Iglesias, της 

Celia Cruz κ.ά. Το κομμάτι βρίσκεται σε Λα δώριο τρόπο (A, B, C, D, E, F#, G) και 

με Son Clave 2-3. 

Ακολουθεί η μετάφραση των στίχων του τραγουδιού στα Αγγλικά και στα Ελληνικά: 

 

Ισπανικά Αγγλικά Ελληνικά 

Oye como va Listen to how (it) goes or 

how is it going 

Άκου πώς πάει  

Mi ritmo My rhythm Ο ρυθμός μου 

Bueno pa’ gozar Good for enjoying or 

good to enjoy 

Καλός για να τον απολαύσετε 

Mulatta Mulatta Όταν κάποιος γεννιέται από γονείς 

διαφορετικής εθνικότητας. 

Χρησιμοποιείται υποτιμητικά από 

τους Ευρωπαίους, ως ρατσιστικό 

σχόλιο. Ο όρος αυτός στη 

συγκεκριμένη περίπτωση 

χρησιμοποιείται ελεύθερα χωρίς 

καμία ρατσιστική προσβολή. 

 

Ακολουθεί η ανάλυση: 

Μέτρα Ανάλυση 

1-12 Εισαγωγή: με συνοδείες, ρυθμικά όργανα και τα πνευστά. Δίνουν το 

τέμπο και την αρμονία και προετοιμάζουν το έδαφος για το σόλο πίκολο. 

Στο μέτρο 7 ακούμε κάποιο επιφώνημα ή λέξη ενός τραγουδιστή (συχνό 

φαινόμενο στη λάτιν μουσική, συνήθως είναι λέξεις ή φράσεις που 

λέγονται φωναχτά από τον κεντρικό τραγουδιστή με σκοπό να ανεβάσει 

το κέφι των χορευτών-ακροατών). Στο τελευταίο μισό του όγδοου μέτρου 

κάνουν την εμφάνισή τους και τα λάτιν κρουστά με τον χαρακτηριστικό 

ήχο από τις καμπάνες. Ο ρυθμός είναι σταθερός και εμπλουτίζεται στο 

μέτρο 8 με την είσοδο όλων πλέον των κρουστών. 
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Η αρμονία είναι αρκετά απλή με εναλλαγή βαθμίδων i-iv ανά μέτρο. Οι  

συγχορδίες Am7 και D9 (i-iv) αν παιχτούν ταυτόχρονα μας δίνουν όλες τις 

νότες του δώριου τρόπου, εκτός από την νότα Β. 

13-20 Μπαίνει το φλάουτο πίκολο παίζοντας το θέμα, το οποίο αποτελεί ένα 

απλό μελωδικό και ρυθμικό σχήμα με βηματική κίνηση· έχει κοινά 

μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα από το μέρος της χορωδίας που ακολουθεί . 

Η οκτάμετρη αυτή φράση (4 μέτρα και η επανάληψή τους), περιστρέφεται 

γύρω από τη νότα Λα, κάνοντας αισθητό το τονικό κέντρο του κομματιού. 

(Λα δώριος) 

Αρμονικά, όπως είναι φυσικό για τον δώριο τρόπο, η μελωδία δίνει ως 

τονικό κέντρο τη νότα Α, ενώ παράλληλα ακολουθεί την βασική κίνηση 

προς τα μπρός, δίνοντας έμφαση στις νότες D και C της συγχορδίας D9. 

21-24 Παίζει όλη η ορχήστρα την ίδια ακριβώς ρυθμική και μελωδική φράση 

(τετράμετρη, tutti). Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα πολύ 

δυναμικό ηχητικό αποτέλεσμα, το οποίο προετοιμάζει την είσοδο της 

φωνής. 

