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I ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Fado>Fatum: ετυμολογικά ο όρος fado ή fados στον πληθυντικό προέρχεται 

από το λατινικό fatum που σημαίνει μοίρα, πεπρωμένο. Η προέλευση του fado έχει 

γίνει επίκεντρο διαμάχης και οι θεωρίες σχετικά με τις ρίζες του αντικρούονται. Το 

πρόβλημα της ακριβούς προσέγγισης των απαρχών του fado οφείλεται στο ότι η 

Πορτογαλία, από τη στιγμή της γέννησής της, διείσδυσε σε ένα σταυροδρόμι 

πολιτισμών, λόγω της εξάπλωσης των αποικιών της. Οι περισσότεροι μελετητές 

αποδίδουν στη γέννηση του fado βραζιλιάνικες επιρροές (η Βραζιλία ήταν 

πορτογαλική αποικία) και συμφωνούν ότι άρχισε να εμφανίζεται το δεύτερο 4° του 

19ου αιώνα (μεταξύ 1825-1850). Άλλοι μελετητές ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι 

ρίζες του είναι Μαυριτανικές και Αραβικές, ενώ άλλοι νοτιοαφρικανικές. Η 

επικρατέστερη θεωρία, ενστερνίζεται την άποψη ότι το fado διείσδυσε στις 

φτωχογειτονιές της Λισαβόνας δια θαλάσσης στην περιοχή της Alfama, την περίοδο 

της μεταφοράς της Πορτογαλικής γης στη Λισαβόνα μετά από μία στάση στο Ρίο 

ντε Τζανέϊρο (1808-22) γεγονός που κατέστησε έντονη τη πολιτισμική ανταλλαγή 

ανάμεσα στις δύο χώρες. Έτσι το Fado ήταν πιθανότατα το αποτέλεσμα μιας 

σύνθεσης μουσικών ειδών και χορών που ήταν δημοφιλή στη Λισαβόνα στις αρχές 

του 19ου αιώνα, καθώς και νέων ειδών που εισήχθησαν από τη Βραζιλία όπως το 

lundum: πρόκειται για βραζιλιάνικο χορό και φωνητικό είδος αφρικανικής 

καταγωγής που λέγεται ότι τραγουδούσαν οι βραζιλιάνοι σκλάβοι και έφτασε στο 

λιμάνι της Λισαβόνας με την επιστροφή των Πορτογάλων ναυτών-θαλασσοπόρων 

από τα μακρινά και επικίνδυνα ταξίδια τους στη Βραζιλία. To modinha: που 

σημαίνει μόδα και αναπτύχθηκε στα σαλόνια-κοσμικές αίθουσες της Πορτογαλίας 

και της Βραζιλίας, το fandango: πορτογαλικός χορός, ισπανικής καταγωγής, το
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fado: βραζιλιάνχκος χορός που απαντάται ακόμα σε αγροτικές περιοχές του Ρίο ντε 

Τζανέϊρο και το fofa, χορός της Βραζιλίας και της Πορτογαλίας.

Όπως βλέπουμε το Fado υπήρχε ήδη σαν χορός στη Βραζιλία και με την 

έλευσή του δια θαλάσσης στη Λισαβόνα, αναμιγνύεται με τα προαναφερθέντα είδη 

(lundum, fandango, fofa κλπ) παίρνοντας μια άλλη μορφή από το δεύτερο τέταρτο 

του 19ου αιώνα, εκτοπίζοντας τα είδη αυτά ενώ γίνεται δημοφιλές και εξαπλώνεται.

[ Σύντομη ιστορική αναφορά (1807-1822). Η Γαλλία του Ναπολέοντα αναγγέλλει 

στην Πορτογαλία να εισχωρήσει στη ευρωπαϊκή συμμαχία κατά της Αγγλίας. Η 

Πορτογαλική κυβέρνηση αρνείται και μεταφέρεται στη Βραζιλία το 1807 όπου 

εγκαθίσταται στο Rio de Janeiro ενώ το 1815 η Βραζιλία αποτελεί έδαφος του 

Ηνωμένου Βασιλείου της Πορτογαλίας. Το 1820 μια επανάσταση στο Πόρτο 

προσπαθεί να επαναφέρει στη Λισαβόνα το κέντρο των πολιτικών αποφάσεων και 

να αντικαταστήσει την μοναρχία με ένα συνταγματικό καθεστώς. Το 1822 γίνεται 

επεξεργασία του πρώτου συντάγματος εξαιτίας του οποίου ξεσπάει αμέσως μετά, 

μια απολυταρχική αντίδραση. Ο βασιλιάς Giovanni Στ' γυρίζει στην Πορτογαλία 

και ορκίζεται πίστη στο Σύνταγμα ενώ ο πρίγκιπας Pietro που έχει παραμείνει στο 

Rio de Janeiro, κηρύττει την ανεξαρτησία της Βραζιλίας της οποίας γίνεται 

αυτοκράτορας.]

❖ FADO

To Fado είναι ένα αυστηρώς αστικό μουσικό φαινόμενο και μια ιστορία δύο 

πόλεων: της Λισαβόνας και της Coimbra. Είναι η πιο ευρέως αναγνωρισμένη 

μουσική της Πορτογαλίας και η mo δημοφιλής ανάμεσα στους Πορτογάλους εδώ
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και δύο αιώνες. To fado είναι για την Πορτογαλία, η μουσική υπερηφάνεια και 

κρατείται σε τόση υψηλή εκτίμηση απο τους Πορτογάλους που θεωρείται ένας από 

τους εθνικούς θησαυρούς της χώρας. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα σύμβολο της 

πορτογαλικής εθνότητας δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση το εθνικό τραγούδι της 

Πορτογαλίας, αν εξαιρέσουμε την περίοδο της δικτατορίας τον Antonio de Oliviera 

Salazar όπου το fado προωθήθηκε ως το εθνικό τραγούδι. Τύπος λαϊκής μουσικής 

και χορευτικό τραγούδι που προέρχεται από τα βάθη της καρδιάς των Πορτογάλων 

όντας η βαθιά έκφραση της πορτογαλικής ψυχής. Είναι ένα από τα θεμελιώδη μέσα 

έκφρασής τους. Το πνεύμα του fado λοιπόν, είναι η έκφραση της συλλογικής ψυχής 

φτιαγμένη απ’ την ψυχή του καθενός. Μια λυρική αισθαντική μουσική, 

εμποτισμένη απ’ όλες τις επιρροές που έχουν αναμιχθεί μεταξύ τους, με το πέρασμα 

των αιώνων. To fado είναι τραγούδι αγάπης και νοσταλγίας. Αιχμαλωτίζει μια 

μελαγχολία δεμένη με νοσταλγία και πόθο. Είναι η μουσική που «γιορτάζει τις 

χαρές του να είσαι δυστυχής». Συνοψίζοντας, τα τέσσερα αυτά γράμματα της λέξης 

Fado, έγιναν το παγκόσμιο σύμβολο του πορτογαλικού πνεύματος, η δυναμική 

μουσική έκφραση της πορτογαλικής ψυχής.

❖ SAUDADE - ΘΕΜΑΤΙΚΗ FADO

To Fado συνδέεται στενά με την πορτογαλική λέξη «saudade». Η ουσία των στίχων 

του Fado είναι το saudade, αινιγματικός όρος του οποίου το νόημα είναι δύσκολο να 

αποδοθεί σε άλλες γλώσσες. Η δυσκολία πηγάζει από το γεγονός ότι εκφράζει ένα 

σύνθετο μίγμα θλίψης, πόνου, νοσταλγίας, μοναξιάς, μελαγχολίας, πόθου, αγάπης 

για τα απραγματοποίητα όνειρα και μια φαταλιστική άποψη της απώλειας. To sau

dade επικαλείται την αγάπη στα συντρίμμια ή σε μια γλυκόπικρη νοσταλγία για

7



άτομα ή γεγονότα χαμένα στο παρελθόν. To Fado λοιπόν, είναι saudade που έχει 

εισαχθεί στη μουσική. «Η λέξη της ψυχής μας είναι saudade» λέει η Amalia. «Η 

Μοναξιά και ο πόθος του να είσαι κοντά σε κάποιον που είναι μακριά... Αντί να 

προσπαθούμε να ξεχάσουμε, τρέφουμε τα προβλήματά μας, ενθαρρυνόμαστέ να 

υποφέρουμε, θρηνούμε...». Η Amalia συνεχίζει «Οι Πορτογάλοι είναι θλιμμένοι 

άνθρωποι. Όσο πιο θλιμμένο είναι το Fado, τόσο mo χαρούμενοι νιώθουν κι όταν 

όλα είναι εντάξει, μπορούμε να δούμε ότι θα ξαναγίνουν άσχημα. Τόσο 

διαπεραστικό είναι το saudade στο Fado».... To Fado, λοιπόν, ανθίζει απ’ τη 

φαταλιστική άποψη για τον κόσμο. Χαρακτηρίζεται από επιθρήνιους τόνους και 

στίχους και δίνει φωνή στον πόνο της καρδιάς και την απογοήτευση. Αλλα θέματά 

του, είναι καθημερινές ιστορίες αγάπης, μιας ένδοξης και δυνατής Πορτογαλίας του 

πόθου γι’ αυτούς που αγαπήθηκαν κι έφυγαν. Συχνά αφηγείται ιστορίες σχετικά με 

τους ναύτες, τους ψαράδες, τους εργάτες των καραβιών, τη ζωή των φτωχών και 

τους μετανάστες. Για τους Πορτογάλους μετανάστες το Fado, είναι η έκφραση της 

νοσταλγίας τους για την πατρίδα και τους ανθρώπους που άφησαν πίσω. Επίσης οι 

στίχοι εστιάζουν στη ζωή της Alfama και της Mouraria δύο φτωχογειτονιές της 

Λισαβόνας, μιλώντας για αγάπες, καυγάδες, πάθη και συμφορές των κατοίκων των 

συνοικιών αυτών. Το ύφος όμως του τραγουδιού αυτού δεν είναι μόνο λυπηρό αλλά 

και χαρούμενο. Οι στιχουργοί -ποιητές εμπνέονταν απ’ το καθετί. Έτσι, το 

περιεχόμενο των στίχων μπορούσε να είναι σατυρικό, χιουμοριστικό, πολιτικό, 

θρησκευτικό, διδακτικό, αφηγηματικό.
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II) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1840:

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

❖ CASAS DO FADO -  FADISTAS

To 1807 κάτω από την πίεση των γαλλικών στρατευμάτων που πλησιάζουν 

στη Λισαβόνα, ο πρίγκιπας Giovanni, η βασιλική οικογένεια, όλο το πορτογαλικό 

παλάτι, ξένοι διπλωμάτες, αξιωματικοί του κράτους, δικαστές, μέλη της δημόσιας 

διαχείρισης, υψηλόβαθμοι της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και μια λεγεώνα από 

υπηρέτες εμπιστοσύνης, επιβιβάζονται με προορισμό την Βραζιλία. Οι ιστορικοί 

εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός των επιβιβαζόμενών ήταν γύρω στις 14.000. 

