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Ο Φιντέλ και n salsa
Του ΤΑΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΜΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ

HDemajagua
είναι για την Κούβα Yopiais οι μπάντε5 (κυρίοκ από Πορτορικανούε)
Με την εμπλοκή στην Αγκόλα, ο Φιντέλ
αυτονομήθηκαν και ανέπτυξαν δεν δίστασε να μιλήσει για την
tvas μύθοε. Πρόκειται για
μια πελώρια, μπρούντζινη καμπάνα
ένα νέο είδοε, μουσικά παρόμοιο
καταγωγή των Κουβανών (os «ΑφροΙσπανών»
n οποία το 1868 σήμανε τον
ms μέχρι τότε λάτιν παρά6oans,
και για τη μουσική xous
συναγερμό, τον πόλεμο κατά των
αλλά στιχουργικά εντελώε διαφορετικό.
χρησιμοποιήθηκε ο γενικόε opos
Ισπανών αποικιοκρατών. Από τότε
Αυτή ήταν n salsa.
musica popular Cubana. Βέβαια στα
και μέχρι το 1947 n Demajagua διατηρείταιΚαι παρότι στη Λατινική Αμερική χρόνια ανάμεσα στο 1964 και στο
στην πόλη Μανσανίλιο ms
n salsa ουδέποτε συνδέθηκε με την
1965, το popular ms musica περιορίστηκε
απομακρυσμένα επαρχίαε του Οριέντε. Κούβα, στο μεγάλο νησί ms Καραϊβικήε
στο κρατικό ραδιόφωνο, αφού
Στιε 5 Νοεμβρίου 1947 μια σχεδόν
έγινε ακριβώε το αντίθετο. Πιθανόν ο Φιντέλ είχε απαγορεύσει τη λειτουργία
εξωπραγματική παρέλαση έλαβε
οι λόγοι να βρίσκονται σε μια
όλων των μπαρ και των αναψυκτηρίων.
χώρα στην Αβάνα. Την οργάνωσε άλλη απόφαση του Κάστρο να απαγορεύσει
και την πραγματοποίησε tvas 21χροvos.
και την εισαγωγή ms μουaiKns Η απόφαση αυτή (oncos και πολXis
άλλεε) αναθεωρήθηκε πολύ γρήγορα.
Με ανοιχτόχρωμο κοστούμι και
παραγωγή5 Κουβανών που
πολύχρωμη γραβάτα βρισκόταν στο βρίσκονταν (os φυγάδεε στΐ5 ΗΠΑ.
Σε ένα πράγμα συμφωνούν για
αυτοκίνητο και ακουμπούσε με το δεξί
Ο Γιώργοε Κοκκώνα (καθηγητήε
τον Κάστρο οι βιογράφοι του: Ξέρει
του χέρι την Demajagua, ενώ χιλιάδεε
στο ΤΕΙ Μουσικολογίαε Ηπείρου) αναφέρεται
τόσο καλά tous Κουβανούε ώστε να
φοιτητέε otous δρόμουε ζητωκραύγαζαν. σ' αυτήν τη δύσκολη
επιτρέπει στον εαυτό του κάθε οπορτουνισμό.
Ο Φιντέλ Κάστρο Pous σχέση μεταξύ salsa και επανάστασα:
πραγματικά πίστευε n(os θα μπορούσε
«Ο Τσε περιέγραφε την Κουβανική
Ο Σχέργιοε Kaxaapos έφθασε
με αυτόν τον τρόπο να πείσει
Επανάσταση cos "σοσιαλισμό με στην Αβάνα τον χειμώνα του 1968.
pachanga" (χορευτικό είδοε μουσιKns).
τα πλήθη να επιτεθούν και να καταλάβουν
Evas avnauxos αναρχοκομμουνιoiis
To αστείο όμοκ είναι nos ο δημιουργόε που oncos χιλιάδε5 άλλοι Ευρωπαίοι
το Προεδρικό Μέγαρο. To
κατάφερε τον χειμώνα του 1959.
ms pachanga, ο Eduarao
γοητεύθηκε από την επανάσταση
Πενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν Davidson, εγκατέλειψε την Κούβα για
και τη μετέπειτα δράση του
από τότε. Πολλά έχουν αλλάξει τη N. Υόρκη μόλΐ5 το 1961. Αργότερα, Τσε: «Παρά τη φιλολογία, n αλήθεια
εκτόε από ένα: To χαρακτηριστικό
σημαντική κρατική παρέμβαση
είναι ποκ τα ερωτήματα γύρω από το
γνώρισμα του Φιντέλ, on(os το περιγράφει
στην πορεία εξέλιξα ms λαϊκήε τόλμημα και την επιτυχία του Κάστρο
έναε βιογράφοε του, μεταφυτεύθηκε
μουσικήε ήταν n συστηματοποίηση
ακόμη και σήμερα παραμένουν, Πίκ
σε μία ολόκληρη χώρα: ms μουσική5 εκπαίδευσα και ο δηλαδή 45 διανοούμενοι που έμειναν
«Ο άνθρωποε που χορεύει στην κορυφήκρατικόε έλεγχοε στουε φορείε διαχειριστή
II και που ποτέ δεν ξεπέρασαν tous
350 (μόνο την παραμονή ms εισόδου
του ηφαιστείου».
