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Lorcy nebo Manuela de Fally z něj učinily 
symbol kulturního vyjádření Andalusanů. 
Flamenco dalo světu řadu vynikajících 
umělců, zpěváků, tanečnic i kytaristů 
(Paco de Lucía).  

Ve fl amencu je nezbytný zpěvák nebo 
zpěvačka (cantaor, cantaora), tanečníci 
(bailaor, bailaora) a kytarista (-stka) (to-
caor, tocaora). Španělská kytara má rov-
něž maurské kořeny. V 9. stol. přidal có-
rdobský dvorský hudebník Zirjáb pátou 
strunu na čtyřstrunnou arabskou loutnu 
a nástroj se po Španělsku na staletí roz-
šířil. Někdy na konci 18. stol. přibyla šestá 
struna, autorem nápadu byl pravděpo-
dobně cádizský výrobce kytar Pagés. 
V sedmdesátých letech 19. stol. Antonio 
de Torres z Almeríe dal kytaře současný 
tvar, když rozšířil ozvučnice a zvýšil tak 
akustickou sílu nástroje. Rytmus ve fl a-
mencu se udává podupáváním nohou, 
tleskáním a někdy kastanětami. Písně lze 
řadit do několika stylů, ztrápená soleá, 
beznadějná siguiría, živější alegría či op-
timistická bulería. Tradičním oblečením je 
šál, vějíř a dlouhá róba pro ženy, plochý 
córdobský klobouk a těsné černé kalhoty 
pro muže. Populární lidový tanec sevilla-
na s vysokým vířívým pohybem rukou, 
není s fl amencem příbuzný. Pravděpo-
dobně se jedná o andaluskou verzi kastil-
ského tance seguidilla.

Do poloviny 20. stol. bylo fl amenco v ža-
lostném stavu. Za diktátorského režimu 
převládala odlehčená verze pro turisty, 
zdůrazňující sex a veselí. Až od sedmde-
sátých let začíná něco jako nová zlatá 
doba fl amenca. V téže době začínají hu-

debníci mixovat fl amenco s jazzem, roc-
kem, blues i rapem, což se u puristů se-
tkává s odporem, ale rozšiřuje to celý žánr. 
Na počátku byla fl amenco-folk-rocková 
nahrávka Veneno stejnojmenné skupiny 
z roku 1977. V Granadě lze navštívit večer-
ní fl amenco na vrchu Sacromonte, kde se 
představení odehrávají v rozlehlých umě-
le vyhloubených jeskyních.      

Andaluská barvitá kuchyně má výraz-
ně středomořský charakter. Je založená 
na bohaté místní produkci, klíčovou pří-
sadou je olivový olej. Španělsko je největ-
ším producentem olivového oleje na svě-
tě, přičemž 20% celosvětové produkce 
pochází z jediné andaluské provincie, 
Jaén. Zdejších 4500 km² olivových hájů 
se považuje za největší uměle vysázený 
les na světě. Olivovník sem přinesli buď 
Féničané nebo Řekové, rozlehlé sady 
vysázeli Římani, ale produkci oleje zdoko-
nalili Maurové. Výroba oleje je skoro stej-
ně složitá, jako produkce vína a existuje 
celá stupnice označení kvality. Olej extra 
vergine musí obsahovat nanejvýš 1% ky-
selosti. Oleje, stejně jako vína, mají svoje 
označené oblasti původu (D.O.), nejblíže 
Granadě se nacházejí oblasti Sierra Segu-
ra v provincii Jaén a Baena v provincii Có-
rdoba. Zde je možno navštívit excelentní 
fi rmu Núñez de Prado, která ve vlastních 
olivových hájích pečuje o stromy bez po-
užití chemických prostředků a jejíž oleje 
extra vergine mají téměř nulovou kyse-
lost (nunezdeprado@hotmail.com). 

Maurové, jejichž osmisetletá přítomnost 
je velmi znát, přinesli rýži, okurky, artyčo-
ky, chřest a koření, v té době v západní

Andalusané jsou vyhlášení svými svátky, 
které společně slaví celé vesnice i města. 
Většina oslav má náboženský charkter, ni-
koliv tak vyhlášené „ferie“ a karnevaly. Nej-
větším křesťanským svátkem roku jsou 
Velikonoce, Semana Santa. Každé město 
má vlastní způsob přístupu k oslavám, 
v procesích se vždy nesou umělecká díla 
často vytvořená věhlasnými sochaři jako 
Alonso Cano, Martínez Montañéz nebo 
Pedro de Mena. Sochy zdánlivě plují nad 
hlavami shromážděných na podstavcích, 
zdobených vyřezávaným dřevem, stří-
brem a mnoha květinami. Každý nosič 
nese přibližně 80 kg. Po celé Andalusii 
jsou tisíce tzv. bratrstev, odpovědných 
za nesení soch a k akci se pečlivě připra-
vují nejméně tři měsíce předem. Mladší 
členové si například nanečisto zkoušejí 
projít trasu s břemenem stejné váhy. 