Τώρα το κράτος μπαίνει σε μια αληθινή πολιτική και στρατιωτική δίκη, που θα 

διαρκέσει για περισσότερο από 40 χρόνια. Πρώτα, η Γαλλική κατοχή, ύστερα η 

αγγλική στρατιωτική διοίκηση, οδηγούν σε φιλελεύθερη επανάσταση, στο γυρισμό 

του Giovanni του ΣΤ' από το Rio de Janeiro, στο σύνταγμα του 1822, στην 

ανεξαρτησία της Βραζιλίας αλλά και σε εμφύλιες διαμάχες. Εξαιτίας των 

παραγόντων αυτών, προκαλείται μια μεγάλη εσωτερική μετανάστευση από την 

επαρχία στην πρωτεύουσα και η επιστροφή αυτών που είχαν καταφύγει στη 

Βραζιλία. Το αποτέλεσμα της δημογραφικής εξάπλωσης και της εσωτερικής 

μετανάστευσης είναι η τρομερή αύξηση του πληθυσμού της Λισαβόνας σε ποσοστό 

62%! (από 135.822 σε 219.990 κατοίκους). Όλοι αυτοί ενώθηκαν με τον 

προϋπάρχοντα πληθυσμό, στον ιστό των φτωχογειτονιών της Λισαβόνας. 

Αγωνίζονται για την επιβίωση, απασχολούμενοι σε «βαριές» δουλειές όπως το 

φόρτωμα και το ξεφόρτωμα των εμπορευμάτων στις πλατφόρμες της πρωτεύουσας, 

τη χερσαία τους μεταφορά κλπ.... Όλη αυτή η μάζα και η μόνιμη εξάπλωσή της
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στους δρόμους της Λισαβόνας μαζί με τη φτώχεια που επικρατούσε σε συντριπτικό 

ποσοστό του πληθυσμού, οδηγεί σε φανερά σημάδια μιας περιθωριακής κοινωνίας. 

Μια οικονομία βασισμένη στο λαθρεμπόριο, στα παιχνίδια της τύχης στην κλοπή 

και την πορνεία. Στην κοινωνία αυτή, εισέρχονται οι ταβέρνες και οι οίκοι ανοχής, 

κάτω απ’ την ονομασία «σπίτια του Fado», μέρη όπου συχνάζουν βασικά άντρες 

και η παρουσία των γυναικών, περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο περιβάλλον 

της πορνείας. Εδώ άνθρωποι του περιθωρίου και εργάτες «μεροκαματιάρηδες» 

δημιουργούν μαζί ένα είδος διασκέδασης και ψυχαγωγίας που χαρακτηρίζεται απ’ 

τη δυνατή παρουσία λαϊκών χορών και τραγουδιών, ποικίλων προελεύσεων.

Αρχικά ο όρος «σπίτια του Fado» προσδιορίζει τους οίκους ανοχής και ο 

παράγωγος όρος «fadista» αναφέρεται στις εκδιδόμενες γυναίκες που ήταν 

παρούσες στα σπίτια αυτά, ωστόσο στη συνέχεια διευρύνεται, περικλείοντας και τον 

άντρα που βρίσκεται στο ίδιο περιβάλλον της περιθωριακής αυτής κοινωνίας. Πιο 

συγκεκριμένα ο «fadista» δεν έχει σταθερό επάγγελμα. Ασχολείται με την κλοπή, το 

λαθρεμπόριο, τα παράνομα παιχνίδια και εμπλέκεται σε μια σειρά από περιθωριακές 

πράξεις. Επίσης, εκμεταλλεύεται συχνά τη δουλειά μιας ή περισσότερων 

ιερόδουλών επεμβαίνοντας με το ρόλο του μεσάζοντα και του προστάτη. 

Εμπλέκεται συχνά σε καυγάδες και συμπλοκές στο δρόμο ή στις ταβέρνες 

χρησιμοποιώντας μαχαίρι που έχει μαζί του ανά πάσα στιγμή. Τέλος, συμμετέχει σε 

γιορτές που έχουν να κάνουν με ταυρομαχίες. Το ντύσιμό του έχει ως εξής: Μπότα 

με λεπτό και συχνά ενισχυμένο τακούνι- γκέτες μέχρι τη μύτη του ποδιού- στενό 

παντελόνι μέχρι το γόνατο, ζώνη, σακάκι, καπέλο σπρωγμένο προς τον αυχένα, 

παραπέμποντας στο κλασικό στυλ του περιθωριακού ανθρώπου της εποχής.
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❖ TO FADO ΣΤΙΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ & ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΑΝΟΧΗΣ

Γραπτές μαρτυρίες απ' το 1833 και μετά δεν αφήνουν αμφιβολίες πάνω στο γεγονός 

ότι το Fado πρόκειται πια για ένα χορό που συνοδεύεται από τραγούδι, στον οποίο 

υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά του lundum και του Fado όπως ήρθε από τη 

Βραζιλία. Για τη γέννηση, λοιπόν του πορτογαλικού Fado μέσα στις ταβέρνες και 

τους οίκους ανοχής της Λισαβόνας, επικαλείται ως πρωταγωνίστρια η Maria 

Severn, μια ονομαστή τραγουδίστρια ιερόδουλη. Οι μαρτυρίες περιγράφουν το Fado 

ως εξής: συνοδεύεται από κιθάρα, την οποία ο εκτελεστής ακουμπά στο γόνατο. Ο 

τόνος του τραγουδιού είναι θλιμμένος και παράλληλα εκφράζει παράπονο ενώ 

υπάρχουν αναστεναγμοί και λυγμοί. Το μελαγχολικό αυτό τραγούδι συνυπάρχει με 

ένα δυνατό ρυθμό χορού, που συνοδεύεται από το επαναλαμβανόμενο χτύπημα της 

φτέρνας στο πάτωμα και από το «κούνημα» (λίκνισμα) των πλευρών. Από το 1840, 

το Fado της Λισαβόνας αποκτά ταυτότητα και μεταδίδεται σε άλλα αστικά κέντρα 

της Πορτογαλίας είτε μέσα από το περιθωριακό κύκλωμα που είναι αυτό των 

ταβερνών και των οίκων ανοχής είτε κυρίως, από το φοιτητικό περιβάλλον της 

Coimbra.

III) ΑΠΟ ΤΟ 1840 ΕΩΣ ΤΟ 1869:

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ

❖ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ MARIA SEVERA

Μια προσωπικότητα που προοριζόταν να γίνει ο μεγάλος μύθος για το Fado 

της Λισαβόνας. Η μητέρα της, Aria Gertrudes Severa, ήταν μια διάσημη ιερόδουλη
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στη γειτονιά της Mouvaria και η Maria Severa ακολουθεί γρήγορα το ίδιο 

επάγγελμα όπου ξεχωρίζει αμέσως, όχι μόνο για τα χαρακτηριστικά της ομορφιά 

της αλλά και για το εξαιρετικό χάρισμά της να τραγουδάει Fado. Εκτός από το 

γεγονός ότι γεννήθηκε το 1820, δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή της, δεδομένου 

ότι ένα μέρος των πληροφοριών που την αφορούν, προέρχεται από την προφορική 

μεταθανάτια παράδοση που πρόσθεσε στοιχεία αμφιβόλου πιστότητας. Της 

αποδίδονται εραστές Fadistas προερχόμενοι από το λαϊκό περιβάλλον των 

ταυρομαχιών και μποέμ νέοι ευγενείς, αλλά η διασημότητα της ήρθε εξαιτίας της 

σχέσης της με τον κόμη Vimioso. Παρ’ όλο που ήταν κληρονόμος μιας απ’ τις mo 

παλιές αριστοκρατικές οικογένειες του βασιλείου, αρνήθηκε να ακολουθήσει 

πολιτική καριέρα και προτιμούσε μια μποέμ ζωή στον κύκλο των ταυρομαχιών, των 

λαϊκών γιορτών και πανηγυριών, στα πανδοχεία και στους οίκους ανοχής της 

Λισαβόνας. Ο δεσμός του με τη νεαρή ιερόδουλη της Mouraria δεν μπορούσε παρά 

να χαρίσει στη Maria Severa μια αυξανόμενη αύρα κύρους και μεγάλες ευκαιρίες να 

επιδεικνύει το ταλέντο της ως Fadista, μπροστά σε κοινό από νέους που ανήκαν 

στην πορτογαλική ελίτ. Οι περιγραφές συγγραφέων της γενιάς της εγκωμιάζουν το 

ερμηνευτικό ταλέντο της. Η Maria Severa πεθαίνει πρόωρα στα 26 της χρόνια. 

Πηγές υποστηρίζουν ότι πέθανε γιατί ο κόμης Vimioso την εγκατέλειψε και άλλες 

ότι πέθανε από φυματίωση. Χάρη στην θρυλική φιγούρα της Maria Severa, το Fado 

κατάφερε να εισχωρήσει στα σαλόνια της αριστοκρατίας και να μην περιορίσει την 

παρουσία του στο κλειστό περιβάλλον των κακόφημων συνοικιών της Λισαβόνας. 

Η Severa ξεκίνησε την παράδοση των γυναικών Fadistas και οι νέες Fadistas 

φορούν προς τιμήν της μαύρο σάλι που φορούσε όταν τραγουδούσε. Τα παρακάτω 

τετράστιχα είναι από τα mo παλιά του Fado της Severa.

Chorai, Fadistas, chorai, Κλάψτε, Fadistas, κλάψτε,
Que uma fadista morreu. που μια fadista είναι νεκρή.
Hoje mesmo faz um ano Σήμερα είναι ήδη ένας χρόνος,
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Que a Severa Falecen. που η Severa είναι πεθαμένη.

Chorai, fadistas, chorai Κλάψτε, fadiste, κλάψτε
Que a Severa ja morreu: Που η Severa είναι ήδη νεκρή.
E fadista como ela Και fadista όπως αυτή,
Nunca no mundo apar’ceu. Ποτέ στον κόσμο δεν υπήρξε.

0  Conde de Vimioso 0  Κόμης Vimioso
Um duro golpe sofreu, ένα σκληρό χτύπημα υπέφερε
Quando lhe foram dizer όταν του είπαν
Que a Severa falecen. ότι η Severa πέθανε.

Morreu, ja  faz hoje um ano, Είναι νεκρή, σήμερα, είναι ήδη 1 χρόνος
Das fadistas a rainha. Απ’ τις fadistas η βασίλισσα
Com ela o Fado perdeu Με αυτή το Fado έχασε
O gosto que o Fado tinha. Το γούστο που το Fado είχε.

Chorai, Fadistas, chorai, Κλάψτε, fadiste, κλάψτε
Que a Severa se finou. που η Severa είναι νεκρή.
0  gusto que tinha o Fado, Το γούστο που είχε το Fado
Tudo com ela acabou. Όλο μαζί της τελείωσε.

❖ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ FADISTAS

Οι βιογράφοι του Fado των πρώτων χρόνων τον 19° αιώνα, όπως ο Pimentel και ο 

Pinto de Carvalho, κατέγραψαν ένα σημαντικό αριθμό ονομάτων συνδεδεμένα με το 

Fado την αρχική περίοδο. Όσον αφορά τις γυναίκες, πρόκειται κυρίως για 

συναδέλφους της Maria Severa, που προέρχονται από το περιβάλλον της πορνείας 

της Λισαβόνας, μερικές απ’ αυτές σύγχρονες της Severa και άλλες αμέσως μετά. 