Η αρμονία εδώ είναι i, iv-v και ξανά i, iv- v 

25-32 Μέρος της χορωδίας. Η μελωδία της χορωδίας είναι βασισμένη στην Α 

ελάσσονα πεντατονική. Τα όγδοα κυριαρχούν και η μελωδία κάνει 

μεγαλύτερα πηδήματα (5ης) σε σχέση με το θέμα. 

Η αρμονική μακροδομή είναι ακριβώς ίδια με αυτή της εισαγωγής (Am7 

ως i βαθμίδα και D7 ως iv). 

27-28 Στο τέλος του μέτρου 27 το πίκολο φλάουτο παίζει D σε οκτάβα και 

εμφανίζεται ένα καινούριο ρυθμικό μοτίβο, τέσσερα δέκατα έκτα στη 

σειρά (με τη μορφή ποικίλματος). Το μοτίβο αυτό έχει το ρόλο της 

απάντησης στην μελωδία που τραγουδάει η χορωδία. Το ίδιο φαινόμενο 

συμβαίνει και στο μέτρο 31-32 με χαρακτηριστική τεχνική του πίκολο: 

fluttertonge/ frulato. 

33-34 Επανάληψη  της φράσης του μέτρου 21 (tutti), μόνο που αντί για 4 μέτρα 

είναι 2. 
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35-42 Ξεκινάει μία καινούργια μελωδική φράση από τα πνευστά, πλην του 

πίκολο. Σε αυτό το σημείο έχουμε κύριες νότες το F# και το D στο οποίο 

καταλήγει η φράση με το άρπισμα (A, C, E, G). Η φράση αυτή 

επαναλαμβάνεται δύο φορές σχηματίζοντας μία οκτάμετρη περίοδο. 

Ενδιάμεσα, στο μέτρο 38, ο τραγουδιστής λέει φωναχτά ακόμη μία 

φράση, στο 42 ακούγονται σφυρίγματα και πάει λέγοντας.   

Η αρμονική διαδοχή είναι ίδια με την εισαγωγή και σε αυτό το σημείο 

(Am7 ως i βαθμίδα και D7 ως iv). 

43-50 Έπειτα ξεκινάει στο μέτρο 43 το σόλο του τρομπονιού, το οποίο διαρκεί 8 

μέτρα. Η μελωδία που είχε εισαχθεί νωρίτερα, παίρνει τώρα το ρόλο της 

συνοδείας, κάτω από το σόλο του τρομπονιού. 

51-58 Σόλο τρομπέτας με τη συνοδεία να εξακολουθεί να είναι η ίδια και το 

τρομπόνι να συνεχίζει να παίζει.  

Στο μέρος αυτό κάνει την εμφάνισή του και το πίκολο φλάουτο. 

Συνοδεύει διακριτικά τα υπόλοιπα πνευστά, παίζοντας όχι κάποια 

μελωδία, αλλά έντονα και συνεχόμενα ρυθμικά όγδοα. Κυρίαρχη είναι η 

νότα Β (η οποία δεν ανήκει στην πεντατονική της Α ελάσσονα) και οι 

νότες που λειτουργούν ως κατάληξη, A και D. 

59-60 Επανάληψη  της φράσης του μέτρου 21 (tutti), μόνο που αντί για 4 μέτρα 

είναι 2, όπως ακριβώς γίνεται στα μέτρα 33-34. Αυτή η ενότητα γενικά 

χρησιμοποιείται κάθε φορά πριν μπει η φωνή ή κάποιο σόλο. 

61-68 Μέρος χορωδίας (βλέπε μέτρα 25-32). 

69-72 Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία γέφυρα στην οποία μπαίνει πρώτο το 

βαρύτονο σαξόφωνο και παίζει τη βάση της συγχορδίας D9 με 4 

γκρουπαρισμένα όγδοα. Ακολουθούν τα υπόλοιπα όργανα, ανά 

οικογένειες, και προσθέτουν διαδοχικά τις υπόλοιπες νότες τις συγχορδίας 

(D, F#, A, C, E), φθάνοντας στο μέτρο 72 όπου το φλάουτο παίζει τη 

θεμέλιο D στην ψηλή περιοχή. Η συγχορδία, δηλαδή, χτίζεται από το πιο 

βαθύφωνο όργανο στο πιο υψίφωνο. 

