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Δηζαγωγή 

 

   Σν θιακέλθν είλαη ηξφπνο δσήο; Δίλαη ηξφπνο έθθξαζεο; Έρεη εκπνξεπκαηνπνηεζεί; Πνηα είλαη 

ε ηαπηφηεηά ηνπ; Απφ πνχ πξνέξρεηαη απηή ε θνπιηνχξα; Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα 

πνπ ζέηεη ε παξνχζα εξγαζία. Ζ βαζηθή κνπ ηδέα αξρηθά ήηαλ λα αζρνιεζψ κε ηε ζρέζε ησλ 

gitano
1
 κε ην θιακέλθν, εζηηάδνληαο ηδίσο ζε δεηήκαηα ηαπηφηεηαο. Ζ έξεπλα πνπ ήζεια λα θάλσ 

ζρεηηθά κ‟ απηφ ην δήηεκα ήηαλ ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ επέιεμα ηε Γξαλάδα σο ηφπν παξακνλήο 

κνπ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus. Πξηλ πάσ ζηε Γξαλάδα δελ γλψξηδα πνιιά γη‟ απηφ ην είδνο 

κνπζηθήο, νχηε γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ νχηε γηα ηελ ζέζε πνπ έρεη αθφκε ζήκεξα ζηε δσή ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο. Ζ κφλε κνπ επαθή κε ην θιακέλθν κέρξη ηφηε ήηαλ θάπνηεο ζπλαπιίεο 

πνπ είρα παξαθνινπζήζεη ζηελ Διιάδα θαη ε αθξφαζε απηήο ηεο κνπζηθήο κέζσ δηάθνξσλ 

ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν. Ήηαλ φκσο γηα κέλα έλα θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Αλδαινπζίαο, πνπ κε είρε γνεηεχζεη θαη ήζεια λα γλσξίζσ απφ θνληά. Ζ 

αιήζεηα είλαη φηη αξρηθά αληηιακβαλφκνπλ ην θιακέλθν σο ηε κνπζηθή ησλ gitano πνπ δνπλ ζηελ 

Αλδαινπζία. Μεηά ηε δηακνλή κνπ ζηε Γξαλάδα, ε γλψκε κνπ άιιαμε. Γλψξηζα αξθεηφ θφζκν 

απφ ην ρψξν ηνπ θιακέλθν ζηε Γξαλάδα, απφ ηνπο νπνίνπο άιινη ήηαλ gitano θη άιινη payo
2
. Σν 

βαζηθφ εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο εξγαζίαο, φπσο δηακνξθψζεθε ηειηθά, είλαη ην θιακέλθν ζηε δσή 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο, είηε έρνπλ ηζηγγάληθε θαηαγσγή είηε φρη. 

    Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επέιεμα ην κέξνο απηφ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, ήηαλ 

ην ελδηαθέξνλ κνπ πξνο ηελ ηδηαίηεξε κνπζηθή θνπιηνχξα ηεο Αλδαινπζίαο θαζψο θαη ε εμσηηθή 

εηθφλα πνπ κνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα ην θιακέλθν ησλ gitanos. Δίρα αθνχζεη θαη δηαβάζεη γηα θάηη 

ζπειηέο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη gitanos θαη δηαζθεδάδνπλ παίδνληαο θαη ρνξεχνληαο θιακέλθν. 

Ήζεια ινηπφλ λα δήζσ απφ θνληά ηελ θνηλφηεηά ηνπο θαη λα γλσξίζσ ηνλ θφζκν ηνπ θιακέλθν.  

    Σν πξψην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο κνπ ζηε Γξαλάδα απνθηνχζα πιεξνθνξίεο γηα ην θιακέλθν 

κέζα απφ ζπλαπιίεο πνπ παξαθνινπζνχζα, ηα espectaculos
3
, φπσο νλνκάδνπλ εθεί ηηο ζπλαπιίεο  

παξαζηάζεηο θιακέλθν. Με γλσξίδνληαο αθφκε ηελ ηζπαληθή γιψζζα κνπ ήηαλ δχζθνιν λα πάξσ 

ζπλεληεχμεηο απφ κνπζηθνχο ή ρνξεπηέο θιακέλθν ή αθφκε θαη κφληκνπο θαηνίθνπο. Απηφ ππήξμε 