Πρέπει να αναφέρουμε την Carlota Scamichia, γνωστή στον κύκλο αυτό ως «Escar- 

niche», που εκτός από το να τραγουδά fado εξαιρετικά, φαίνεται ότι έπαιζε πιάνο 

και κιθάρα. Άλλες fadistas: Joaquina “dos Cordoes”, “Chicoria”, “Borboleta” (Bebi- 

ana Vieira de Castro) και πολλές άλλες. Μια από αυτές, η Costodia Maria
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τραγούδησε και συνέθεσε το τραγούδι “Fado da Custodia” και μεταξύ άλλων το 

“Fado Anadia”, ένα από τα mo συχνά κομμάτια μέσα σε συλλογές του Fado, που 

έχει επιζήσει στο ρεπερτόριο μέχρι τις μέρες μας (μεταξύ 1950 και 1970 θα γίνει μια 

απ’ τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Maria Teresa de Noronha). Ανάμεσα στο 1860 και 

το 1870, εμφανίζεται το πρώτο όνομα fadista που δεν προέρχεται απ’ τον κύκλο της 

πορνείας αλλά από το εργατικό δυναμικό μιας φάμπρικας της Alcantara. Λέγεται 

Cesaria και ο κιθαρίστας Ambrosio Fernandes Maia της αφιέρωσε το “fado da 

Cesaria”, κι αυτό γνωστό για δεκαετίες. Η ποιότητα της φωνής της και το ταλέντο 

της θα παραμείνουν στη μνήμη του είδους, με μια σπουδαιότητα που ξεπερνιέται 

μόνο απ’ την ίδια τη Severa. Όσον αφορά τους άντρες, οι πρώτοι σημαντικοί 

τραγουδιστές είναι ο Jose Norberto, ένα παιδί των forcados που αντιμετωπίζουν τον 

ταύρο με γυμνά χέρια στο τέλος της ταυρομαχίας και ένας απ’ τους πιθανούς 

δημιουργούς του ’’Fado do Vimioso”. Επίσης ο Pitalcante, γιο του διάσημου παίκτη, 

του παραδοσιακού πορτογαλικού παιχνιδιού των μπαστουνιών Jose Maria Saloio, 

που παρακολούθησε το “Conservatorio de Lisboa” όντας δηλαδή ο πρώτος γνωστός 

fadista με ακαδημαϊκή μουσική σύσταση. Μια περίεργη περίπτωση είναι εκείνη του 

Antonio Maria Eusebio, γνωστός ως ο Cantador de Setubal (ο τραγουδιστής της 

Setubal), fadista από την πόλη αυτή και διάσημος για την ταχύτητα και την πικρή 

γλώσσα στους ποιητικούς αυτοσχεδιασμούς του. Ο Pimentel και ο Pinto de Car

valho έχουν καταγράψει κι άλλες δεκάδες από ονόματα και των δύο φύλων, που δεν 

αφήνουν αμφιβολίες σε μια κοινωνική πραγματικότητα που τοποθετείται ανάμεσα 

στον πληθυσμό των εργατών και στον περιθωριακό κόσμο της πορνείας. Τα 

ονόματα των fadistas αυτών εκτός από το κανονικό επίθετο και όνομά τους, 

αναμιγνύουν συχνά περιγραφικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, επονομασίες 

κλπ. Μεταξύ άλλων συναντάμε τον Epifanio Mulato (Μιγάς) και άλλους νέγρους 

που υπογραμμίζουν στο πλαίσιο αυτό την νέγρα παρουσία σχεδόν αδιάσπαστη με
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τις λαϊκές συνοικίες της Λισαβόνας. Κανένας από τους προαναφερθέντες fadistas 

δεν είναι ακόμα εκείνος που σήμερα θα ορίζαμε ως επαγγελματία.

❖ ΧΟΡΟΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ FADO ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ

Μια άποψη που όλες οι πηγές τονίζουν επαναλαμβανόμενα όσον αφορά το 

fado των δεκαετιών στα μέσα στου αιώνα, είναι η αδιάσπαστη σύνδεσή του με το 

χορό. Όπως αναφερθήκαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, έχουμε την παρουσία 

ενός ρυθμικού παλμού «ben marcato» από το χτύπημα της φτέρνας στο πάτωμα και 

τις κινήσεις των πλευρών. Σχετικές αναφορές όμως το τελευταίο τρίτο του 19ου 

αιώνα, τείνουν να κάνουν φανερή τη βαθμιαία εγκατάλειψη του χορευτικού 

στοιχείου του Fado, χάριν της μουσικής εκτέλεσης, είτε μόνο οργανικής είτε σε 

συνδυασμό με τη φωνή. Απ’ τον τύπο λοιπόν του χορευτικού fado (Fado batido), 

σταδιακά παρέμειναν στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη στάση του σώματος των 

τραγουδιστών fado. Πρέπει να τονιστεί ότι καμία πηγή δεν αφήνει να 

διαισθανθούμε κάποια διαφορά στη μουσική ανάμεσα στο fado που τραγουδιούνται 

αποκλειστικά και σ’ αυτά που χορεύονται.

❖ ΑΡΜΟΝΙΑ ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Η μουσική φόρμα χτίζεται σχεδόν πάντα πάνω στην εναλλαγή (I ,V) ενώ 

σπάνια μπορεί να εμφανιστεί μια συγχορδία της υποδεσπόζουσας ( IV) για την 

αποφυγή της βαρετής επανάληψης τονικής-δεσπόζουσας. Τα fados μπορούν να 

είναι γραμμένα είτε σε μείζονα είτε σε ελάσσονα τρόπο και μάλιστα μπορούν να 

γίνονται μετατροπίες σε άλλες τονικότητες. Συγκεκριμένα η αρμονία στα Fados έχει 

ως εξής: στο πρώτο μέρος της μελωδίας, είτε υπάρχει ελλιπές μέτρο είτε όχι, έχουμε
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τη συγχορδία της τονικής. Στη συνέχεια ακολουθούν δύο μέτρα στη δεσπόζουσα (ή 

σπάνια στην υποδεσπόζουσα) και στο τέταρτο μέτρο επιστρέφει η συγχορδία της 

τονικής. Το δεύτερο μέρος, δεν ακολουθεί κατ’ ανάγκη το μοντέλο του πρώτου. Ο 

Πορτογάλος μουσικολόγος Ernesto Vieira ορίζει τις μελωδίες του Fado ως 

«μελωδίες που έχουν φτιαχτεί όλες στο ίδιο καλούπι, το οποίο έχει ως εξής: μια 

περίοδος οχτώ μέτρων δύο τετάρτων (2/4) η οποία χωρίζεται συμμετρικά σε δύο ίσα 

μέρη. Το κάθε μέρος έχει δικό του ρυθμό μελωδικό μοτίβο. Ο ελάσσων τρόπος 

προτιμάται περισσότερο. Υπάρχουν όμως συχνά μετατροπίες προς μείζονες 

τρόπους. Μπορεί επίσης η ίδια μελωδία να ακουστεί και σε μείζονα και σε 

ελάσσονα τρόπο. Η συνοδεία γίνεται με αρπίσματα σε δέκατα έκτα». Γενικά το 

Fado αφήνει ατελείωτα περιθώρια ρυθμομελωδικής μορφοποίησης. Οποιαδήποτε 

μελωδία σε μέτρο 3/4, 6/8, 4/4 κλπ. από τη στιγμή που έχει κάποια περιοδικότητα 

στο ρυθμό και κάποια αρμονική βάση συμβατή με αυτή του fado, μπορεί να 

μετατραπεί σε ένα αυθεντικό fado 2/4. Ο αριθμός των μέτρων, μπορεί να φτάσει 

μέχρι και τα 32 (ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται στροφές τεσσάρων, πέντε, έξι, 

οχτώ ή δέκα στίχων). Υπάρχει η δυνατότητα στην ίδια μελωδία fado να 

τραγουδηθούν απεριόριστες στροφές ή ολόκληρο το fado να αποτελείται από ένα 

μικρό αριθμό στροφών όπως ένα ποίημα. Υπάρχουν fados όπου όλες οι στροφές 

τραγουδιούνται με την ίδια μελωδία και άλλα fados όπου το ρεφραίν μπορεί να έχει 

την ίδια ή διαφορετική μελωδία από τις υπόλοιπες. Τέλος, υπάρχουν άλλες μορφές 

fado στις οποίες ενώ η μουσική στηρίζεται αποκλειστικά σε συγχορδίες της τονικής 

και της δεσπόζουσας, ο τραγουδιστής μπορεί να αυτοσχεδιάζει είτε ελεύθερα (a 

descarraga) είτε σε διάλογο με έναν άλλον τραγουδιστή (ao desafio).

16



❖ Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

Η γνωστή πορτογαλική κιθάρα, έχει επίσης διάφορες θεωρίες σχετικά με την 

καταγωγή της. Όλο αυτό που σχετίζεται με την καταγωγή του fado έχει αυτό το 

μυστήριο που προσθέτει μύθο σ’ αυτό το είδος μουσικής. To fado χαρακτηρίζεται 

απ’ τον μαγικό ήχο της guittara portuguesa, ένα όργανο που στιγμιαία αιχμαλωτίζει 

την προσοχή του ακροατηρίου. Αυτό το όργανο και η ιστορία του είναι τόσο 

σημαντικά για την ανάπτυξη του fado όσο και η Λισαβόνα (το όργανο στο οποίο 

εκτελούσαν fado αρχικά, ήταν η βιόλα που στη συνέχεια συνδυάστηκε με την 

κιθάρα). Η εισαγωγή της κιθάρας στο fado υπήρξε καθοριστική. Οι ρίζες της 

πορτογαλικής κιθάρας, ανιχνεύονται στην αγγλική κιθάρα: ένα όργανο πολύ 

διαδεδομένο στα ευρωπαϊκά σαλόνια από τα μέσα του 18ου αιώνα. Φαίνεται ότι 

εισήχθη στην Πορτογαλία απ’ τους Άγγλους κατοίκους των αποικιών της, των 

οποίων οι εμπορικές δραστηριότητες στο Πόρτο και τη Λισαβόνα αποτελούν σημείο 

αναφοράς για την «απορρόφηση» πολιτισμικών στοιχείων απ’ τη ελίτ των 

Πορτογάλων πολιτών. Πρόκειται για ένα όργανο σε σχήμα αχλαδιού με κοντό 

βραχίονα, χωρισμένο χρωματικά από 12 έως 17 τάστα από μέταλλο και 

αποτελούμενο από τέσσερα ζευγάρια μεταλλικών χορδών (εν συνεχεία έξι). Στις 

αρχές του καινούργιου αιώνα, αρχίζουν να υπάρχουν πηγές οι οποίες καταγράφουν 

την υπόδειξη «πορτογαλική κιθάρα», ίσως για να δείξουν ότι η μεταλλαγή του 

οργάνου σε έξι ζευγάρια χορδών πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία. Η 

πορτογαλική κιθάρα θα επιζήσει στο περιβάλλον των προλετάριων της Λισαβόνας 

και έτσι θα συμβεί η πρώτη της συνάντηση με το fado από το 1840 που 

πολλαπλασιάζονται οι αναφορές που τη συνδέουν με αυτό, ως μια οργανική 

παρουσία όλο και πιο απαραίτητη. Ο Ambrosio Fernandes Maia, γεννημένος το 

1830 είναι ο πρώτος εκτελεστής της πορτογαλικής κιθάρας που διακρίνεται ως 

σολίστας και συνοδός σε εκτελέσεις fado απ’ τα μέσα του αιώνα. Σε αυτόν
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αποδίδονται πολυάριθμα fados όπως “Fado das Salas”, Γ Artilheiro, “Fado da 

Casaria” κλπ. Υπάρχουν πολλά άλλα ονόματα εκτελεστών της πορτογαλικής 

κιθάρας- συνθετών που την ανέπτυξαν σε τεχνικό τομέα και έγραψαν πολλές νέες 

μελωδίες είτε για να εκτελούνται συνοδευόμενες από φωνή είτε για απλή οργανική 

εκτέλεση. Ανάμεσα σ’ αυτούς: Jose Maria dos Cavalinhos, Antonio dos Fosforos, 

Antonio Candido de Miranda και άλλοι πολλοί. Η Πορτογαλική κιθάρα ενσαρκώνει 

το μύθο του fado παρέχοντας τα θεμέλια στη συνοδεία της φωνής μαζί με τη βιόλα, 

μια ακουστική κιθάρα και το ακουστικό μπάσο. Πριν την εμφάνιση της 

πορτογαλικής κιθάρας χρησιμοποιείται στις εκτελέσεις του fado η κλασική κιθάρα.

