
Joaquin Rodrigo (1901 – 1999) 
 

 

Tν 2001 ζπκπιεξώζεθαλ 100 ρξόληα από ηελ γέλλεζε ηνπ Joaquin Rodrigo πνπ 

καδί κε ηνλ Isaac Albeniz, ηνλ Manuel de Falla, ηνλ Joaquin Turina θαη ηνλ Enrique 

Granados, απνηειεί κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηεο ηζπαληθήο 

κνπζηθήο. Σην θείκελν απηό παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ, ην 

νπνίν είλαη ζεκαληηθόηαην θαζώο πεξηιακβάλεη κεξηθέο από ηηο θαιύηεξεο 

κεινπνηήζεηο ηεο θιαζηθήο ηζπαληθήο πνίεζεο, θαζώο θαη κνπζηθή γηα θηζάξα πνπ 

είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην βαζηθό ξεπεξηόξην ησλ 

εξκελεπηώλ. 

O Rodrigo γελλήζεθε ζην Sagunto, ζηελ Valencia ηεο Iζπαλίαο, ζηηο 22 Nνεκβξίνπ 

1901. Mέρξη πξόηηλνο θαη εμαηηίαο ελόο ιάζνπο, ην νπνίν γηα πνιύ θαηξό ππνζηήξηδε θαη ν ίδηνο ν 

ζπλζέηεο, ε ρξνλνινγία γελλήζεώο ηνπ εκθαληδόηαλ ζηα πεξηζζόηεξα έληππα σο 1902. Mεηά ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γελλήζεώο ηνπ απνθαηαζηάζεθε ε αιήζεηα. 

Eμαηηίαο κηαο επηδεκίαο δηθζεξίηηδαο, ν Rodrigo ππέζηε κόληκε ηύθισζε από ηα ηξία ηνπ ρξόληα. 

Παξόια απηά έδεημε ηελ κνπζηθή ηνπ θιίζε από πνιύ λσξίο. Σπνύδαζε ζηελ Valencia κε ηνπο 

Francisco Antich θαη Lopez Chavarri. Tν 1927 εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη, όπνπ θαη ζπνύδαζε κε ηνλ 

Paul Dukas ζηελ Ecole Normale de Musique. Παξέκεηλε ζην εμσηεξηθό κέρξη ην ηέινο ηνπ ηζπαληθνύ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ (1939), δώληαο θπξίσο ζην Παξίζη, όπνπ θαη έγξαςε ην Concierto de 

Aranjuez(1938-1939), γηα πνιινύο ην αξηζηνύξγεκά ηνπ θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαη 

καθξνβηόηεξεο επηηπρίεο ζηελ ηζηνξία ηεο ηζπαληθήο κνπζηθήο. Tα ρξόληα απηά βξέζεθε μαλά ζηελ 

Iζπαλία δύν θνξέο, παξακέλνληαο όκσο γηα ζύληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα: ηελ πξώηε εμαηηίαο ηνπ 

γάκνπ ηνπ κε ηελ πηαλίζηα Victoria Kamhi (από ηελ Τνπξθία, εβξατθήο θαηαγσγήο ) ην 1933, θαη ηελ 

δεύηεξε ην 1934 γηα λα δηδάμεη ζην Colegio de Ciegos (ζρνιείν γηα ηπθινύο). Eπέζηξεςε ζηελ 

Mαδξίηε ην 1939, όπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, όηαλ απνθάζηζε λα 

εγθαηαζηαζεί ζην Mεμηθό θαη λα αθηεξσζεί ζηελ δηδαζθαιία. 

H επηηπρία ηνπ Concierto de Aranjuez ζεκάδεςε θαηά θάπνην ηξόπν ηελ θαξηέξα ηνπ Rodrigo, θαζώο 

ζηα επόκελα ρξόληα άξρηζε λα απιώλεηαη ε θήκε ηνπ θαη λα ζεσξείηαη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο 

Ιζπαλνύο ζπλζέηεο. Eθηόο όκσο από ελεξγόο ζπλζέηεο, θαη κάιηζηα αξθεηά παξαγσγηθόο (έγξαςε 

πεξίπνπ 170 έξγα), δηεηέιεζε αθαδεκατθόο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ κνπζηθή θξηηηθή, γξάθνληαο θαη 

δεκνζηεύνληαο άξζξα ηνπ ζε πνιιέο εθεκεξίδεο. Δηεύζπλε γηα αξθεηό θαηξό ην κνπζηθό ηκήκα ηνπ 

"Organizacion National de Ciegos" (Eζληθόο Oξγαληζκόο ησλ Tπθιώλ) θαη δνύιεςε επίζεο ζην Radio 

Nacional de España. 

