Ο "ασθενής" ήχος της κιθάρας και ο Andrés Segovia ως
"θεράπων" τής µουσικής της

Cum tacent, clamant (Κικέρων)1

Μεταξύ των πολυάριθµων κατορθωµάτων που καταλογίζονται στον Andrés Segovia2 ξεχωρίζει το
γεγονός πως εισήγαγε την κιθάρα στην αίθουσα συναυλιών, σε ρόλο σολιστικού οργάνου. Το γεγονός,
µε άλλα λόγια, πως την ανέδειξε σε ρόλο "ισότιµο" µε άλλα σόλο όργανα, όπως το πιάνο ή το βιολί.
Και είναι, πράγµατι, αξιοσηµείωτη η διαπίστωση πως η κιθάρα είχε υποπέσει σε αφάνεια κατά το
δεύτερο µισό του 19ου αιώνα έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, οπότε και ο Segovia έκανε την
εµφάνισή του στο προσκήνιο. Ακόµη και µετά την έλευσή του, ωστόσο, ο ήχος της κιθάρας
µειονεκτούσε σηµαντικά έναντι των άλλων οργάνων στον τοµέα της έντασης. Υπολειπόταν, δηλαδή,
κατά πολύ ώστε να µπορέσει να σταθεί πάνω στη σκηνή ως ίσος προς ίσον, σε ό,τι αφορούσε στην
στάθµη έντασης. Παρά ταύτα, σηµείωσε µια άνευ προηγουµένου διάδοση η οποία θα µπορούσε να
ερµηνευτεί ως ένα στοιχείο "ηχηρότητας". Η αντίφαση που χαρακτηρίζει το φαινόµενο αυτό, συνιστά
το επίκεντρο της παρούσας µελέτης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν µερικοί από τους
παράγοντες που συνέβαλλαν στη διαµόρφωση του φαινοµένου σε σχέση µε τη δράση του Segovia.

«Η κιθάρα δεν ηχεί δυνατά, αλλά µακριά», είναι µια από τις πασίγνωστες ρήσεις που φέρεται να έχει
διατυπώσει ο Igor Stravinsky απευθυνόµενος προς τον Segovia.3 Φαίνεται πως ο εν λόγω
χαρακτηρισµός αποτέλεσε ιδιαίτερη τιµή για τον κιθαριστή, ο οποίος δεν χρησιµοποίησε κατά τη
διάρκεια της καριέρας του µεθόδους ενίσχυσης του ήχου µε µικροφωνική εγκατάσταση, αλλά ακόµη και
αν σε µερικές περιπτώσεις ήταν υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει τέτοιες µεθόδους δεν προχώρησε