IV) 1869-1890:

Η ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

❖ TO FADO ΥΠΟ ΝΕΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Η διεύρυνση του δικτύου των χώρων εκτέλεσης του fado η επέκταση του 

ρεπερτορίου και η εξέλιξη της βαθμιαίας ωρίμανσης του είδους αυτού, σύντομα 

έχουν ως συνέπεια την έλξη του και από άλλα κοινωνικά στρώματα: αριστοκράτες, 

αστοί, διανοούμενοι, φοιτητές τείνουν σιγά-σιγά προς τον κύκλο του fado που 

εκτείνεται από τον αυθεντικό πυρήνα της ταβέρνας και των οίκων ανοχής μέχρι τις 

λαϊκές γιορτές σημαντικών ημερομηνιών του θρησκευτικού ημερολογίου, την 

απελευθέρωση των ταύρων στους δρόμους και τις ταυρομαχίες, τις νυχτερινές 

γιορτές. Σε όλο αυτό το σύνολο το fado είναι αποφασιστικά παρόν. Μετά από την 

εμφάνιση της Maria Severa μπροστά στους καλεσμένους του Κόμη Vimioso όπως 

προαναφερθήκαμε, συναντάμε συχνά το φαινόμενο τραγουδιστών και εκτελεστών 

κιθάρας ήδη γνωστών στο πλαίσιο του fado, να είναι καλεσμένοι για να
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εμφανιστούν στα σαλόνια της αριστοκρατίας μπροστά σε εξέχουσες παρουσίες 

ιδιαίτερου κύρους. Έτσι στο κοινό του fado προστίθεται κι αυτό της υψηλής 

αστικής τάξης, με παρουσίες πρεσβύτερων ευγενών και γυναικών του κύκλου 

αυτού. Συνέπεια αυτού, είναι η πορεία εμφάνισης αλλαγών που αρχίζει στα τέλη της 

δεκαετίας του ’60 του 19ου αι. που παρατείνεται για όλο το τελευταίο τρίτο του ίδιου 

αιώνα. Οι αλλαγές αυτές προκαλούνται από τη σιωπηρή, υπονοούμενη απαίτηση 

και ανάγκη για αξιοπρέπεια και σεβασμό στο καινούργιο αυτό πλαίσιο: τώρα οι 

fadistas «επιμελούνται τις εμφανίσεις τους κάνοντας μια προσεκτική επιλογή των 

κειμένων που θα τραγουδήσουν, αποφεύγοντας την οποιαδήποτε πιθανότητα 

αυτοσχεδιασμού που θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε μια χιουμοριστική θεματική 

υπερβολικά ελεύθερη και επιλέγοντας ένα «μόνιμο» ρεπερτόριο.

❖ TO FADO ΤΗΣ COIMBRA 

(can^ao de Coimbra)

Η πανεπιστημιακή πόλη της Coimbra εισάγει το fado κατά μήκος του φοιτητικού 

της πληθυσμού, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Σπουδαστές προερχόμενοι απ’ την 

ελίτ διαφόρων αστικών κέντρων όλης της Πορτογαλίας, όλοι αρσενικού φύλου 

πρέπει να σημειωθεί, έρχονται σε επαφή με το μποέμ περιβάλλον της πρωτεύουσας 

κι έτσι το fado φτάνει γρήγορα στους ακαδημαϊκούς κύκλους της Coimbra. Τα 

θέματα του fado αυτού, κινούνται γύρω από την καθημερινή φοιτητική ζωή και τα 

κείμενα- ποιήματα του έχουν «λογοτεχνικό» προφίλ αφού γράφονται από 

ανθρώπους με ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Ποιητές όπως ο Joao de Deus και αργότερα ο 

Antonio Nobre υπογράφουν κείμενα για το fado της Coimbra καλλιεργημένου στιλ.
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Πρακτική εκτέλεσης: η κιθάρα και η βιόλα είναι τα κατ’ εξοχήν συνοδευτικά 

όργανα του είδους αυτού. Αρχικά χρησιμοποιείται η κλασική κιθάρα, παρ’ όλο που 

στη Λισαβόνα την ίδια περίοδο αρχίζει να κυριαρχεί η πορτογαλική κιθάρα. Η 

πρώτη πορτογαλική κιθάρα πρέπει να έφτασε στην Coimbra γύρω στο 1870 

φερμένη από φοιτητές που κατάγονταν από τη Λισαβόνα. Το τραγούδι της Coimbra 

εκτελείται μόνο από αρσενικούς fadistas, συνήθως μαυροφορεμένους φοιτητές με 

κάπες που έχουν ψηλό λαιμό. Το πρώτο όνομα που βρίσκουμε συνδεδεμένο με το 

fado de Coimbra είναι αυτό του Jose Doria, φοιτητή ιατρικής στην πόλη αυτή και 

στη συνέχεια συναντάμε τον Augusto Hilario, επίσης φοιτητή της ιατρικής ο οποίος 

θα επιδράσει σημαντικά στην περαιτέρω εξέλιξη του είδους αυτού, έχοντας 

αποκτήσει φήμη σε εθνικό επίπεδο ως fadista και ποιητής fado. Από τα διάφορα 

fados που συνέθεσε ξεχωρίζουν το fado Serenata και το Γ ultimo fado. Η μουσική 

δομή του πρώτου είναι η ίδια με αυτή των fados της Λισαβόνας αλλά το δεύτερο 

κομμάτι παρουσιάζει μια αρμονική ποικιλία λιγότερο συνηθισμένη, η οποία μοιάζει 

ήδη να δείχνει μια ορισμένη μουσική κατεύθυνση που θα υιοθετηθεί απ’ το Fado 

της Coimbra στην πορεία της βαθμιαίας χειραφέτησής του. Είναι αδιαμφισβήτητο 

ότι απ’ τη γενιά του Antonio Menano (1895-1969), Edmundo Bettencourt (1899- 

1972), Antur Paredes (1899-1980) και του Paradela de Oliveira (1904-70) το fado 

της Coimbra απεικονίζεται εντελώς αυτόνομο απ'αυτό της Λισαβόνας και αρχίζει 

να αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο είδος αστικού φοιτητικού τραγουδιού με 

ιδιαίτερα ποιητικά και μουσικά χαρακτηριστικά.

❖ TO FADO ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ / Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

Γύρω στο 1870 ξεκινά αλλά και αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό το νούμερο των 

λογοτεχνικών ή μουσικών εκδόσεων παλιών ή καινούργιων fados. Απ’ τις εκδόσεις 

αυτές πιο συνήθεις είναι οι απλές ανθολογίες με κείμενα πολύ διαδεδομένων
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μελωδιών του είδους, χωρίς προσαρτημένες μουσικές σημειώσεις και 

παρατηρήσεις. Ανάμεσα στους τίτλους της εποχής είναι: Η λύρα του fado, το χρυσό 

βιβλίο του fadista κλπ. Μετά τις εκδόσεις αυτές, συνεχίζεται να διαπιστώνεται μια 

ατελείωτη ροή μικρών εκδόσεων, της ίδιας φύσης. Εξαιτίας του χαμηλού κόστους, 

αυτές οι συλλογές της ποίησης του fado καταφέρνουν να είναι προσιτές στο λαϊκό 

αγοραστικό κοινό. Η έκδοσή τους θα επεκταθεί και στη ροή όλου του πρώτου 

μισού του εικοστού αιώνα, με ιδιαίτερη σημασία για πολυάριθμες ανθολογίες που 

θα εκδοθούν -  συχνά με δεκάδες διαδοχικές επανεκδόσεις- απ’ τη Livraria Barateira 

στο πρώτο τρίτο του αιώνα. Όταν ξεκινάμε να βρίσκουμε εκδόσεις κειμένων του 

fado με μουσικές σημειώσεις, καταλαβαίνουμε ότι περιστρέφονται αποκλειστικά 

γύρω από ένα αγοραστικό κοινό πιο εύπορο. Η ποιότητα του χαρτιού είναι 

καλύτερη, τα εξώφυλλα μπορούν να είναι εικονογραφημένα σε μεγάλο βαθμό αλλά 

η τιμή τώρα είναι απρόσιτη για την αγοραστική δυνατότητα του λαού. Στη 

συνέχεια, βρίσκουμε ξεχωριστές εκδόσεις για κάθε κομμάτι fado (παρτιτούρες) που 

συχνά παρουσιάζουν στο κοινό fados που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στην 

πρωτεύουσα. Το 1875 εκδίδεται μια ανώνυμη πραγματεία για τη μάθηση της 

πορτογαλικής κιθάρας, «Μέθοδος για τη μάθηση της κιθάρας χωρίς την 

προσφερόμενη βοήθεια του δασκάλου στη νεολαία της πρωτεύουσας από έναν 

ερασιτέχνη». Το ίδιο χρόνο, ο Ambrosio Fernandes Maia και ο D.L. Vieira 

δημοσιεύουν μαζί τις «Σημειώσεις για μια μέθοδο για κιθάρα» (Lallement Freres, 

Lisboa) και δύο χρόνια αργότερα το 1877 ο A.F.Maia θα εκδώσει την «Καινούργια 

μέθοδο για κιθάρα» που θα επανεκδοθεί 20 χρόνια μετά. Τέλος τη χρονιά του 1877 

ο γνωστός Joao Maria dos Anjos εμφανίζεται ως δημιουργός του βιβλίου 

«Καινούργια μέθοδος για κιθάρα που διδάσκει με πολύ απλό και ξεκάθαρο τρόπο, 

να παίζεις το όργανο αυτό με μουσική ή χωρίς μουσική» (Imprensa Nacional, Lis

boa), αναδημοσιευμένο το 1899 ενώ το 1895 εμφανίζεται στο Porto η «Μέθοδος για 

κιθάρα» του Jose Ferro (Tipografia Ocidental).
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V) 1890-1926:

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΟ FADO

❖ Η ΓΕΝΙΑ TOY FADO ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 

ΚΑΙ Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Η επέκταση του Fado σε καινούργιους κύκλους ξεκινά να έχει συνέπειες 

όπως είδαμε στην αλλαγή του προφίλ του fadista που τώρα αντιτίθεται με αυτό που 

είχε χαρακτηρίσει το είδος, όταν εκτελούνταν αποκλειστικά στο πλαίσιο της 

γέννησής του. Πρόκειται για κάποιον που έχει κάποιο άλλο επάγγελμα, όντας απλά 

ερασιτέχνης ή επίσης για κάποιον που καλείται συχνά να εμφανιστεί στα σαλόνια 

της αριστοκρατίας και της υψηλής αστικής τάξης ή σε δημόσια θεάματα όπως 

λαϊκές γιορτές και άλλα. Στα τέλη του αιώνα βρισκόμαστε μπροστά στο πρώτο 

βήμα της βαθμιαίας επαγγελματικής και όχι ερασιτεχνικής πορείας των mo 

σημαντικών fadistas. Ανάμεσα στα πολλά ονόματα που εμφανίζονται την τελευταία 

δεκαετία του 19ου αιώνα και των οποίων η δραστηριότητα θα επεκταθεί μέχρι τα 

πρώτα είκοσι, τριάντα χρόνια του επόμενου αιώνα, έχουμε τους εκτελεστές 

πορτογαλικής κιθάρας: Carlos de Maia, Luis Carlos da Silva και Reinaldo Varela 

(επίσης και ως τραγουδιστής) και τους τρατουδιστές: Antonio Lado, Antonio Pedro 

Machado, Antonio Rosa, Francisco Viana, Joao Maria dos Anjos, Mauricio Gomes 

και οι μυθικές Jiilia Mendes και Maria Vitoria. Οι γυναίκες αυτές κατέκτησαν μια
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τεράστια φήμη που φτάνει μέχρι τις μέρες μας και ο πρώιμος θάνατός τους εξαιτίας 