Kromě Velikonoc se konají významné 
poutě, věnované Panně Marii. Ta je v An-
dalusii velmi uctívána, má bezpočet sva-
tyní a stejně tak bezpočet poutí. Nejslav-
nější „romería“ se odehrává v městečku El 
Rocío na západě Andalusie, kam přichází 
na milion účastníků ze Španělska i jiných 
zemí. Jinou událostí je květnový svátek 
Objevení Kříže, připadající na 3. května, 
na den, kdy podle tradice sv. Helena, 
matka římského císaře Konstantina ve 4. 
století objevila skutečný kříž, na němž 
byl ukřižován Kristus a jeho fragmenty 
se pak rozšířily po Evropě. Karnevaly mají 
také dlouhou tradici, již z dob Zlatého 
věku Andalusie. Jsou vyvrcholením mě-
síců tvrdé přípravy a šití kostýmů. Hlavní 
účastníci - comparsas - jsou skupiny v po-
dobných kostýmech, zpívající při chůzi 
ulicemi písně, ve kterých komentují i sou-
časné události. Někde je součástí karne-
valu „pohřbívání sardinky,“ symbolu půstu.   

V Granadě začíná kalendářní rok místním 
festivalem, Toma de Granada, který připo-
míná, že 2. ledna se Boabdil vzdal křesťan-
ským vojskům. Průvod stoupá k Alhamb-
ře, kde se rozezní zvon na Pozorovatelně 
(Torre de la Vela). Podle tradice dívka, 
která se zúčastní akce se do roku provdá. 
V únoru (1. února) následují oslavy svátku 
patrona města, sv. Cecilia, spojené s pou-
tí do čtvrti Sacromonte. Podávají se víno 
a velké fazole, zpívá a tančí se tradiční se-

villana. Osmou neděli po Velikonocích se 
v Granadě konají nejvýznamnější oslavy 
svátku Corpus Christi z celé Andalusie, 
spojené s býčími zápasy a další zábavou.    

Corridu sem pravděpodobně přinesli už 
Římané a nyní je neodmyslitelně spojena 
s andaluským životem, ať už je to plno-
hodnotná corrida de toros, la lidia, ve kte-
ré vystupují přední matadoři, novillada, 
kde se noví aspiranti utkávají s tříletými 
býčky nebo corrida de rejoneo s bojem 
na koních. V každém představení, které 
obvykle začíná v šest večer se představí tři 
matadoři a každý z nich bojuje postupně 
s dvěma býky. Každé utkání má tři třetiny. 
V té první picador na koni zabodne své 
kopí do šíje býka, v té druhé bandilleros 
vnoří do býkových zad barevné šipky 
a nakonec odvede svou práci matador, 
který obvykle stráví v aréně asi patnáct 
minut. S muletou v ruce předvádí své 
umění, techniku a odvahu než koneč-
ně probodne unaveného býka mečem. 
Hodnoceno je pouze čisté a rychlé zabi-
tí, estocada, což diváci oceňují máváním 
bílými kapesníky a matador je odměněn 
býčíma ušima, případně i oháňkou. Býčí 
zápasy mají svou sezónu od Velikonoční 
neděle do října a bývají spojeny s měst-
skými svátky. Krásné arény pro býčí zápa-
sy (plaza de toros) se nacházejí v Granadě, 
ale v okolí také v Almeríi, Jaénu a přede-
vším Antequeře.

Původ fl amenca je skryt někde v dáv-
nověku. Někteří soudí, že se vyvinulo 
z byzantského chorálu, používaného 
ve vizigótských kostelích. Většina se však 
přiklání k názoru, že se jedná o syntézu 
písní, se kterými přišli do Andalusie cikáni 
a melodií a veršů ze severní Afriky, které 
sebou přinesli muslimové, ještě další po-
pírají cikánský původ, ale připouštějí, že 
cikáni do fl amenca posléze vložili svou 
vlastní osobnost a nesporný talent. Ve fl a-
mencu lze rozpoznat i motivy židovské 
a dokonce hinduistické. Tak, jak je známe 
dnes, má své počátky někdy na přelomu 
18. a 19. stol. na dolním toku řeky Gua-
dalquivir (Jerez, Cádiz) v rodinách, kde se 
tradice předávala z generace na genera-
ci. Po dlouhou dobu bylo považováno 
za uměleckou formu lidí z okraje společ-
nosti, až osobnosti typu Federico García 
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