και διάδοσα. Μέσω ms μουaums
Είναι ταυτόχρονα και n μεγάλη του
εκπαίδευσα νέοι "εγγραμματισμένοι"
στην Αβάνα έφθασαν tous 4.000) κατάφεραν
διαφορά από τον «λαότου». Ο Κάστρο
πλέον μουσικοί θα συμμετείχαν
να αλλάξουν μια χώρα;
δεν τα πήγαινε ποτέ του καλά με τη
και στην εξέλιξη ms λάίκήε Ηταν τα τότε ερωτήματα στην Αριστερά
μουσική ή τον χορό, σε μια χώρα όπουμουσική5 n οποία, σε επίπεδο διδασκαλίαε, για τη σχέση ένοπλα πρωxonopias
τα περισσότερα πράγματα συνοδεύονται θεωρούνταν κατώτερη ms
και μάζαε. Τελικά, από τον
από νότεε και φιγούρεε.
κλασικήε ευρωπάίκήε. To αποτέλεσμα Κάστρο μάθαμε n(os n νίκη του δεν
Ωστόσο, ο i6ios πόνταρε πολιτικά ήταν να ατονήσει n καρδιά ms λαϊKns ήταν ζήτημα ούτε xaKxuais ούτε
στη μουσική. Και δεν δίστασε το '90
μουσική5 που στην Κούβα ήταν στρατηγικήε, αλλά ζήτημα πολιτικήε
-on(os πληροφορεί τη στήλη ο Βασίλα και παραμένει n χορευτική. Την εποχήκαι αποφασιστικότητα5».
Σταματίου (δημοσιογράφοε
αυτή ο Κάστρο προσπαθεί να
Γοητεύθηκαν από τον Φιντέλ αναμφίβολα
μουσικόε παραγωγόε) - να απαγορεύσει
κεφαλαιοποιήσει τη λαϊκή μουσική
και οι Κουβανοί. Αλλά τόσο
τον όρο salsa στην Κούβα. Και προσδίδονταε πολιτικό περιεχόμενο
πολύ ώστε να υποστούν τόσα πολλά;
Ο Θανάσα Τζαβάραε (καθηγητή5
λίγο αργότερα προσπάθησε να τον αντικαταστήσει
στα ποιητικά κείμενα και κατασκευάζοντα5
με τον όρο timba, εξηγεί
ένα νέο ιδίωμα που υποστήριξαν
ψυχιατρικήε στο Πανεπιστήμιο Αθήvas)
ο Βασίλα Σταματίου, για να τονιστεί
σι επίσημεε ορχήστρεε
θα θυμίσει tis απόψεΐ3 του
n αφρικανική προέλευση ms
και κάλυπτε xis ανάγκεε ms μουσιKns Φρόιντ για το «πόσο διαφέρει n ατομική
latin παράδοση.
εθνική5 ταυτότητα5».
ψυχολογία από αυτήν του (ίδιου)
Ο βασικόε λαϊκόε OKonos τα
Ο Κάστρο είναι από μόνο5 του ένα
ατόμου μέσα στη μάζα (όχλο)».
Κούβαε ήταν το Son, με έντονα αφρικανικά
αναπάντητο ερώτημα, πολύ περισσότερο Μέσα στη μάζα το άτομο υπόκειται
στοιχεία, αλλά με λιγότερα
και αρκετέ5 επιλογέε του. UJ2J ·
σε μια αύξηση τα συναισθηματικήε
κρουστά. (Είχε περίπου τη θέση
του κατάστασα και σε
που έχει στη δική μα5 παράδοση το
«μια έκπτωση τα vonxiKns του ικανότηταε.
ρεμπέτικο).
Ενα κορυφαίο φαινόμενο
Οταν οι Λατίνοι μουσικοί έλεγαν
στην ψυχολογία των μαζών είναι n
Fidel Castro, «Η ιστορία θα με
«βάλε λίγη salsa (σάλτσα)»εννοούσαν
απουσία τα ατομικήε ελευθερία5».
δικαιώσει», Αθήνα 2009, εκδ.
περισσότερο χορευτικό ρυθμό.
Ο επίλογοε τα ιστορίαε μαε έχει
Αιώρα
Η κρίση του Κόλπου των Χοίρων
γραφεί από τον ίδιο τον Φιντέλ,
- Serge Raffy, «Ο άγνωστος Φιντέλ
στα πρώτα χρόνια ms δεκαετία5 του
axis 21 Σεπτεμβρίου 1953 στη δίκη
Κάστρο», Αθήνα 2004, εκδ.
'60 είχε και τα παρατράγουδα ms (κυριολεκτικό»)
χου (για την επίθεση στο στρατόπεδο
Κριτική
στη μουσική. Η απαγόρευση
Μονκάδα): «Κύριοι δικαστέε
- Norberto Fuentes, «Η αυτοβιογραφία (...) eosκατηγορούμενο5 πέρασα xis
ms επικοινωνίαε με τον έξω
του Φιντέλ Κάστρο»,
κόσμο σταμάτησε να τροφοδοτεί
τελευταίεε 76 μέρεε στην απομόνωση,
tis εκτό5 Κούβα5 κοινότητεε Κουβανών Αθήνα 2005, εκδ. Πατάκης ·
xcopis καμία επικοινωνία με
Ernesto Guevara, «Ο ανταρτοπόλεμος»,
και άλλων Λατίνων με tous
τον υπόλοιπο κόσμο, κατά παράβαση
Αθήνα 2005, εκδ.
σκοπούε ms xcopas (όποκ το τσα τσα
κάθε vopiKns και ανθρωπιamms
Αποψη
και το μάμπο).
επιταγήε» ... Και μετά την
Τότε, στο λατιν γκέτο ms Νέαε
«επανάσταση»;
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