της φυματίωσης, συντέλεσε κι αυτός στη μεταμόρφωσή τους σε αληθινές εικόνες 

στο λαϊκό πάνθεον του Fado. Ένας άλλος λόγος που θα συνεισφέρει ταυτόχρονα 

στην πορεία της περαιτέρω εξάπλωσης του Fado και στην επιβεβαίωση των πιο 

γνωστών ερμηνευτών του, είναι η εισαγωγή της εμπορικής ηχητικής καταγραφής 

στην Πορτογαλία γύρω στο 1904. Η εγκατάσταση του γερμανικού οίκου Odeon 

στην Πορτογαλία αντιπροσωπευόμενη από τον επιχειρηματία του Πόρτο Ricardo 

Lemos, ακολουθείται γρήγορα από άλλες αντίπαλες γερμανικές (Favourit και Beka) 

και γαλλικές (Simplex και Ideal) εταιρίες που θα συγχωνευθούν στις πορτογαλικές 

Luzofone και Chiadofone. Στην περίοδο από το 1904 ως το 1908 και από το 1911 

ως το 1915 ιδιαίτερα, όλες αυτές οι δισκογραφικές επιχειρήσεις λανσάρουν στην 

αγορά εκατοντάδες ηχογραφήσεις Πορτογάλων καλλιτεχνών, στις οποίες το fado 

κατέχει αναμφισβήτητα σημαντική θέση. Ο Fadista που θα κυριαρχήσει στις 

ηχογραφήσεις είναι δίχως άλλο ο Reinaldo Varela πραγματοποιώντας γύρω στις 140 

ατομικές ηχογραφήσεις για επτά διαφορετικές εταιρίες, σε κάποιες ως σολίστας της 

πορτογαλικής κιθάρας και σε κάποιες άλλες ως τραγουδιστής. Σημαντικές είναι 

επίσης οι δεκάδες ηχογραφήσεις των fadistas όπως ο Avelino Baptista, Eduardo 

Barreiros, Jorge Bastos, Elvira Costa, Isabel Costa, Almeida Cruz, Antonio Peixoto, 

Joaquim Ramos και Rodrigues Vieira. Είναι περίεργο ότι διαπιστώνεται η απόλυτη 

σχεδόν απουσία ανάμεσα στα ονόματα αυτά, μερικών από τους κύριους ερμηνευτές 

fado της εποχής που αναφέραμε πιο πάνω, με μοναδική εξαίρεση το όνομα του Re

inaldo Varela. Δεν αποκλείεται το γεγονός ότι το προτεινόμενο ενδεχομένως cachet 

των δισκογραφικών επιχειρήσεων στους mo γνωστούς fadistas θεωρήθηκε 

ανεπαρκές μιας και έχαιραν αξιοσημείωτων αμοιβών για τις ζωντανές εμφανίσεις 

τους στο προ-επαγγελματικό στάδιο του fado. Έτσι, τα άγνωστα αυτά ονόματα που 

βρίσκουμε στους καταλόγους των δισκογραφικών εταιριών, θα μπορούσαν να 

ανταποκρίνονται σε καλλιτέχνες μικρότερης φήμης που είχαν δεχτεί συμβολικές
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αμοιβές για τη δουλειά αυτή. Η δισκογραφική βιομηχανία απ’ τα μέσα του 1920 θα 

αλλάξει στρατηγική επενδύοντας σοβαρά σε ονόματα fado μεγάλου κύρους της 

εποχής. Οι ηχογραφήσεις του fado που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στο 1904 και 

το 1915, συνοδεύονται κυρίως από πιάνο παρ’ όλο που πολλές απ’ αυτές , 

εμφανίζουν συνοδεία απ’ την κλασική ή πορτογαλική κιθάρα. Μια αξιοσημείωτη 

ιδιαιτερότητα είναι το γεγονός ότι μερικοί fadistas μιλούν στην αρχή της 

ηχογράφησης, προαναγγέλλοντας το fado που θα τραγουδήσουν και 

παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους.

❖ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ Α' ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η εγκατάσταση της δημοκρατίας το 1910 δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στο πανόραμα 

του fado. Με την έλευση του νέου καθεστώτος, τα λαϊκά στρώματα της Λισαβόνας 

που είναι κυρίως ενάντια στη μοναρχία, πολλαπλασιάζουν τις πολιτικές 

διαδηλώσεις προς τιμήν της Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα συνθέτονται πολυάριθμα 

fados με αγωνιστικά δημοκρατικά κείμενα. Ο αρχικός ενθουσιασμός όμως της 

μάζας, υφίσταται γρήγορα σημαντική ρήξη μπροστά στην ανικανότητα του 

δημοκρατικού καθεστώτος να εισάγει αρχές για την κοινωνική δικαιοσύνη και να 

ανακατανείμει τον πλούτο. Την περίοδο εκείνη «γεννιούνται» fados που 

καταγγέλουν ρητά την ανισότητα της κατανομής του πλούτου:

Vive pobre ο pobre op’ rario 
Que trabalha, noite e dia... 
Vive rico o usurario 
No seio da Burguesia!

Eis o contraste fatal,
Do nascer a subtileza:
D ’ um lado, o berqxj-Pobreza. 
D ’ outro o ber^o- Capital 
D ’ um lado o esforqO animal 
Do infeliz proletario;
E do outro o artentario 
P ’ra quem a vida e rendosa!

Ζει φτωχός, ο φτωχός εργάτης 
Που δουλεύει, νύχτα και μέρα...
Ζει πλούσιος ο τοκογλύφος 
Στο στήθος της αστικής τάξης!

Ιδού η μοιραία αντίθεση 
Που κάνει τη λεπτομέρεια:
Απ’ το ένα μέρος, η πατρίδα -Φτώχεια
Απ’ το άλλο η πατρίδα -  Κεφάλαιο
Από ένα μέρος το μεγάλο ζόρι
Του δυστυχή προλετάριου
Και από το άλλο ο πάμπλουτος
Για τον οποίο η ζωή είναι προσοδοφόρα!
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Porque enquanto o rico goza 
Vive pobre o pobre op’ vario

Γιατί ενώ ο πλούσιος τη χαίρεται 
Ζει φτωχός, ο φτωχός εργάτης.

Ο pobre e triste sendeiro 
Que come a ra9 ao amarga, 
Tal como a besta de carga 
Debaixo do cavaleiro 
Monta-o o rico embusteiro 
Com toda a sobranceria 
Crava-lhe a espora-ufania 
E com cinismo arrojado, 
Escamece o desgra9 ado 
Que trabolha noite e dia!

E assun que o faz puxar 
O carro do Rei-Milhao 
Pois, do pobre a produ^ao 
Constitui o sen bem-‘star 
Tem, para o fazer trotar 
O chirote do salario,
A cujo total precario 
Quer que o infeliz se dobre. 
E assim a custa do pobre 
Vive rico o usurario!

Op’ rarios do Universo- 
A minha humilde can9 ao, 
Incita a Revolu9 ao 
Contra o Capital perverso 
Vede neste pobre verso 
Vossa amargosa agonia...
E lutai com energia 
De modo que se invalide 
O Inimigo que reside 
No seio da Burguesia.

Ο φτωχός είναι ένα λυπημένο παλιάλογο 
Που τρώει την πικρή μερίδα,
Έτσι όπως το ζώο από το φορτίο 
Κάτω απ’ τον καβαρλάρη.
Το λιοντάρι ο πλούσιος απατεώνας 
Με όλη την υπεροψία 
Τον καρφώνει το σπιρούνι-αλαζονεία 
Και με τολμηρό κυνισμό,
Χλευάζει τον ατυχή
Που δουλεύει μέρα και νύχτα!

Έτσι τον σπρώχνεις
Την άμαξα του βασιλιά Milhao
Αφού του φτωχού η παραγωγή
Συνιστά την ευημερία του
Για να το καταφέρεις
Πρέπει να αυξήσεις το μαστίγωμα
Για να πάρεις ένα ασήμαντο μεροκάματο
Που σε κάνει εσένα δυστυχή υπακούς
Κι έτσι πάνω στις πλάτες του φτωχού
Ζει πλούσιος ο τοκογλύφος!

Εργάτες του κόσμου -  
Το ταπεινό τραγούδι μου,
Προτρέπει στην επανάσταση 
Ενάντια στο διεστραμμένο κεφάλαιο 
Δείτε σ’ αυτόν τον φτωχό στίχο 
Την πικρή σας αγωνία...
Και παλέψτε με ενέργεια 
Με τρόπο να εξουδετερώσετε 
Τον εχθρό που ξαναβρίσκεται 
Στο στήθος της αστικής τάξης.

Το ξέσπασμα του Α’ παγκοσμίου πολέμου το 1914, που υποχρεώνει τη 

δημοκρατική κυβέρνηση σε τεράστια έξοδα για πολεμικό εφοδιασμό τα οποία θα 

αυξηθούν με την είσοδο της Πορτογαλίας στην σύγκρουση δύο χρόνια μετά, βυθίζει 

το κράτος σε μια οικονομική κρίση, ενισχυμένη απ’ τις συνέπειες του κύματος 

πληθωρισμού που διασχίζει την οικονομία της Δύσης τα πρώτα χρόνια της 

μεταπολεμικής περιόδου.
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❖ TO FADO ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ TOY A’ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΑΕΜΟΥ

Η είσοδος της Πορτογαλίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το 1916 πλήττει 

δραματικά την καθημερινή ζωή των Πορτογάλων. Ο βαθύς αντίκτυπος της εισόδου 

της Πορτογαλίας στην παγκόσμια σύγκρουση αντανακλάται στα πολυάριθμα 

κείμενα του Fado της εποχής αυτής σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί κατά 

κάποιο τρόπο ότι θα αποτελέσει καινούργια θεματική κατηγορία στο είδος. Η 

είσοδος στον πόλεμο δεν είναι καθόλου ομόφωνη στο εσωτερικό των δημοκρατικών 

νημάτων, παρόλο που το κυβερνόν κόμμα τη θεωρεί θεμελιώδη, για τα γεωπολιτικά 

ζητήματα του κράτους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και για την διατήρηση των 

αφρικανικών αποικιών.

Ο ισολογισμός της Πορτογαλικής στρατιωτικής επέμβασης είναι μια 

αληθινή καταστροφή που βυθίζει το στρατιωτικό σώμα, χωρίς προετοιμασία και 

εξοπλισμό στην ωμή πραγματικότητα του πολέμου, στα χαρακώματα της Γαλλίας, 

όπου θα πεθάνουν σχεδόν 2.000 άντρες (στους οποίους θα προστεθούν άλλοι τόσοι 

που «έπεσαν» στην Μοζαμβίκη θύματα τροπικών ασθενειών). Αυτή η κτηνώδης 

εμπειρία και οι τραυματικές αναμνήσεις της, θα παραμείνουν στη θεματική του fado 

για δεκαετίες, στους πιο ποικίλους τόνους: κάποιες φορές σε τόνο έξαρσης και 

εκθειασμού, απ’ τη φωνή του Estevao Amarante («Στρατιώτη, που πας στην τύχη / 

πήγαινε στο στρατώνα, μην ανησυχείς / θα μάθεις να είσαι άντρας / για να 

υπερασπιστείς την Πορτογαλία») και πιο μετά στο ίδιο fado («Στρατιώτη, εκεί στο 

χαράκωμα / αν βλέπεις το κοντάρι της σημαίας / να πέφτει με αυτή στο χέρι / 

σήκωσέ την αμέσως στρατιώτη / σε ένα κουρέλι πράσινο και κόκκινο / εσύ έχεις 

την πατρίδα στο χέρι!») και άλλες φορές σε τραγικό τόνο από προσωπικά βάσανα
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προερχόμενα από τις εχθροπραξίες, απ’ τη φωνή του Berta Cordoso («Όταν πήγαν 

να πουν στη φτωχή μάνα / ότι ο γιος ήταν πεθαμένος εκεί στον πόλεμο / αυτή 

γονάτισε, τρέμοντας, ακούγοντας καλά / το πιο επώδυνο δυσάρεστο που υπάρχει 

πάνω στη γη»).