έλα κηθξφ εκπφδην ζηελ έξεπλά κνπ θαζψο ζα κνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζσ 

πεξηζζφηεξν εζλνγξαθηθφ πιηθφ ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα θαη 

θαζψο απνθηνχζα επρέξεηα ζηα ηζπαληθά, άξρηζα λα πξνζεγγίδσ πεξηζζφηεξνπο εξκελεπηέο 

                                                           
1
 ηε Γξαλάδα θαη γεληθά ζηελ Αλδαινπζία ηνπο ηζηγγάλνπο ηνπο απνθαινχλ gitanos θαη φρη gitano – andaluces, φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζα. 
2
 Ο φξνο payo ρξεζηκνπνηείηαη ζην θιακέλθν γηα λα δειψζεη ηνπο θαιιηηέρλεο – εξκελεπηέο πνπ δελ είλαη gitano. 

3
 Σν espectaculo είλαη ε παξάζηαζε θιακέλθν φπνπ ζπλήζσο ζπκκεηέρνπλ κνπζηθνί θαη ρνξεπηέο. Απηή είλαη  ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ espectaculo απφ ηε ζπλαπιία. Σν espectaculo έρεη θπξίσο ηελ έλλνηα ηνπ ζεάκαηνο. ηε ζπλαπιία 

θιακέλθν ζπλήζσο ζπκκεηέρνπλ κφλν κνπζηθνί.  
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θιακέλθν ή θαηνίθνπο ηεο Γξαλάδα θαη λα πξαγκαηνπνηψ ζπλεληεχμεηο  ζπδεηήζεηο πνπ κνπ 

έδσζαλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο. Οη ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο  

ζπδεηήζεηο κε δηάθνξνπο πιεξνθνξεηέο απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο 

πηπρηαθήο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επηηφπηα έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνίεζα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο κνπ ζηε Γξαλάδα. πλάληεζα gitano θαη payo εξκελεπηέο θιακέλθν 

θαη κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Γξαλάδα, απφ ηνπο νπνίνπο άιινη ήηαλ λένη θη άιινη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία. ηελ αξρή ηηο έξεπλάο κνπ, νη εξσηήζεηο πνπ έζεηα ζηνπο πιεξνθνξεηέο αθνξνχζαλ 

ηδηαίηεξα ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο gitano θαη ηνπο payo σο πξνο ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπο, 

φπσο επίζεο θαη ηελ θαηαγσγή ηνπ θιακέλθν. ηε ζπλέρεηα ην εξεπλεηηθφ κνπ πεδίν 

κεηαηνπίζηεθε θπξίσο ζε δεηήκαηα ηζηνξηθά, αηζζεηηθήο θαη ηαπηφηεηαο. Έλα ζηνηρείν πνπ κε 

εληππσζίαζε ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αλέπηπμα κε θφζκν ηνπ θιακέλθν, ήηαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ζπλέδεαλ ηελ πνηφηεηα ηνπ θιακέλθν κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ θάζε εξκελεπηή θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ηνλ εμσηεξηθεχζεη. πγθεθξηκέλα, ζε εξψηεζε πξνο ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ, 

«Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ θιακέλθν γηα ζέλα;», ε απάληεζε ήηαλ ζρεδφλ πάληα ε ίδηα: 

«Flamenco es lo que viene del corazón!» («Φιακέλθν είλαη απηφ πνπ βγαίλεη κέζα απφ ηελ 

θαξδηά!»). Απηφ απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν πνπ ρξεζηκνπνίεζα ηε θξάζε «κέζα απφ ηελ θαξδηά» 

ζηνλ ηίηιν ηεο πηπρηαθήο. 

     ηηο πξψηεο ζπλεληεχμεηο  ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζα ππήξραλ ζηηγκέο πνπ έλησζα 

άβνια, αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, φηαλ άξρηζα λα 

ζπλεζίδσ ηε δηαδηθαζία, ε αηκφζθαηξα ζηηο έγηλε πην νηθεία. πλεηδεηνπνίεζα πσο βαζηθφ ζηνηρείν 

ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο δελ είλαη ηφζν ε γλψζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ εληφπηνπ πιεζπζκνχ αιιά ε επηθνηλσλία πνπ πξέπεη λ‟ αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνλ 

εξεπλεηή θαη ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ κειεηά. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ρξεηάδεηαη ν εξεπλεηήο, 