στην καθιέρωσή τους. Ας σηµειωθεί πως η φράση του Stravinsky δεν είναι προσωποποιηµένη και ως
εκ τούτου, θα πρέπει να αποδοθεί ως ιδιότητα του οργάνου εν πρώτοις και ακολούθως του εκτελεστή.
Ας πάµε ένα βήµα πιο πέρα και να διερευνήσουµε την απόδοση του οργάνου από την πλευρά του
δέκτη, δηλαδή του κοινού.
Φαίνεται πως η υψηλή στάθµη έντασης είχε διαφορετική επίδραση πάνω στο κοινό πριν και µετά τον
19ο αιώνα. Η βιοµηχανική επανάσταση που συντελέσθηκε στην Eυρώπη κατά την περίοδο αυτή
επέφερε δραµατικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο το κοινό προσλάµβανε την µουσική. Μαζί µε
την τεχνολογική πρόοδο και την καλλιέργεια της πίστης στον άνθρωπο πως µπορεί να ξεπεράσει τη
φύση, έφερε και το βιοµηχανικό θόρυβο. ∆ηµιούργησε, έτσι, µια ηχητική πηγή που –αν εξαιρέσουµε τον
ήχο της βροντής– ξεπερνά σε ένταση κάθε φυσικό ήχο: τη µηχανή. Ακολούθως, οι ακροαµατικές
συνήθειες του κοινού ανέπτυξαν µια τάση προς έργα µε αυξηµένη ένταση. Το µέγεθος της
συµφωνικής ορχήστρας αυξήθηκε µε την πρόσθεση νέων οργάνων και την αύξηση του συνολικού
αριθµού µουσικών στην ορχήστρα. Καθιερώθηκαν τα µεγάλα θεάµατα (τύπου Grand Operà) σε µεγάλες
αίθουσες συναυλιών. Παράλληλα, καθιερώθηκε το ρεσιτάλ µε ένα σόλο όργανο πάνω στη σκηνή και
κύριο εκπρόσωπο το πιάνο. Επρόκειτο για το πλέον "βροντόφωνο" σόλο όργανο µε τις επινοήσεις της
εποχής, όπως το µεταλλικό πλαίσιο και ο µηχανισµός µε τα "σφυριά" να συµβάλουν στην παραγωγή
ήχου µε υψηλή στάθµη έντασης. Στο στοιχείο αυτό, θα µπορούσε ενδεχοµένως να αποδοθεί η αφάνεια
στην οποία είχε υποπέσει η κιθάρα κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα.
Ωστόσο, η έντονη αστικοποίηση που σηµειώθηκε από τις πρώτες δεκαετίες και καθόλη τη διάρκεια του
20ού αιώνα, δηλαδή η µαζική µετακίνηση πληθυσµών από τις αγροτικές περιοχές, προς τα αστικά
κέντρα, επέφερε και άλλες αλλαγές στις ακροαµατικές συνήθειες του κοινού. O άνθρωπος της πόλης,
κατακλύζεται ασταµάτητα –βοµβαρδίζεται σχεδόν– από δυνατούς ήχους, χωρίς πολλές φορές να του
παρέχεται δυνατότητα διαφυγής, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου
ανοχής, µα και απαξίωσης της δυνατής µουσικής. Έτσι, ο σύγχρονος ακροατής αποδεικνύεται λιγότερο
ευαίσθητος προς τους δυνατούς ήχους, και περισσότερο «ευάλωτος» στο σπάνιο ακρόαµα της απαλής
µουσικής ή ακόµη και της σιωπής. Tο συνταρακτικό, το σπάνιο αισθητικό βίωµα για τον ακροατή στις
σύγχρονες αίθουσες συναυλιών δεν είναι η µεγάλη δυναµική, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Η σιωπή
χρησιµοποιήθηκε ως πρωτεύον εκφραστικό µέσο από τους συνθέτες των πρωτοποριακών κινηµάτων
του 20ού αιώνα και µάλιστα µε διαφορετικές ιδιότητες. Άλλοτε ως εκφραστικό (εξπρεσιονιστικό)
στοιχείο στη µουσική του Arnold Schoenberg, άλλοτε ως τυχαίο (αλεατορικό) δεδοµένο στη µουσική
του Boulez, άλλοτε ως έλλειψη ηλεκτρικού σήµατος στη µουσική του Stockhausen, άλλοτε ως
µαθηµατική έννοια (κενό) στο έργο του Iάννη Ξενάκη, άλλοτε ως µέσο για την αλλαγή ρόλων µεταξύ
ποµπού και δέκτη στο έργο 4:33" του John Cage κ.τ.ό.

Συνεπώς, η προσπάθεια του Segovia για τη διάδοση της κιθάρας κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα βρήκε κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η διαφορά µεταξύ
στάθµης έντασης από την πλευρά της κιθάρας και στάθµης ακουστότητας από την πλευρά του κοινού