73-95 Τα πνευστά ξεκινάνε μία καινούρια μελωδική φράση, η οποία λειτουργεί 

ως συνοδεία για το πίκολο φλάουτο. 
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Στο σημείο αυτό ξεκινά στην ουσία ο αυτοσχεδιασμός του πίκολο 

φλάουτο που διαρκεί για 24 μέτρα (12+12). Χαρακτηρίζεται από έντονη 

ρυθμική άρθρωση με σταδιακή κορύφωση και επιστροφή πάλι στα όγδοα 

(ξεκινάει με όγδοα, στη συνέχεια έχουμε δέκατα έκτα και έπειτα 

συνδυασμό και των δύο, τρίηχα κ.ά.). 

Ο αυτοσχεδιασμός είναι βασισμένος στη μελωδία που έχει ήδη 

παρουσιαστεί και φυσικά κινείται στις νότες του δώριου τρόπου. Στο 

μέτρο 76 επιμένει ιδιαίτερα στις νότες G, A και E με πολύ πυκνές αξίες 

και έντονη ρυθμική άρθρωση. 

 Στο μέτρο 77 εμφανίζεται η ii βαθμίδα βαρυμένη (Bb) για πρώτη φορά σε 

ολόκληρο το κομμάτι με σχετικά μεγάλη χρονική διάρκεια (τέταρτο 

παρεστιγμένο) σε σχέση με τα όγδοα που πρεσβεύουν. Καταλήγει στο 

επόμενο μέτρο στο Α, ακολουθώντας την συνήθεια της 7ης να λύνεται με 

βηματική κίνηση προς τα κάτω.  

Στα μέτρα 80-81 κάνει μια απλή βηματική και διαδοχική κίνηση από το G 

στο D και στο επόμενο μέτρο από το A στο E, σαν να παίζει την κλίμακα 

(όχι ολόκληρη φυσικά) του δώριου τρόπου. Στο 82 από βηματική κίνηση 

περνάει απότομα σε πηδήματα ογδόης και ξανά χρησιμοποιεί το Bb 

περαστικά αυτή τη φορά για να καταλήξει και πάλι στο Α. 

Στο μέτρο 84 επαναφέρει ό,τι έχει «πει» στο μέτρο 76. 

Από το μέτρο 87 ως το μέτρο 90 σχηματίζει μία τετράμετρη ρυθμική 

φράση παίζοντας τη νότα Α, η οποία αποτελεί ενίσχυση του κυρίαρχου 

ρυθμικού μοτίβου. Η συγκεκριμένη ρυθμική φράση μοιάζει με τα μέτρα 

21-24, στο σημείο δηλαδή που παίζουν tutti. 

Τα επόμενα έξι μέτρα, τα οποία είναι και τα τελευταία μέτρα του 

αυτοσχεδιασμού, έχουν και αυτά έντονο ρυθμικό χαρακτήρα. 

Χρησιμοποιείται πολύ η τρίλια και προστίθενται οι νότες D και G.  

Η αρμονική μακροδομή σε όλη τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού είναι ίδια 

με αυτή της εισαγωγής (Am7 ως i βαθμίδα και D7 ως iv). 

99-100 Εμφάνιση του tutti των μέτρων 21-24, δίνοντας την αίσθηση πως το 

κομμάτι τελείωσε. 
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102-129 Ακριβής επανάληψη των μέτρων 69-96 για τις συνοδείες και τα πνευστά.  