εθηφο απφ ην λα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα, λα γίλεηαη κε θάπνην ηξφπν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ κειεηά, έηζη ψζηε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηδέεο ηεο εξεπλνχκελεο θνηλφηεηαο θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 

«αληηθεηκεληθφηεηα». Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη «επηηφπηα ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε»
4
. Καη πάιη 

βέβαηα ην ζπκπέξαζκα ζα είλαη ππνθεηκεληθφ θαζψο ν εξεπλεηήο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε εξκελεχεη 

απηφ πνπ παξαηεξεί. χκθσλα κε ηελ εζλνκνπζηθνιφγν Helen Myers, επηηφπηα έξεπλα είλαη «ε 

παξαηήξεζε αλζξψπσλ in situ»
5
, δειαδή ν εξεπλεηήο «λα βξίζθεη ηνπο εξεπλψκελνπο εθεί πνπ 

είλαη, λα κέλεη θνληά ηνπο κε θάπνηα ηδηφηεηα πνπ λα είλαη απνδεθηή απφ ηνπο ίδηνπο θαη πνπ λα 

επηηξέπεη ηε ζηελή παξαθνινχζεζε πηπρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, κε ζηφρν λα ηηο παξνπζηάζεη 

                                                           
4
 Γθέθνπ – Μαδηαλνχ Γ., Πνιηηηζκόο θη εζλνγξαθία – Από ηνλ εζλνγξαθηθό ξεαιηζκό ζηελ πνιηηηζκηθή θξηηηθή, (Αζήλα: 

Διιεληθά Γξάκκαηα, 2000),  279. 
5
 Myers H., Δπηηφπηα έξεπλα, ζην Δηζαγσγή ζηελ Δζλνκνπζηθνινγία, Καιιηκνπνχινπ Δ./ Μπαιάληηλα Α., (Αζίλε, 

2014), 121. 
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κε ηξφπν σθέιηκν γηα ηελ θνηλσληθή επηζηήκε, αιιά φρη επηδήκην γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

παξαηεξνχκελνπο».
6
 

         ηαλ μεθίλεζα ηελ επηηφπηα έξεπλα, ε πξψηε ηδέα ήηαλ λα κειεηήζσ ηελ θνηλφηεηα ησλ 

gitanos πνπ αζρνινχληαη κε ην θιακέλθν. Πξηλ βξεζψ ζηε Γξαλάδα, είρα ηε γλψκε φηη ζα 

απνηεινχζε κία θνηλφηεηα πνπ ζα μερψξηδε έληνλα απφ ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο. Έηζη, ζηελ 

αξρή ηεο παξακνλήο κνπ, είρα ηελ πξνθαηάιεςε φηη ζα ζπλαληήζσ gitanos θαη ζα θαηαιάβσ 

θαηεπζείαλ ηε δηαθνξά. ηαδηαθά ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα μερσξίζεηο ηελ 

ηζηγγάληθε θαηαγσγή ησλ θαηνίθσλ. Υξεηάζηεθε αξθεηφ δηάζηεκα γηα λα αξρίζσ λα 

αληηιακβάλνκαη θάπνηεο δηαθνξέο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπο ζην θιακέλθν αιιά θαη 

ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο είλαη ε καθξά δηάξθεηα παξακνλήο ζην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ε 

ππφ κειέηε νκάδα. Μέζα ζ‟ απηφ ην ρξφλν παξακνλήο είλαη απαξαίηεην ν εξεπλεηήο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη λα ηηο πξνβιεκαηηθνπνηήζεη, πηνζεηψληαο κία 

αλαζηνραζηηθή ζθνπηά ψζηε λα αλαπηπρζεί κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζ‟ απηφλ θαη ηνλ 

εξεπλνχκελν. πσο επίζεο ρξεηάδεηαη λα ηειεί ελ γλψζεη ησλ πξνθαηαιήςεψλ ηνπ, κέζα απφ ηελ 

αλαζηνραζηηθφηεηα, πξάγκα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηνπ απφ ηα φζα 

γλσξίδεη ή πηζηεχεη κέρξη ηφηε γηα ην δήηεκα πνπ πξφθεηηαη λα κειεηήζεη ή αθφκε απφ εδξαησκέλεο 

αληηιήςεηο. Ο εξεπλεηήο κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαιείηαη λα κειεηήζεη «απφ ηα 