Tν πξώην βξαβείν πνπ θέξδηζε ν ζπλζέηεο ήηαλ ην 1925 γηα ην έξγν ηνπ Cinco Piezas 

Infantiles γηα νξρήζηξα. To 1942 θέξδηζε επίζεο ην «Εζληθό Βξαβείν Μνπζηθήο» γηα ην έξγν 

ηνπ Concierto Heroico γηα πηάλν θαη νξρήζηξα θαη ην 1947 έγηλε θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Mαδξίηεο ζηελ έδξα κνπζηθήο Manuel de Falla, κηα ζέζε πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα απηόλ. 

O Joaquin Rodrigo έθαλε πνιιέο πεξηνδείεο ζηελ Iζπαλία, ηελ Eπξώπε γεληθόηεξα, ηελ Aκεξηθή θαη 

ηελ Iαπσλία δηδάζθνληαο, παίδνληαο θαη δίλνληαο δηαιέμεηο. Tηκήζεθε κε πνιιέο δηαθξίζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Aπό ηηο ζεκαληηθόηεξεο είλαη νη Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (1953), 

Legion d’Honneur (1963), εθιεγκέλν κέινο ηεο Académie Royale des Sciences, des Lettres et des 

Beaux-Arts ηνπ Bειγίνπ (1978), θαζώο επίζεο θαη ν ηηκεηηθόο ηίηινο ‘Marqueses de los Jardines de 

Aranjuez’ πνπ δόζεθε ζε απηόλ θαη ηελ ζύδπγό ηνπ Victoria Kamhi από ηνλ Bαζηιηά ηεο Iζπαλίαο Juan 

Carlos I ην 1992. 

Δηαβάδνπκε ζην ιεμηθό New Grove II: 

Kαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20νύ αηώλα ν Rodrigo θαηάθεξε λα έρεη κηα ζέζε, ζηελ 
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ηζπαληθή κνπζηθή δσή αλάινγε κε απηήλ πνπ θξαηνύζε ν Manuel de Falla ζην πξώην κηζό [ηνπ 20νύ 

αηώλα]. Όπσο ν κέληνξάο ηνπ, θαιιηέξγεζε έλα ύθνο απνκαθξπζκέλν από ηα θύξηα ξεύκαηα ηεο 

επξσπατθήο κνπζηθήο εμέιημεο θαη, όπσο ν de Falla, ε κνπζηθή ηνπ ρξεηάδεηαη λα θξηζεί κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ηζπαληθήο θιαζηθήο θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, ηέρλεο θαη ινγνηερλίαο.1 

Σρεηηθά κε ην ζπλζεηηθό ύθνο ηνπ Rodrigo, ν Tomàs Marco γξάθεη. 

O λενθιαζηθηζκόο είρε ράζεη ηα πξσηνπνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ηνπ 

1930 θαη ζεσξείην πιένλ έλα θίλεκα απνθαηάζηαζεο, παξόιν πνπ θαλέλαο δελ κπνξνύζε λα εμεγήζεη 

πνηεο αθξηβώο παξαδνζηαθέο αμίεο ήηαλ ζε θάζε απνθαηάζηαζεο. Aπηό ην νπνίν ελλνείην ήηαλ κηα 

πξνο ηα πίζσ καηηά ζην ‘θαιό γνύζην’ θαη ηελ απηνζπγθξάηεζε. O λεόηεξνο λενθιαζηθηζκόο είρε 

ηξαθεί από έλαλ εζληθηζκό βαζηδόκελν ζε ζηνηρεία Scarlatti, αιιά ηώξα ε αλαθνξά ήηαλ ζαθέζηεξα 

θαηεπζπλόκελε πξνο ηνλ θόζκν ηνπ 18νπ αηώλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ zarzuela.2 Aληί λα κηιάκε γηα 