Το πίκολο φλάουτο συνεχίζει τον αυτοσχεδιασμό, ο οποίος στο σύνολό 

του κινείται στα ίδια αρμονικά, ρυθμικά και υφολογικά πλαίσια με τον 

προηγούμενο αυτοσχεδιασμό. Αυτή την φορά είναι πιο πυκνός τόσο 

μελωδικά όσο και ρυθμικά. Στα μέτρα 109 και 111, έχουμε έναν αρπισμό 

της D μείζονα. Στο μέτρο 115 έχουμε το χαρακτηριστικό μοτίβο που 

παίζουν οι συνοδείες: παύση τετάρτου, 3 όγδοα (D, D, A), παύση ογδόου 

και ξανά παύση τετάρτου για να τελειώσει το μέτρο. 

Στα μέτρα 114 και 115, το σόλο κινείται ακόμη στη συγχορδία της D με 

αρπισμό , αλλά αυτή φορά έχουμε και την 9η της συγχορδίας. Κατεβαίνει 

με τρίτες από το C στο A και από το B στο G, με κατάληξη στο A. 

Στο τέλος του μέτρου 116 κάνει μία διαδοχική ανιούσα κίνηση από το Ε 

στο Α (τέσσερα δέκατα έκτα) και στο επόμενο μέτρο παρατηρείται το 

εξής: στον πρώτο χρόνο του μέτρου, έχουμε δύο δέκατα έκτα με ένα 

όγδοο (F#, G, E) τα οποία επαναλαμβάνονται και στον τρίτο χρόνο του 

μέτρου. Ενδιάμεσα, στο δεύτερο χρόνο, δηλαδή, έχουμε επανάληψη της 

ανιούσας διαδοχικής κίνησης του προηγούμενου μέτρου. Αν το δει κανείς 

συνολικά, μοιάζει με μία μικρή αλυσίδα. 

Τα μέτρα 120-121, έχουν την ίδια μελωδική και ρυθμική δομή, με μόνη 

διαφορά πως στο 120 έχουμε πήδημα τετάρτης προς τα κάτω (Α, Ε), ενώ 

στο 121 έχουμε πήδημα τετάρτης προς τα πάνω (A, D). 

Στα μέτρα 122-123 χρησιμοποιεί 3 νότες E, G, A όγδοα με ανιούσα 

κίνηση και  A, G, E όγδοα με κατιούσα κίνηση. Χρησιμοποιούνται και 

κάποιες επαναλήψεις των νοτών G και A, χωρίς όμως κάποια λειτουργική 

κίνηση. 

Στο μέτρο 124, ο πρώτος χρόνος περιέχει 4 δέκατα έκτα (αρπισμός D 

μείζονα) και στη συνέχεια ακολουθούν όγδοα (F#, A, B, C, D, C) με την 

προσθήκη της Β και της C (9η της D μείζονα).  

Στο μέτρο 125, πραγματοποιούνται πηδήματα ογδόης που θυμίζουν το 

μέτρο 82, αλλά εδώ έχουμε πυκνότερη ρυθμική άρθρωση. 
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Τα μέτρα 126-129 αποτελούν τα τελευταία μέτρα του αυτοσχεδιασμού. Η 

ανιούσα διαδοχική κίνηση των ογδόων θυμίζει τα μέτρα 80 και 81 

(κλίμακα δώριου τρόπου). Τα μέτρα 127-129 είναι ίδια, τονίζοντας ακόμη 

περισσότερο την κλίμακα του δώριου τρόπου. 

Η αρμονική μακροδομή σε όλη τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού είναι ίδια 

με αυτή της εισαγωγής (Am7 ως i βαθμίδα και D7 ως iv). 

130-133 Εμφάνιση του tutti των μέτρων 21-24, έτσι ώστε αυτή τη φορά να 

τελειώσει το κομμάτι. 

Το κομμάτι χαρακτηρίζεται γενικά, τόσο από ρυθμική όσο και από μελωδική συνοχή. 