τού παρείχε µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων του. Ασφαλώς, η παράµετρος
αυτή δεν έφερε την αποκλειστική ευθύνη για την διαµόρφωση του φαινοµένου. Αντιθέτως, θα έλεγε
κανείς πως η διατύπωση τελικών συµπερασµάτων σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα
το φαινόµενο, συνιστά ανέφικτο εγχείρηµα. Ωστόσο, είναι σχετικά εύκολο να συναχθεί το συµπέρασµα
πως για την εµφάνιση του φαινοµένου, ήταν απαραίτητη η παρουσία κάποιων προϋποθέσεων.
Κυριότερη, µεταξύ άλλων, ήταν το περιεχόµενο της µουσικής που θα εκτελούσε: το ρεπερτόριο.
Η αναµόρφωση του ρεπερτορίου της κιθάρας στις αρχές του 20ού αιώνα, µε πρωταγωνιστή τον
Segovia, έχει αναπτυχθεί ήδη σε κείµενο αφιερωµένο αποκλειστικά σε αυτό το θέµα.4 Στο εν λόγω
κείµενο εξετάζεται η διαδικασία καθιέρωσης της κιθάρας ως οργάνου της δυτικοευρωπαϊκής µουσικής
µέσω του ρεπερτορίου της. ∆ιευκρινίζονται, δηλαδή, οι συνθήκες, υπό τις οποίες διευρύνθηκαν οι
ορίζοντες του οργάνου και οδήγησαν σε µια ραγδαία αύξηση της παραγωγής πρωτότυπων έργων για
κιθάρα. Υπογραµµίζονται, δε, κάποιες επιδράσεις που είχε η διαδικασία αυτή, όπως η προσκόλληση
στην ισπανική µουσική, η αφοσίωση στο τονικό σύστηµα µείζονος-ελάσσονος, ιδιαίτερα, δε, σε ένα
όψιµο ροµαντικό ύφος, αλλά και η -συνειδητή ή όχι- ποδηγέτηση των συνθετών, ώστε να
ευθυγραµµιστούν µε τις προτιµήσεις του Segovia. Πέρα από τον πλουτισµού του ρεπερτορίου, ο
Segovia όφειλε να λάβει πρόνοια για την ανάπτυξη µιας ενιαίας και συγκροτηµένης ερµηνευτικής
στάσης.

O Segovia χρησιµοποίησε την ποικιλία των ηχοχρωµάτων ως θεµελιώδες στοιχείο για την απόδοση
έργων στην κιθάρα. Eξερεύνησε σε βάθος τις δυνατότητες του οργάνου και κατάφερε να αποσπάσει
έναν ήχο πλούσιο σε όγκο και αρµονικούς. ∆ηµιούργησε µια µεγάλη ηχοχρωµατική παλέτα τόσο σε
έκταση όσο και σε πλήθος των ενδιάµεσων αποχρώσεων. H ποικιλία της ηχοχρωµατικής του παλέτας
και η εκτεταµένη χρήση του ηχοχρώµατος ως εκφραστικού µέσου θα πρέπει να εκτιµηθεί σε
συνάρτηση την παράµετρο της έντασης. Η προσέλκυση και αιχµαλώτιση του ενδιαφέροντος του
ακροατηρίου µε µέσα προερχόµενα από την παράµετρο της έντασης παρουσίαζε δυσχέρειες. O
«όγκος» του ήχου δεν επαρκούσε για τη συγκινησιακή φόρτιση του ακροατή, τουλάχιστον στο µέτρο
που αυτό ήταν εφικτό από άλλα όργανα. Eποµένως, δεν είναι υπερβολή η διατύπωση της άποψης
πως, οι περιορισµοί στην παράµετρο της έντασης ώθησαν τον Segovia στην ανάδειξη και προβολή των
παραµέτρων του ηχοχρώµατος και της ρυθµικής αγωγής στην ερµηνεία. H ποικιλία και η ποιότητα του
παραγόµενου ήχου από την παράµετρο του ηχοχρώµατος από τη µια, και η πλαστικότητα που διακρίνει
το τέµπο από την άλλη, είναι πλέον στοιχεία ερµηνεύσιµα. H αδυναµία του οργάνου να παράγει ήχο
υψηλής ισχύος, λειτούργησε ως επιπλέον κίνητρο για την αξιοποίηση των λεπτεπίλεπτων
αποχρώσεων που µπορούσε να παράγει, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ερµηνείας.
Αρωγός στην προσπάθειά του, στάθηκε η τεχνική του συγκρότηση, για την οποία έχουν γραφτεί ήδη
αρκετά.5 Θα πρέπει να προστεθεί, πάντως, πως µέχρι και τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, χρησιµοποιούσε

εντέρινες χορδές στην κιθάρα, οι οποίες ως γνωστόν υστερούν σε ένταση κατά πολύ από τις νάιλον
χορδές που χρησιµοποιούνται σήµερα. Οι νάιλον χορδές δεν ήταν η µοναδική συµβολή της
τεχνολογικής προόδου που βοήθησε τον Segovia να "δώσει φωνή" στην κιθάρα. Η µέθοδος
καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου (µε την κυκλοφορία του δίσκου 78 στροφών) του χάρισε µια
άνευ προηγουµένου ευκαιρία για να απευθυνθεί µαζικά σε ένα κοινό, το οποίο έως τότε δεν είχε
επαφή µε την µουσική της κιθάρας. Επιπλέον, η χρήση του αεροπλάνου ως µέσο ταχείας µετακίνησης,
του επέτρεψε να επεκτείνει την εµβέλεια των ρεσιτάλ του σε πολύ µεγαλύτερο φάσµα από αυτό που
έως τότε µπορούσε να καλύψει ένας σολίστ.