εζληθό λενθιαζηθηζκό κπνξνύκε απιά λα ηνλ νλνκάζνπκε neocasticismo.3 Πνιινί ζπλζέηεο έγξαςαλ 

ζε απηό ην ύθνο. Σηελ πεξίνδν απηή όκσο θπξηαξρνύζε κηα εθπιεθηηθή κνξθή, ηεο νπνίαο ε 

επίδξαζε, κε όια ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, ήηαλ επξύηεξε θαη αξθεηά κεγάιεο δηάξθεηαο, 

απηή ηνπ Joaquin Rodrigo.4 

Oη πξώηεο ζπλζέζεηο ηνπ Rodrigo ρξνλνινγνύληαη ζην 1923 (Suite γηα πηάλν, 2 Esbozos γηα βηνιί θαη 

πηάλν). Παξόια απηά ε δεκνθηιέζηεξε ζύλζεζε ηνπ είλαη ην Concierto de Aranjuez, γηα θηζάξα θαη 

νξρήζηξα, δηόηη εκθαλίζηεθε ζε κηα ζεκαληηθόηαηε ηζηνξηθή ζηηγκή (1938-1939) θαη είλαη πηζαλόλ λα 

παξακείλεη ζηελ ζπλείδεζε ησλ ηζπαλώλ σο κηα κνπζηθή θαηάζεζε πνπ ζήκαλε ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ.5 H πξώηε εθηέιεζε ηνπ Concierto δόζεθε ζηελ Bαξθειώλε ζηηο 9 Nνεκβξίνπ 1940 κε ζνιίζη 

ηνλ Regino Sainz de la Maza θαη δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ César Mendosa de Lasalle. Oι αμέζωρ επόμενερ 

εκηελέζειρ με ηον ίδιο ζολίζη και διεςθςνηή οπσήζηπαρ αςηήν ηην θοπά ηον Jesus Arambarri έγιναν ζηο Bilbao και ζηην 

Mαδπίηη. Tο όνομα Aranjuez αναθέπεηαι ζε ένα βαζιλικό μέγαπο κονηά ζηην Mαδπίηη, ηο οποίο ςπήπξε η καλοκαιπινή 

καηοικία ηων Bοςπβώνων. 

Tν Concierto de Aranjuez είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ζε δηάξθεηα επηηπρίεο ηεο όιεο ηζπαληθήο 

κνπζηθήο – κηα αλαπάληερε επηηπρία, γηαηί παξά ηα ειθπζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά έρεη ιηγόηεξεο 

θπζηθέο αξεηέο από κεξηθέο άιιεο ζπλζέζεηο ηνπ Rodrigo. […] Mπνξεί θαλείο λα απνδώζεη ηελ 

παγθόζκηά ηνπ επηηπρία ζηελ ηόηε έιιεηςε ζπλζέζεσλ γηα θηζάξα (ζε κηα επνρή πνπ ε δεκνηηθόηεηα 

ηεο θηζάξαο ζαλ όξγαλν απμαλόηαλ ζπλερώο θαη παγθνζκίσο), αθόκε ζην γεγνλόο όηη ε κνπζηθή είλαη 

επράξηζηε θαη δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε, θαη πάλσ από όια ζηηο 

αλαξίζκεηεο κεηαγξαθέο πνπ έγηλαλ γηα ειαθξά κνπζηθή θαη jazz.6 

Ο ίδηνο ν ζπλζέηεο πεξηγξάθεη ην Concierto de Aranjuez ‘δπλαηό ζαλ veronica [ε θίλεζε πνπ θάλνπλ 

κε ηελ θάπα ηνπο νη ηαπξνκάρνη, όηαλ αληηκεησπίδνπλ ηνπο ηαύξνπο] θαη θηεξσηό ζαλ 

πεηαινύδα’.  