❖ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ»

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΕΣ FADISTAS

Η διεύρυνση του fado στα διάφορα κοινωνικά στρώματα καθώς και η 

είσοδός του στην αγορά με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, πολυάριθμες εκδόσεις 

κειμένων fado σε ανθολογίες και κυκλοφορίες τραγουδιών ευρείας επιτυχίας είτε σε 

βιβλία με παρτιτούρες είτε σε δίσκους, οδηγούν στην ολοένα και αυξανόμενη 

ανάγκη του απαιτητικού πλέον κοινού, για την εμφάνιση επαγγελματιών fadistas. 

Οποιοσδήποτε ακροατής, παρόλο που δεν παίζει ή τραγουδά, γνωρίζει το 

μεγαλύτερο μέρος των μελωδιών που ερμηνεύονται, τους κώδικες της φωνητικής ή 

οργανικής ερμηνείας καθώς και του ποιητικού ή μελωδικού αυτοσχεδιασμού και η 

αποδοχή ή η απόρριψη του fadista από μέρους του κοινού εκφράζεται ρητά με 

ενθάρρυνση ή δυσαρέσκεια προς αυτόν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πρώτης και 

δεύτερης δεκαετίας του αιώνα, αναπτύσσεται μία μεγάλη αγορά επαγγελματικής 

δραστηριότητας για τους fadistas, που αγκαλιάζει καφέ, μπυραρίες, αίθουσες 

χορών, καθώς και στα τέλη της δεκαετίας του ’20, τα πρώτα “σπίτια του fado”

(casas do fado). Τα καφέ, οι μπυραρίες και οι αίθουσες χορού, είναι χώροι που δεν 

μπορούν να θεωρηθούν πολυτελείς αλλά προσφέρουν comfort έλκοντας πελατεία 

από τη μεσαία αστική τάξη, που είναι αδύνατο να ενωθεί με το πλαίσιο του fado 

στις ταβέρνες των λαϊκών συνοικιών. Ανάμεσα στους χώρους αυτούς
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συγκαταλέγονται: Cafe dos Anjos στην Rua (οδό) dos Anjos, το Cafe Luso 

μετονομαζόμενο σε “σπίτι του fado”, το Cafe Mondego στην Rua da Barroca κ.ά. Σε 

όλους αυτούς τους χώρους αρχίζουν να εμφανίζονται κάποιες μέρες τη βδομάδα οι 

πιο γνωστοί εκτελεστές πορτογαλικής κιθάρας και ερμηνευτές της εποχής ενώ η 

διεύθυνση των χώρων αυτών θέτει τον επιλεκτικό χαρακτήρα της εισόδου για την 

πελατεία. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητείται απ’ τους πελάτες η χρήση της γραβάτας, 

αν και καμιά φορά όπως στην περίπτωση του Cafe Luso, η διεύθυνση διαθέτει για 

τους μη εφοδιασμένους πελάτες που θέλουν να φορέσουν, γραβάτες ανάγκης. Τις 

βραδιές Fado, οι τιμές των καταλόγων, μπορούν να είναι πιο ανεβασμένες ή να 

υπάρχει μια ελάχιστη κατανάλωση. Τόσο οι περιορισμοί της εισόδου, όσο και η 

αύξηση των τιμών, έχουν ως εγγυημένη συνέπεια την απομάκρυνση της λαϊκής 

πελατείας. Με τη δημιουργία της καινούργιας αυτής εικόνας που πλάθουν οι χώροι 

αυτοί, έχουμε την έλξη ενός «ικανού» οικονομικά κοινού, που εγγυάται μια 

ανώτερη είσπραξη απ’ αυτή μιας συνήθους επιχείρησης με υπηρεσίες bar καθώς και 

την επιπρόσθετη δαπάνη της πληρωμής των μουσικών. Η συστηματική αμοιβή 

εισάγει την αρχή της «επαγγελματοποίησης» (profissionalizagao) που ξεκινά να 

«τραβάει» προς αυτό το εξωτερικό, για το παραδοσιακό περιβάλλον του fado 

πλαίσιο, τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές του είδους. Κάποιοι απ’ αυτούς, είναι 

fadistas που ήδη συναντήσαμε όπως ο Joao Maria dos Anjos, Antonio Lado, o 

Mauricio Gomes και πολλοί άλλοι που αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στους 

παλιούς κύκλους της πρακτικής του fado και στους αναδυόμενους επαγγελματίες 

της καινούργιας γενιάς του '20 και των αρχών του '30. Οι καινούργιοι αυτοί 

επαγγελματίες, βρίσκονται μπροστά στις όλο και αυξανόμενες ευκαιρίες για 

δημόσιες εμφανίσεις κάτω από δελεαστικές συνθήκες αμοιβών. Στην καινούργια 

γενιά λοιπόν, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, ερμηνευτές όπως ο Berta Cardoso, ο 

Alfredo Duarte και ο Joaquim Campos καθώς και αξιόλογοι εκτελεστές της 

πορτογαλικής κιθάρας όπως ο Armando Freire και ο Martinho d’ Assungao που θα
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επαναπροσδιορίσουν τα standards της συνοδείας του fado στην πορτογαλική και 

κλασσική κιθάρα. Θα είναι αυτοί, που το όνομά τους θα περάσει λίγα χρόνια μετά, 

στο καινούργιο πλαίσιο πρακτικής που θα υιοθετείσει το fado, αυτό των «casas do 

fado» και θα κυριαρχήσουν στο πανόραμα του είδους, τουλάχιστον μέχρι τη 

μεταπολεμική περίοδο.

VI) 1926-1945:

Η «ΚΛΑΣΣΙΚΗ» ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (casas do Fado)

❖ ΤΑ ΠΡΩΤΑ «ΣΠΙΤΙΑ TOY FADO»

Στα τέλη της δεκαετίας του ’20, αρχίζει να εμφανίζεται η εξής πεποίθηση 

όσον αφορά τον πιο κατάλληλο χώρο για επαγγελματικές εμφανίσεις fado που 

απαιτεί τη δημιουργία ενός καινούργιου χώρου, που να καταφέρει να προσελκύσει 

μια σταθερή πελατεία (θαμώνες) και να αντικαταστήσει το μοντέλο των caffe και 

των μπυραριών, που περιορίζουν τις εμφανίσεις fado σε δύο, τρεις φορές την 

εβδομάδα. Έτσι γεννιέται η ιδέα για τη δημιουργία των «σπιτιών του Fado». Ο 

πρώτος απ’ αυτούς τους χώρους, ολοκληρωτικά εμπνευσμένος απ’ την καινούργια 

αυτή ιδέα, ήταν το «Solar da Alegria» εγκαινιασμένο το 1928. Το 1930 ανοίγει το 

«Salao Artistico de Fados» και τα επόμενα χρόνια, ακολουθούν τα εγκαίνια πολλών 

άλλων.

Τα χαρακτηριστικά των casas do fado ποικίλουν από περίπτωση σε 

περίπτωση και ενίοτε αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Γενικά όμως όλοι οι 

ιδιοκτήτες των casas do fado, προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον που
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επικαλείται όλη την παράδοση του fado του 19ου αιώνα, διακοσμώντας τους χώρους 

αυτούς με ρουστίκ έπιπλα που θυμίζουν τις παλιές ταβέρνες, πορτογαλικές κιθάρες, 

φωτογραφίες γνωστών fadistas, εικόνες από ταυρομαχίες, καθώς και με το 

ενδυματολογικό σήμα κατατεθέν των γυναικών fadistas, το σάλι. Στους χώρους 

αυτούς, υπάρχουν επίσης συγκεκριμένοι κώδικες συμπεριφοράς ανάμεσα στο κοινό 

και στους fadistas. Ο θεμελιώδης κανόνας, είναι αυτός της απόλυτης ησυχίας κατά 

τη διάρκεια της ερμηνείας - εκτέλεσης, τόσο που μπορεί να διακόψει εκείνη τη 

στιγμή την εξυπηρέτηση των πελατών ή σε κάποιες περιπτώσεις, να μειωθεί η 

ένταση του φωτός. Οι ερμηνευτές εμφανίζονται με σκούρα ενδύματα και οι 

ερμηνεύτριες με το σάλι, που μπορεί να είναι μαύρο ή χρωματιστό. Απ’ τους θεατές 

αναμένεται ακινησία και σιωπή ενώ παίζουν οι μουσικοί και μπορούν να 

χειροκροτήσουν όταν η φωνή σιωπήσει. Η δημιουργία των χώρων αυτών, 

συγκεντρώνει στο σύνολό της, τους πιο γνωστούς fadistas της εποχής όπως: Berta 

Cardoso, Ermelinda Vitoria, Maria Albertina, Alberto Costa, Jose Porfirio, Alfredo 

Duarte, Maria Alice κ.ά καθώς και γνωστούς εκτελεστές κιθάρας όπως:

Armadinho, Jose Marques, Martinho d’ Assungao & Georgino de Sousa.

❖ ΑΠΟ TO ΑΠΟΓΕΙΟ TOY ΔΙΣΚΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ TOY

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Η πορεία της «επαγγελματοποίησης» του Fado δεν πραγματοποιείται μόνο 

από τη δημιουργία των casas do Fado αλλά και οι τεχνολογικές εφευρέσεις της 

εποχής συντελούν στην πορεία αυτή. Η επινόηση του ηλεκτρικού μικροφώνου το 

1925, εγγυάται μια σημαντική βελτίωση στις ηχογραφήσεις, ενώ η χαμηλή τιμή του 

γραμμοφώνου, θα δώσει πιο δυναμική πνοή στη μουσική βιομηχανία. Τον
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Αύγουστο του 1926, ξεκινά λοιπόν μια νέα σειρά ηχογραφήσεων fadistas όπως: των 

ερμηνευτών Adelina Fernandes, Aberto Costa και των εκτελεστών πορτογαλικής 

και κλασικής κιθάρας Armadinho και Georgino de Sousa αντίστοιχα. Το σύνολο 

των δίσκων που πωλείται το 1929 ξεπερνά τις 67.000 και το μεγαλύτερο μέρος 

πρόκειται για ηχογραφήσεις Fado (δίσκοι 78 στροφών με διάρκεια 3 ' περίπου η 

πλευρά). Οι πολλαπλοί τρόποι οργανικής συνοδείας που βρήκαμε στη δισκογραφία 

της πρώτης εικοσαετίας του αιώνα, δεν υπάρχουν πια και τώρα η συνοδεία γίνεται 

αποκλειστικά από μια κλασική και μια πορτογαλική κιθάρα. To fado εκτός από τη 

δισκογραφία, εισάγεται επιτυχώς και στη ραδιοφωνία. Το 1925 ξεκινούν οι 

μεταδόσεις του πρώτου πορτογαλικού ραδιοφωνικού σταθμού, επαγγελματικού 

χαρακτήρα (CT1ΑΑ). Στα τέλη της δεκαετίας του '20 και στις αρχές της δεκαετίας 

του '30 εμφανίζονται βαθμιαία πολλοί μικροί ραδιοφωνικοί σταθμοί όμως το Radio 

Alcantara, το Clube Radiofonico de Portugal, το Radio Sonora κ.α.