Μετά από την παράθεση όλων αυτών των δυσκολιών που κλήθηκε να αντιµετωπίσει ο Segovia στην
παράµετρο της έντασης, εύλογα αναρωτιέται κανείς, ποιοι µπορεί να ήταν οι λόγοι που τον ώθησαν να
επιλέξει την κιθάρα ως καλλιτεχνικό µέσο έκφρασης αντί κάποιου άλλου, περισσότερο "ηχηρού"
οργάνου. Ποια ήταν τα κίνητρα, δηλαδή, ώστε να επιλέξει να "θεραπεύσει" τη µουσική και να δώσει
"φωνή" και γόητρο στο παραµεληµένο αυτό όργανο. ∆ιότι, δεν επρόκειτο µόνο για ένα όργανο µε
χαµηλή δυναµική, αλλά και µε χαµηλό γόητρο, δεδοµένου πως θεωρείτο έως τότε όργανο της λαϊκής
µουσικής. Ο ίδιος δήλωνε: «στις µέρες µου προσπάθησα να διασώσω την κιθάρα από το φλαµένκο και
να την τοποθετήσω στο κλασικό επίπεδο και συνάντησα πολλούς ανθρώπους που αποστράφηκαν το

σκληρό µου αγώνα».6 Στη δήλωση αυτή, διακρίνει κανείς το ισχυρό "εγώ" της προσωπικότητας του
Segovia, όπως και την αγωνία του να "διασώσει", όπως αναφέρει επί λέξη την κιθάρα. Ο ρόλος που
ανέλαβε απέναντι στο όργανο, ήταν ο ρόλος του "πατέρα", ο οποίος στηρίζει µε την ισχύ του το τέκνο
του. Η ταύτιση των κιθαριστών µε τον Segovia ως«µυθικό πατέρα» έχει αναπτυχθεί ήδη σε ένα πολύ
ενδιαφέρον άρθρο τού έντυπου TAR στο οποίο ο συγγραφέας προχωράει σε συσχετισµούς ανάµεσα
στο «Αυτό», το «Εγώ» και το «Υπερεγώ» σύµφωνα µε τη Φροϊδική άποψη και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του κιθαριστή.7
Αυτό που δεν έχει αναδειχθεί ακόµη, είναι το γεγονός πως η συνειδητή στάση του Segovia να
αναλάβει το ρόλο του "πατέρα" της κιθάρας σχετίζεται και µε την παιδική του ηλικία, κατά την οποία ο
ίδιος δεν δέχτηκε την θαλπωρή και την στοργή των φυσικών γονιών του. Στα αποµνηµονεύµατά του
δεν κάνει σχεδόν καθόλου λόγο για την οικογένειά του, ενώ υποστηρίζει πως τον ανέθρεψε ένα
ζεύγος συγγενών του, χωρίς ωστόσο να λέει ξεκάθαρα εάν ήταν ορφανός.8 Η απουσία των γονέων
του από τα βιώµατα των παιδικών του χρόνων λειτούργησε πολυδιάστατα στη διαµόρφωση της
καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. Μέσα στη συνείδησή του, το "παραδοσιακό" όργανο της πατρίδας
του είχε αναχθεί σε ένα σύµβολο που συµβόλιζε την ιδέα του Γονέα (ή του Γένους). Έµεινε πιστός στο
Γένος του "δια βίου" και η πίστη του αυτή υπαγόρευσε και την αφοσίωσή του στην Ισπανική µουσική.
Κάπως έτσι, ίσως, ερµηνεύεται η τάση του να αγωνίζεται ως "θεράπων", τόσο της κιθάρας, όσο και
της µουσικής της.

Τάσος Κολυδάς
Γλυφάδα, Ιούνιος 2007
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