κέζα» ην εξεπλψκελν δήηεκα, ψζηε λα θαηαιήμεη ν ίδηνο ζε θάπνην δηθφ ηνπ ζπκπέξαζκα. Ζ 

εζλνγξαθηθή έξεπλα κέζσ ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο απνηειεί κία πνηνηηθή κέζνδν πνπ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο είλαη ππνθεηκεληθά θαη κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ αλάινγα κε ηνλ θάζε 

εξεπλεηή. Βέβαηα θάπνηα ζηνηρεία παξακέλνπλ ίδηα.
7
  

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο κνπ, φηαλ πήγαηλα ζε ρψξνπο φπνπ έπαηδαλ θιακέλθν φρη κφλν 

gitanos αιιά γεληθά θάηνηθνη ηεο Αλδαινπζίαο, ζπγθεληξσκέλνη ζε νηθνγελεηαθφ θχθιν, 

πξνζπαζνχζα λα πεξλάσ απαξαηήξεηε ψζηε λα κελ ραιάζεη ε αηκφζθαηξα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί 

πνπ ζίγνπξα απνηεινχζε ζηνηρείν ηεο δηθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, δπζθνιεπφκνπλ λα 

βγάισ απ‟ ηελ αξρή ην ηεηξάδην φπνπ θξαηνχζα εζλνγξαθηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηελ έξεπλά κνπ, 

ζρεηηθά κε εληφπηεο ζπκπεξηθνξέο θαη λνεκαηνδνηήζεηο πνπ δελ κνπ ήηαλ νηθείεο. Πξνζπαζνχζα 

λα επηζθέπηνκαη ζπρλφηεξα θάπνηα κέξε πνπ ζεσξνχζα φηη είραλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα, ψζηε λα απνθηήζσ κία άλεζε κε ην πεξηβάιινλ θαη απφ «εμσηεξηθή 

παξαηεξήηξηα» λα κεηαηξαπψ ζε «εζσηεξηθή ζπκκεηέρνπζα»
8
. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα ην 

                                                           
6
 Hughes Everett E. (1960) ζην Myers H., Δπηηφπηα Έξεπλα. 

7
 Γθέθνπ – Μαδηαλνχ Γ., Πνιηηηζκόο θη εζλνγξαθία – Από ηνλ εζλνγξαθηθό ξεαιηζκό ζηελ πνιηηηζκηθή θξηηηθή, 272, 

281. 
8
 Γθέθνπ – Μαδηαλνχ Γ., Πνιηηηζκόο θη εζλνγξαθία – Από ηνλ εζλνγξαθηθό ξεαιηζκό ζηελ πνιηηηζκηθή θξηηηθή, 272, 

281. 
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θαηαθέξσ απηφ σο έλα βαζκφ ήηαλ λ‟ αθνινπζψ ην ξπζκφ θαη λα πξνζπαζψ λα παίδσ palmas
9
. 

Έηζη, ζπκκεηέρνληαο θη εγψ ζην jaleo
10

, έλησζα φηη γηλφκνπλ κέξνο απηψλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

θιακέλθν φρη κφλν σο παξαηεξήηξηα. Κάπνηνη απφ απηνχο πνπ θξαηνχζαλ palmas, θαζψο κε 

έβιεπαλ πνπ πξνζπαζνχζα λα θξαηήζσ ην ξπζκφ, έδεηρλαλ πξφζπκνη λα κε βνεζήζνπλ λα 

θαηαλνήζσ θάπνηα πξάγκαηα γηα ην ξπζκφ ζην θιακέλθν ψζηε λα ζπκκεηέρσ θη εγψ. Ζ ζπκκεηνρή 

κνπ ζην jaleo παίδνληαο palmas ήηαλ έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ. 