To 1938 εγκαινιάζεται ο σταθμός Radio Renascenga, εθνικής εμβέλειας. Με 

εξαίρεση τον σταθμό αυτό και το Clube Radiofonico de Portugal, οι υπόλοιποι 

σταθμοί στην πλειοψηφία τους, έχουν τον ελάχιστο τεχνικό εξοπλισμό ενώ το 

ωράριο της μετάδοσης είναι περιορισμένο καθώς και η ακτίνα κάλυψης. Σε όλους 

τους σταθμούς το fado κατέχει από την αρχή μια σημαντική θέση, με μεταδόσεις 

από απλούς ή «live» δίσκους. Οι δισκογραφικές επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τις 

ζωντανές εκτελέσεις στη ραδιοφωνία αφενός για να προωθήσουν στην αγορά τα 

προϊόντα τους και αφετέρου για να δημιουργήσουν στις κυρίαρχες φιγούρες fado 

της εποχής, ένα πιο διευρυμένο πλαισίωμα από το κοινό. Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι 

το fado μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, διαδίδεται πλέον σε 

ολόκληρη την Πορτογαλία, φτάνοντας ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα χωριά 

της χώρας.
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❖ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΑΑΣΙΚΟ» ΣΤΟ ΝΕΟ

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Το επαγγελματικό πλαίσιο του fado, διευρύνεται βαθμιαία όπως είδαμε, από 

τα τέλη της δεκαετίας του ’20, αρχικά έχοντας βάση τα καφέ και τις μπυραρίες και 

στη συνέχεια «ακουμπώντας» στους καινούργιους χώρους των casas do fado. To 

καινούργιο αυτό περιβάλλον εκτέλεσης του fado, διαφορετικό απ’ αυτό του 

παρελθόντος, οδηγεί το ρεπερτόριό του, στο να υποστεί μια πορεία βαθμιαίας 

επαγγελματοποίησης.

Το μεγαλύτερο μέρος των πιο παλιών fados, τα οποία είχαν μεταγραφεί 

μάλιστα και σε παρτιτούρα τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 του 19ου αιώνα, έχουν 

ήδη χαθεί από το ρεπερτόριο των νέων fadistas με εξαιρέσεις κάποιων σημαντικών 

μελωδιών, όπως εκείνες του Fado Mouraria, του Fado Corrido και του Fado Menor, 

fados που τώρα θεωρούνται τα πιο «κλασικά» και αντιπροσωπεύουν τις αναμνήσεις 

και τις μαρτυρίες του «μακρινού» fado.

Στο πέρασμα των δεκαετιών του ’30, του ’40 και ακόμα και του ’50, 

συνεχίζουν να εμφανίζονται πολυάριθμα καινούργια fados με στυλ κοντινό σ’ 

εκείνο των πιο παλιών τραγουδιών, των οποίων δημιουργοί είναι συνήθως 

εκτελεστές της πορτογαλικής κιθάρας όπως ο Jose Marques (Triplicado, Sonho), ο 

Armadinho (Estoril, Penim), o Casimiro Ramos (Alberto, Margarida) αλλά και 

γνωστοί ερμηνευτές της εποχής όπως ο Alfredo Marceneiro (Cravo, Bailarico) και ο 

Alberto Costa (Torres do Mondego).

32



VII) 1945 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

❖ ΑΠΟ ΤΑ “CASAS DO FADO” ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Τα casas do fado που δημιουργήθηκαν όπως προαναφέραμε τη δεκαετία του 

’30, βρίσκονται τώρα στο αποκορύφωμα της λειτουργίας τους, ενώ το κοινό τους 

διευρύνεται εκδηλώνοντας μια αγοραστική δύναμη, η οποία επιτρέπει την βαθμιαία 

αύξηση του αριθμού των χώρων αυτών και παράλληλα τη συνεχή βελτίωση των 

υποδομών τους. Ο πολλαπλασιασμός των casas do fado, οδηγεί στην πρωτοβουλία 

μερικών σημαντικών ερμηνευτών fado, να ανοίξουν τον δικό τους χώρο. Έτσι, 

πολλοί γνωστοί fadistas δημιουργούν τα δικά τους casas do fado όπως η fadista 

Fernanda Maria ανοίγει το «Lisboa a Noite», η Herminia Silva ανοίγει το «Ο Solar 

da Herminia», o Joao Ferreira Rosa ανοίγει το «Α Tavema do Embugado» κτλ. 

Υπάρχουν θαμώνες που κάνουν το γύρο διαφορετικών «casas do fado» μέσα σε μια 

βραδιά, ακούγοντας τους fadistas που προτιμούν ενώ σε μερικούς απ’ αυτούς τους 

χώρους συγκεντρώνονται στο τέλος της βραδιάς fadistas που ήδη εμφανίστηκαν σε 

άλλα casas do fado, για να τραγουδήσουν ανεπίσημα ο ένας για τον άλλον, συχνά 

κεκλεισμένων των θυρών σε ένα στενό περιβάλλον συναδέλφων και γνωστών. Στη 

βάση της διεύρυνσης του fado, δεν συντελεί μόνο η αυξανόμενη συρροή των 

Πορτογάλων πελατών αλλά και των τουριστών. Στο πλαίσιο της «ξένης πελατείας» 

μερικά casas do fado, προσθέτουν στο πρόγραμμά τους μουσικά και χορευτικά 

στοιχεία από διάφορες περιοχές της Πορτογαλίας. Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει 

στο πλαίσιο της πρακτικής του fado να συγκεντρωθούν τις δεκαετίες του ’50 και 

του ’60 σημαντικοί fadistas όπως οι: Ada de Castro, Argentina Santos, Fernanda
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Maria, Carlos Ramos, Fernando Farinha και άλλοι πολλοί καθώς και εκπρόσωποι 

της προηγούμενης γενιάς που συνεχίζουν όπως ο Alfredo Marceneiro. Την περίοδο 

αυτή διακρίνονται μερικοί οργανοπαίκτες, σημαντικοί για την εξέλιξη είτε της 

συνοδείας του fado, είτε για το σολιστικό ρεπερτόριο της πορτογαλικής και 

κλασικής κιθάρας: Jaime Santos, Jose Nunes και Raul Nery και απ’ την 

προηγούμενη γενιά οι Domingos Camarinha, Fontes Rocha και Francisco Car- 

valinho (εκτελεστές πορτογαλικής κιθάρας) και οι Santos Moreira, Jiilio Gomes και 

Joaquim do Vale, στο χώρο της κλασικής κιθάρας. Την ίδια περίοδο, παράλληλα με 

την ήδη αυξανόμενη διάδοση του Fado απ’ τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ξεκινούν 

οι μεταδόσεις της Πορτογαλικής ραδιοτηλεόρασης (1957, Radiotelevisao Portu- 

guesa, Rtp σε συνεργασία με τους δύο μεγαλύτερους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς 

σταθμούς Radio Renascenga και Radio Clube Portugues) η οποία θα αφιερώσει 

σημαντικό χώρο στο fado, είτε μέσω αυτόνομων ευκαιριακών προγραμμάτων, είτε 

εισάγοντάς το σε διάφορα άλλα προγράμματα. Απ’ τις αρχές της δεκαετίας του ’50, 

πολλοί γνωστοί fadistas εμφανίζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε κέντρα 

όλης της Πορτογαλίας, συνεισφέροντας έτσι ακόμα περισσότερο στην προώθηση 

των δίσκων τους. Οι ίδιοι fadistas αρχίζουν να κινούνται σε διεθνές επίπεδο, στις 

κοινότητες των Πορτογάλων μεταναστών στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και τη Λατινική 

Αμερική αλλά η ανεπάρκεια πόρων σε πολλές απ’ αυτές τις κοινότητες συνιστά την 

αδυναμία πληρωμής των προσκεκλημένων καλλιτεχνών, αν και στο χώρο αυτό θα 

εμφανιστεί σε λίγα χρόνια μια τεράστια δυνατή αγορά. Χάρη σε όλα τα παραπάνω 

οι πιο γνωστοί fadistas αποκτούν τόση μεγάλη δημοτικότητα σε εθνικό επίπεδο, που 

ήταν μέχρι τότε ασύλληπτη.
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❖ AMALIA RODRIGUES ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Γεννήθηκε το 1920 στη Λισαβόνα και θα πεθάνει το 1999 έχοντας γίνει 

συνώνυμο της Πορτογαλικής μουσικής. Ονομάστηκε «βασίλισσα του fado» (rainha 

do fado), λατρεύτηκε στην Πορτογαλία και αποθεώθηκε στο εξωτερικό, ως η πιο 

διάσημη εκπρόσωπος της Πορτογαλικής κουλτούρας. Η πενηντάχρονη πορεία της 

(1940-1990) σημαδεύεται από συναυλίες σε όλη την υφήλιο. Από το 1939 

εμφανίζεται ήδη ως επαγγελματίας στους μουσικούς χώρους της Λισαβόνας 

παίρνοντας αμοιβές που δεν έχουν δοθεί ποτέ σε fadista. Από το 1943 ξεκινά η 

διεθνής της καριέρα με συναυλίες στην Ισπανία και τη Βραζιλία, απ’ το 1944 

κυκλοφορεί τους πρώτους της δίσκους ενώ το 1955 εμφανίζεται ως πρωταγωνίστρια 

στην όπερα «Α Severa» του Jiilio Dantas.

To 1949 ξεκινά μια μεγάλη σειρά συναυλιών στην Γαλλία, Αγγλία,

Ιρλανδία, Ελβετία και την Αμερική, που συνεχίζεται το 1959 σε Ελλάδα, Τουρκία, 

Αλγερία και Ισραήλ. Η διεθνής της καριέρα εκτοξεύεται στα ύψη. Η παρουσία της 

Amalia στο χώρο των συναυλιών και των ηχογραφήσεων, φτάνει μέχρι το 1990. 

Αρχικά ερμηνεύει παραδοσιακά fados, τα οποία θα παραμείνουν στο ρεπερτόριό 

της, προσθέτοντας το προσωπικό της στυλ. Συνθέτες όπως ο Frederico de Freitas, 

Raul Ferrao και κυρίως o Frederico Valerio θα της δώσουν μελωδίες που θα 

αποτελέσουν τις κύριες επιτυχίες της απ’ τα τέλη της δεκαετίας του ’40. Όσον 

αφορά τα κείμενα, η Amalia καταφεύγει σε γνωστούς λαϊκούς στιχουργούς της 

εποχής όπως ο Frederico de Brito και ο Silva Tavares ενώ αρχίζει να ενδιαφέρεται 

όλο και περισσότερο για την «καλλιεργημένη» ποίηση, ξεκινώντας από πολύ νωρίς 

να τραγουδά ακόμα και πάνω σε μελωδίες του συνήθους ρεπερτορίου, στίχους του 

Luis de Macedo και του David Mourao- Ferreira. Στις αρχές του ’60 η Amalia 

πραγματοποιεί μια σειρά από τροποποιήσεις χάριν της προνομιούχου συνεργασίας
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της με τον Πορτογάλο συνθέτη Γαλλικής καταγωγής Alain Oulmain, που 

προαναγγέλλουν τη διαδρομή της ανανέωσης, σε μουσικό και κυρίως σε ποιητικό 

επίπεδο στο πλαίσιο της εξέλιξης του Fado για τα επόμενα 40 χρόνια. Η Amalia 

λοιπόν επεκτείνει τη θεματική του fado πέρα από τις συνηθισμένες θεματικές 

φόρμουλες, καταφεύγοντας στην «καλλιεργημένη» ποίηση και ο Oulmain μελοποιεί 

έχοντας πάντα υπόψη του την ποιητική -  μουσική απαγγελία (χαρακτηριστικό της 

Amalia την περίοδο της καλλιτεχνικής της ωριμότητας). Πολύ γρήγορα, 

τροφοδοτείται επίθεση από τους παραδοσιακούς fadistas οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

αυτό το εξελιγμένο είδος, δεν μπορεί να θεωρείται «fado». Ένα μουσικό λαϊκό 

είδος, δεν μπορεί να έχει σαν βάση του, καλλιεργημένη ποίηση. Παρ’ όλα αυτά ο 

Oulmain θα συνεχίσει να μελοποιεί για την Amalia, ένα μέρος της καλύτερης 

Πορτογαλικής ποίησης του παρελθόντος ή του παρόντος. Παρά τις κριτικές, η 

εισαγωγή του νέου αυτού ρεπερτορίου θα έχει μεγάλη επιτυχία σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι Amalia δεν θα μειώσει το 

ρεπερτόριό της ερμηνεύοντας μόνο fados καλλιεργημένου ποιητικού χαρακτήρα 

αλλά θα συνεχίζει να τραγούδα και fados mo παλιά «κλασικά» καθώς και 

παραδοσιακά τραγούδια της υπαίθρου. Από τα μέσα της δεκαετία του ’60 αρχίζει να 

αναδύεται μια καινούργια γενιά fadistas, σημαδεμένη απ’ την ανανέωση του είδους 

(Carlos do Carmo, Joao Ferreira Rosa, Joao Braga κ.α.) αλλά κανένας από αυτούς 

δεν θα αφήσει το στίγμα της εξέλιξης στο είδος, συγκρίσιμο με εκείνο της Amalia.