Το σημείο που παίζει όλη η ορχήστρα μαζί (tutti) εμφανίζεται συνολικά πέντε φορές, 

καθιστώντας το τόσο σημαντικό όσο και το θέμα. 
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OYE COMO VA 
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2.3. Σύγκριση- Συμπεράσματα 

 

       Η ανάλυση που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μας βοηθάει στην 

σύγκριση, τόσο των δύο κομματιών μεταξύ τους, όσο και των δύο ειδών μουσικής: 

της λάτιν τζαζ και της λάτιν. Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκρίσεις και τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν δεν είναι καθολικά, καθώς για να αποτελέσουν 

οποιαδήποτε συμπεράσματα κανόνα, πρέπει να γίνουν αναλύσεις εις βάθος, σε 

πλήθος κομματιών, από διάφορες χρονικές περιόδους και από διάφορους συνθέτες. 

Επίσης, στην παρούσα εργασία δεν έχει αναφερθεί ούτε αναλυθεί το χορευτικό 

κομμάτι, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη λάτιν, η οποία είναι μία 

κατεξοχήν χορευτική μουσική. 

      Το Caribe  του Michel Camilo ανήκει στην κατηγορία της λάτιν τζαζ, 

ενώ το Oye Como Va του Tito Puente στην κατηγορία της λάτιν μουσικής, όπως 

έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε στα 

προηγούμενα κεφάλαια σχετικά με την ιστορία των δύο ειδών, αποδείχθηκε πως η 

λάτιν τζαζ αποτελεί μία μείξη της τζαζ και της λάτιν μουσικής.  

     Κοινό σημείο των δύο κομματιών είναι ότι περιέχουν αυτοσχεδιασμούς 

και  χρησιμοποιούν κοινό είδος clave, το Son Clave 2-3. Όσον αφορά το 

αυτοσχεδιαστικό μέρος, το Caribe είναι πολύ πιο δεξιοτεχνικό, με πολύπλοκα 

ρυθμικά σχήματα, πλούσια αρμονία και μελωδία, ενώ το Oye Como Va ακολουθεί 

πιο απλή ρυθμική, μελωδική και αρμονική γραφή. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο στους 

αυτοσχεδιασμούς, αλλά και στην φόρμα ολόκληρων των κομματιών. 

    Επιπροσθέτως, το Oye Como Va είναι χορευτικό λάτιν κομμάτι και 

χορεύεται ως cha-cha-cha, ενώ το Caribe, παρόλη την ρυθμική πολυπλοκότητα 

του δεν εξυπηρετεί τον χορευτικό κλάδο, εξαιτίας της πολύ μεγάλης ταχύτητάς του 

(tempo). Ίσως, επαγγελματίες χορευτές να μπορούσαν να το χορέψουν 

συνθέτοντας μία χορογραφία που θα βασιζόταν αποκλειστικά στο κομμάτι αυτό 

και δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί για κάποιο άλλο τραγούδι.  
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Τέλος, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω πως ήταν μοναδική εμπειρία 

τόσο η καταγραφή των αυτοσχεδιασμών όσο και η ανάλυσή τους. Το Caribe είναι 

ένα τρομερά δεξιοτεχνικό κομμάτι, με απαιτητική ρυθμική άρθρωση, πλούσιο 

μελωδικό υλικό αλλά και με απαράμιλλη αυτοσχεδιαστική ικανότητα που 

διακατέχει τους σολίστες. Η καταγραφή του αυτοσχεδιασμού στο σαξόφωνο ήταν 

ιδιαίτερα απαιτητική καθώς έπρεπε να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια στις χρονικές 

αξίες των φθόγγων και ιδιαίτερη προσοχή στο να γραφθούν σωστά οι νότες, οι 

οποίες παίζονται σε πολύ γρήγορο τέμπο. Όσον αφορά το Oye Como Va, εδώ τα 

πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα και απλά. Ο αυτοσχεδιασμός στο πίκολο φλάουτο 

είναι σχετικά απλός χωρίς  πυκνή μελωδική υφή και με απλή ρυθμική άρθρωση.  
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