H επηηπρία ηνπ Concierto de Aranjuez θαζόξηζε θαηά κία έλλνηα ηελ θαξηέξα ηνπ Rodrigo γηαηί ηνλ 

αλάγθαζε λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα θόξκνπια μαλά θαη μαλά δίρσο πάληα λα επηηπγράλεη ην ίδην 

απνηέιεζκα. Tξία κέξε κε εζληθηζηηθέο ξίδεο θαη θιαζηθή θόξκα, ην πξώην  θαη ην ηξίην κε 

ραξαθηεξηζηηθό ηζπαληθό ξπζκό , ην δεύηεξν κεισδηθόηαην κε έκθαζε ζηνλ ζνιίζηα θαη δηαθξηηηθή 

ζπλνδεία.  O Rodrigo ην επηρείξεζε αξθεηέο θνξέο θαη παξόιν πνπ ην απνηέιεζκα δελ δηέθεξε 

δξαζηηθά από ην Concierto de Aranjuez ε απνδνρή ησλ έξγσλ πνίθηιιε θαηά πνιύ. 

Eμαηηίαο ελ κέξεη ηεο κεγάιεο επηηπρίαο ηνπ Concierto de Aranjuez ν Rodrigo εμεξεύλεζε ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ θνληζέξηνπ γεληθόηεξα ζπλερίδνληαο παξόκνηεο ζπλζέζεηο, νη νπνίεο είλαη ‘νη πην 

ζεκαληηθέο ηέηνηνπ είδνπο πνπ ζπληέζεθαλ ζηελ Iζπαλία’.7 Λίγα ρξόληα κεηά, ην 1942 ζπλζέηεη 

ην Concierto Heroico γηα πηάλν θαη νξρήζηξα κε ην νπνίν θέξδηζε θαη βξαβείν, όπσο πξναλαθέξζεθε. 

Tν θνληζέξην απηό παξά ηελ δηάθξηζε δελ θέξδηζε ηελ ζέζε πνπ θαηείρε ην πξνεγνύκελν ζην δηεζλέο 

ξεπεξηόξην. Έλα ρξόλν αξγόηεξα ζπλζέηεη ην Concierto de estio γηα βηνιί θαη νξρήζηξα . Aθνινπζνύλ 

ην Concierto galante (1949) γηα βηνινληζέιν θαη νξρήζηξα θαη ην Concierto serenata (1952) γηα άξπα 

θαη νξρήζηξα. Mεηά ηελ ρξήζε ησλ δηαθόξσλ άιισλ νξγάλσλ, ν Rodrigo επηζηξέθεη ζηελ θηζάξα θαη 
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γξάθεη ην 1954 ην έξγν Fantasia para un gentilhombre, ην νπνίν έγηλε επίζεο κεγάιε επηηπρία. H 

κνξθή ηνπ θνληζέξηνπ όκσο θαίλεηαη όηη δεκηνπξγεί αλεμάληιεηε έκπλεπζε ζηνλ ζπλζέηε, θαζώο ην 

1966 εκθαλίδεηαη ην Concierto madrigal γηα δύν θηζάξεο θαη νξρήζηξα θαη αθνινπζεί (ην 1967) 

ην Concierto andaluz γηα ηέζζεξηο θηζάξεο θαη νξρήζηξα. Aθόκε, ην 1978 ην Concierto pastoral γηα 

θιάνπην θαη νξρήζηξα, ην Concierto para un divertimento (1981) γηα βηνινληζέιν θαη νξρήζηξα θαη 

ηέινο ην Concierto para una fiesta, γηα θηζάξα θαη νξρήζηξα ην 1982. 

O Rodrigo έγξαςε, εθηόο από ηα 11 θνληζέξηα, αξθεηά νξρεζηξηθά θαη ρνξσδηαθά έξγα, (αλάκεζά 

ηνπο ην Ausencias de Dulcinea, νξρεζηξηθό θαη ην Musica para un codice salmantino γηα βαξύηνλν, 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα) θαζώο επίζεο θαη έξγα γηα ζόιν θηζάξα, πηάλν, πεξίπνπ 60 ηξαγνύδηα θαη 

κνπζηθή γηα κπαιέην, θηλεκαηνγξάθν θαη ζέαηξν. O Rodrigo παξέκεηλε κηα αμηνζέβαζηε θαη ζαπκαζηή 

κνξθή ζηελ κνπζηθή δσή ηεο Iζπαλίαο. Tα δεκνζηεπκέλα θείκελά ηνπ (1999) δείρλνπλ έλαλ άλζξσπν 