Η εμβληματική φιγούρα της μεγάλης Rodrigues έγινε η επιτομή του fado για τις 

νέες γενιές διευρύνοντας τα σύνορά του. Η Amalia πεθαίνει στις 6/10/99 σε ηλικία 

79 ετών στη Λισαβόνα και η Πορτογαλική κυβέρνηση ανακοινώνει αμέσως 

δημόσιο θρήνο και 3 μέρες εθνικού πένθους, ονομάζοντάς την «Φωνή της 

Πορτογαλίας».
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❖ TO FADO ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ TOY ’70 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Τη δεκαετία του '70 τα «casas do Fado» αποτελούν ακόμα το χώρο 

κρατικής του fado με εμφανίσεις από fadistas μεγάλου κύρους. Η παρουσία του 

είδους στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τη δισκογραφία είναι αισθητή καθώς και 

οι εμφανίσεις fadistas σε διεθνές επίπεδο. Κυρίαρχες φιγούρες της δεκαετίας είναι η 

Amalia Rodrigues, ο Carlos do Carmo και o Fernando Farinha, ενώ είναι χαμηλός ο 

αριθμός καινούργιων fadistas, σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες δεκαετίες. 

Τη δεκαετία του ’80, διευρύνεται το κύμα της διεθνούς μουσικής (pop, rock), 

σημειώνοντας στο πορτογαλικό κοινό, πρωτόγνωρα επίπεδα πωλήσεων, ενώ 

παράλληλα αναδύονται όλο και περισσότερα Πορτογαλικά συγκροτήματα, φανερά 

εμπνευσμένα από τη διεθνή σκηνή. Η επιτυχής, λοιπόν, διείσδυση εισαγόμενων 

μουσικών ειδών έχει σαν συνέπεια τη βαθμιαία μείωση της δισκογραφίας του fado 

καθώς και την μείωση της πελατείας στα casas do fado. Οι χώροι αυτοί δεν μπορούν 

να προσφέρουν πλέον υψηλά cachet στους fadistas μεγάλου κύρους, οι οποίοι θα 

μπορούσαν να εγγυηθούν την έλξη σημαντικής πελατείας και περιορίζονται σε 

fadistas των οποίων η προβολή από τα media είναι περιορισμένη, μη μπορώντας να 

έλξουν ούτε καν επαρκή πελατεία. Παρ’ όλα αυτά fadistas όπως η Amalia 

Rodrigues και ο Carlos do Carmo συνεχίζουν το οδοιπορικό της δισκογραφίας και 

της διεθνούς καριέρας. Τη δεκαετία του ’90 θα εμφανιστούν πολυάριθμοι νέοι fadis

tas (γεγονός που προκαλεί έκπληξη σε σχέση με τον χαμηλό αριθμό των 

προηγούμενων δεκαετιών) που στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, η πρώτη 

τους επαφή με το fado σημειώνεται όχι μέσω των παραδοσιακών χώρων πρακτικής 

του fado αλλά κατά μήκος της δισκογραφίας των πιο διάσημων fadistas. Η 

εμφάνιση στο προσκήνιο των νέων αυτών καλλιτεχνών, δίνει το έναυσμα για την 

εισαγωγή μουσικό του fado στα πλαίσια της ethnic μουσικής με σπουδαιότερους
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εκπροσώπους τους Madredeus, την Cristina Branco, τη Mariza και την Dulce Pontes 

(και οι τέσσερις με σημαντικές πωλήσεις σε διεθνές επίπεδο).

❖ MADREDEUS

Το Πορτογαλικό συγκρότημα των Madredeus ξεκινά το ντεμπούτο του με 

το άλμπουμ Os dias da Madredeus το 1987, το οποίο συνιστά τον χαρακτηριστικό 

τους ήχο πάνω στη βάση του ερμηνευτικού τρόπου της τραγουδίστριας τους Teresa 

Salgueiro, κοντινού στη φωνητική παράδοση του Fado. Ένα κουιντέτο διεθνούς 

φήμης βασισμένο στο fado, που κυριαρχεί στον κόσμο της μουσικής εδώ και 2 

δεκαετίες. Σύνθεση του συγκροτήματος: Teresa Salgueiro (φωνητικά), Jose Peixoto 

(κιθάρα), Francisco Ribeiro (τσέλο), Rodrigo Leao (πλήκτρα) και Gabriel Gomes 

(ακκορντεόν).

Δισκογραφία

Os dias da Madredeus- 1987

Existir 1990

Lisboa (live στη Λισαβόνα) 1992

O espirito da Paz 1994

Ainda (soundtrack από την ταινία Lisbon Story) 1995 

O Paraiso 1997

O Porto (ζωντανά στο Porto) 1998

Antologia 2000

Movimento 2001

Euforia 2002

Electronico 2002
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Um amor infinito 

Faluas do Tejo

2004

2005

❖ DULCE PONTES

Πορτογαλίδα συνθέτρια και ερμηνεύτρια διεθνούς βεληνεκούς. Τα album 

της Lagrimas (1993) και Cominhas (1996) αφιερώνονται στο ρεπερτόριο της 

Amalia, πανω στα οποία θα θεμελιωθεί η αρχή της διεθνούς καριέρας της.

Δημιουργεί τη σύγχρονη μουσική της, εκμεταλλευόμενη την «κληρονομιά» 

του fado. Οι καλλιτεχνικές της αναζητήσεις δεν γνωρίζουν γεωγραφικά και 

πολιτισμικά σύνορα. Εμπνέεται γενικότερα από τη μουσική παράδοση της Ιβηρικής 

χερσονήσου αλλά και απ’ την Αφρικανική, Αραβική και Βραζιλιάνικη μουσική. 

Συνήθως ερμηνεύει στη μητρική της γλώσσα αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες.

Δισκογραφία

Lusitana 1992

Lagrimas 1993

Brisa do Coracao 1995

Camihnos 1996

Primeiro Canto 1999

Best of 2002

Focus 2003

Coracao Tem Tres Portas 2006
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❖ CRISTINA BRANCO

Γεννιέται το 1972 στην Πορτογαλία και εμφανίζεται επαγγελματικά σε μία 

ζωντανή ηχογράφηση στο Amsterdam απ’ όπου γεννιέται το album Cristina Branco 

in Holland (1997). Ακολουθούν Murrmirios (1998), Post Scriptum (2000), Cristina 

Branco canta Slauerhoff (2000), Corpo Illuminado (2001) και Sensus (2003). Εκτός 

από την απαιτητική επιλογή των κειμένων, η Cristina Branco συνάπτει μια 

θεμελιώδη συνεργασία με τον εκτελεστή Πορτογαλικής κιθάρας Custodio Castelo, ο 

οποίος συνθέτει ένα σημαντικό μέρος του ρεπερτορίου της. Η μουσική της είναι 

βαθιά επηρεασμένη από το fado.

❖ MARIZA

Γεννήθηκε το 1973 στην Μοζαμβίκη και από νωρίς μετακόμισε σε μία απ’ 

τις πιο παραδοσιακές γειτονιές της Λισαβόνας τη Mouraria τραγουδώντας fado από 

μικρή ηλικία . Αποτελεί την πιο πρόσφατη και ίσως πιο αποτελεσματική 

«επιδρομή» του fado στη διεθνή σκηνή, έχοντας πουλήσει για τους πρώτους της 

δίσκους (Fado em Mim, 2001 και Fado Curvo, 2003) πάνω από μισό εκατομμύριο 

αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Η καριέρα της, έχει σημαδευτεί από ασταμάτητες 

περιοδείες σε όλη την υφήλιο και από πολυάριθμα τιμητικά βραβεία. Επόμενο al

bum το Trasparente (2005).
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Η πορτογαλική κιθάρα
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Amalia Rodrigues
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Mariza Teresa Salgueiro
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Amalia Rodrigues 
Segredo
Εξώφυλλο από cd 
1-997

Carlos do carma 
Um Homem no Pafs 
Εξώφυλλο από cd
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Alain Oulmain και Amalia 
Φωτογραφία 1960

Amalia Rodrigues 
Φωτογραφία

Carlos Paredes 
Φωτογραφία
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'A  M O Z A R T
ma* <uo &RAKCo,t>r 
O DC JANEIRO

Stuart de Carvalhais , Suite de fados,

Εξώφυλλο από βιβλίο με παρτιτούρες
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FADO

Adolfo Rodriguez Castano , Fado ,

Παρτιτούρα



Κουτιά από σπίρτα , μάρκα «Severa»

Οι πρωταγωνιστές του περιοδικού Na ponta da unha ,

καρτ ποστάλ

Julio de Sousa e Costa , A severa ,εξώφυλλο βιβλίου
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Rafael Bordalo Pinheiro , Fadistas , 1873

54



5Α$*6ΤΤΪ 6rCA-fcl>lT0&e* 
, 5 4 - R U A ) 0 0  CARfylO-«58 

LI5C50A ,
tupoi qo ft re» < I

CASA MOZART
fCc Bonc,‘,1J7

moot JWUIIK)

Ρ*6Ρ«ΐΪ0»0ί *tt»lVlAO.f 
NO ftftAZIC

'ADO t>6 CO

Stuart de Carvalhais , A minha guitarra

Εξώφυλλο βιβλίου με παρτιτούρες
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Stuart de Carvalhais , Fado Hespanhol 

Εξώφυλλο βιβλίου με παρτιτούρες
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Stuart de Carvalhais , fado do cigarro brejeiro ,

Εξώφυλλο από βιβλίο με παρτιτούρες
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Alexandra · Fernando Mauricio - Rodrigo | 
Alfredo Mareeneiro · Maria Valejo · Jorge Fontes 

Saudade dos Santos · Ada de Castro · Jaime Santos. 
ψφί, Lidia Ribeiro · And Many Others

ΓΑΕ JRICA ALELUiA^j 
A V E IK O - J

PLU S 2 0 -P A Q E  BO O K LET J

Εξώφυλλο ανθολογίας fado

58



S¥Rfn

Εξώφυλλα βιβλίων με παρτιτούρες
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Προσωπογραφία του fadista Augusto Hilario , 

τέλη 19ου αιώνα
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