κε επξύηαηε κόξθσζε θαη θαιιηέξγεηα όρη κόλν πάλσ ζηελ κνπζηθή, αιιά γεληθόηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηερλώλ. Ο Rodrigo 

δελ πίζηεπε ηόζν ζηελ ‘πξόνδν’ ησλ ηερλώλ όζν ζηελ εμέιημε θαη κεηάιιαμή ηνπο. Ούηε πίζηεπε όηη 

έγηλαλ ηξνκεξέο αιιαγέο ζηελ Iζπαληθή κνπζηθή θαη ζίγνπξα όρη κε ηελ έλλνηα ηνπ θιαζηθηζκνύ θαη 

ηνπ λενθιαζηθηζκνύ. Ο ίδηνο έρεη δειώζεη ‘έρνπκε πεξηόδνπο casticismo θαη ζπλεπώο πεξηόδνπο neo-

casticismo, αιιά αλ έρνπκε θιαζηθνύο ζπλζέηεο ζα είλαη ηόζν ιίγνη πνπ ζα κεηξηνύληαη ζηα δάθηπια 

ηνπ ελόο ρεξηνύ. H ζπκβνιή καο ζηελ Eπξσπατθή κνπζηθή παξακέλεη απηή ελόο [ηδηαίηεξνπ] 

ραξαθηήξα’.8 

Tν ύθνο ηνπ Rodrigo θαη νη κνξθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε απνθξπζηαιιώζεθαλ πνιύ λσξίο θαη 

παξέκεηλαλ ζηαζεξέο, δίρσο πνιιέο πξννπηηθέο ή αθόκε θαη ζέιεζε εμέιημεο. Eίλαη από ηνπο ιίγνπο 

ζπλζέηεο πνπ αθηέξσζαλ ηελ δσή ηνπο ζηελ εξκελεία θαη ρξήζε ησλ πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ, πέξα 

από ηα ηζηνξηθά θαη παξαδνζηαθά, ηεο ρώξαο ηνπο. H ζπγθέληξσζή ηνπ απηή ζηνπο παξαδνζηαθνύο 

ξπζκνύο θαη κεισδίεο ηεο ρώξαο θάζε άιιν παξά ηνπ ζηέξεζε ηελ δεκνηηθόηεηα, όρη κόλν ζηελ 

Iζπαλία αιιά παγθόζκηα. Tν έξγν ηνπ δείρλεη ηνλ ζεβαζκό ηνπ ζηηο παξαδνζηαθέο θιαζηθέο θόξκεο, 

ζηελ ηνληθόηεηα θαη ζηελ ζεκαζία ηεο κεισδίαο. Tν έξγν κε ην νπνίν μεθίλεζε ηελ δηαδξνκή ηνπ απηή 

είλαη ην Concierto de Aranjuez, ην θνκκάηη πνπ ζεκάδεςε κηα νιόθιεξε επνρή θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

αλαξξηρήζεθε ςειόηεξα από απηήλ. 
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1 New Grove Dictionary of Music and Musicians ΙΙ: 499-500 

2 Zarzuela είλαη έλα ηζπαληθό είδνο κνπζηθνύ ζεάηξνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κία ζύλδεζε δηαιόγνπ 

κε ηξαγνύδη θαη δηαιόγνπ αθεγεκαηηθνύ. Γλώξηζε κεγάιε άλζεζε ζηηο αξρέο θαη ηα κέζα ηνπ 18νπ 

αηώλα, εμαθαλίζηεθε από ην πξνζθήλην θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξηό ηνπ, θαζώο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηελ ηηαιηθή όπεξα θαη επαλήιζε ζην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ 19νπ αηώλα (έρνληαο θνηλά ζηνηρεία κε ηελ 

opéra comique) γλσξίδνληαο αξθεηά κεγάιε επηηπρία.  

3 O όξνο casticismo εδώ ππνλνεί κηα επηζηξνθή ηεο κνπζηθήο δσήο ζηνλ λενθιαζηθηζκό.  

4 Tomàs Marco, Spanish Music in the Twentieth Century: 129-130  

5 Ann Livermore, A Short History of Spanish Music: 208  

6 Tomàs Marco, όπ.αλ.: 131  

7 New Grove: 499-500  

8 Livermore, όπ.αλ.: 209. 
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