    Σν εζλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζα, πέξαλ ησλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ απφ ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, βαζίδεηαη θπξίσο ζε ζπλεληεχμεηο πνπ πήξα απφ κνπζηθνχο θαη ρνξεπηέο θιακέλθν 

αιιά θαη ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο Γξαλάδα πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θιακέλθν αιιά 

κνπ έδσζαλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παιαηφηεξε επνρή ηνπ θιακέλθν. Δπίζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλάο κνπ, φηαλ απέθηεζα άλεζε κε θφζκν απφ θάπνηα κέξε πνπ επηζθεπηφκνπλ 

ζπρλά (π. ρ. Cueva del Gato, Buleria  θ. ά.) δεηνχζα άδεηα αλ ζα κπνξνχζα λα ερνγξαθψ φζε ψξα 

ζα βξηζθφκνπλ εθεί είηε ππήξρε ζπλαπιία θιακέλθν είηε φρη. Έηζη, ζπγθέληξσζα ερνγξαθεκέλν 

πιηθφ απφ ζπλαπιίεο ή απφ κε πξνγξακκαηηζκέλεο γηνξηέο θιακέλθν πνπ θάπνηεο θνξέο 

πξνέθππηαλ κεηά ηε ζπλαπιία. Έλαο εξεπλεηήο κε ηέηνηνπ είδνπο ερνγξαθήζεηο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζεη «δσληαλφ» πιηθφ πνπ είλαη δχζθνιν λα θαηαγξαθεί ζην ραξηί.  

     Οη ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζα είραλ ηε κνξθή «κε δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο» θαζψο 

ππήξρε κία κηθξή θαζνδήγεζε απφ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ φκσο ζηφρεπαλ παξάιιεια ζην λα 

αλνηρηνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ κε δηθνχο ηνπο φξνπο νη πιεξνθνξεηέο.
11

 Δίρα εηνηκάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαλ αλάινγα κε ηε ζπδήηεζε. χκθσλα κε ηνπο 

εζλνγξάθνπο εξεπλεηέο, έλα δχζθνιν θνκκάηη ηεο επηηφπηαο έξεπλαο είλαη ν ηξφπνο πνπ ν 

εξεπλεηήο ππνβάιιεη ηηο εξσηήζεηο. Πξέπεη λα πξνζέμεη φρη κφλν ηη λα ξσηήζεη αιιά θαη ηη λα κε 

ξσηήζεη, ψζηε ν εξσηψκελνο λα κελ επεξεαζηεί απφ νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε ππάξρεη απφ ηε 

κεξηά ηνπ εξεπλεηή γηα ην αληηθείκελν πνπ κειεηά θαη λα δψζεη πιεξνθνξίεο κε βάζε ηελ δηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη ηνπ εξεπλεηή.
12

 

     ηαλ άξρηζα λα ζπλεζίδσ ηε δηαδηθαζία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, άξρηζα λα εηζάγσ ζηνηρεία 

απηνζρεδηαζκνχ ζηνλ ηξφπν πνπ νξγάλσλα ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ηηο δηαδξνκέο κνπ 

ζηελ πφιε. Δπηζθεπηφκνπλ θαζεκεξηλά ηε γεηηνληά Sacromonte θαη άιια ζεκεία ηεο πφιεο ρσξίο 

λα έρσ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Αλαθέξνκαη ζπγθεθξηκέλα ζην Sacromonte γηαηί απνηέιεζε έλα 

κέξνο κε θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλά κνπ. Ήκνπλ πξνεηνηκαζκέλε λα 

θαηαγξάςσ νηηδήπνηε ζα ζπλαληνχζα πνπ ζα ζεσξνχζα φηη κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

                                                           
9
 Palmas: βι. γισζζάξη. 

10
 Jaleo: βι. γισζζάξη. 

11
 Bernard Russell H., Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches, (Thousand Oaks: 

Sage Publications, 1995). 
12

Γθέθνπ – Μαδηαλνχ Γ., Πνιηηηζκόο θη εζλνγξαθία – Από ηνλ εζλνγξαθηθό ξεαιηζκό ζηελ πνιηηηζκηθή θξηηηθή, 281. 
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θάπνην ηξφπν ζηελ έξεπλα. Ο αλζξσπνιφγνο Michael Agar παξαηεξεί φηη «ε εζλνγξαθία είλαη γηα 

ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο φ,ηη ε ηδαδ γηα ηε κνπζηθή», ππνλνψληαο πσο ν εξεπλεηήο πξέπεη λα 

απηνζρεδηάζεη ζηελ έξεπλά ηνπ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.
13

 Βέβαηα, εγψ κπφξεζα λα 

απηνζρεδηάζσ πξνο ην ηέινο ηεο έξεπλάο κνπ, φηαλ πιένλ είρα ληψζεη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλε 

θαη κε ηε δηαδηθαζία θαη κε ηνλ θφζκν ηνπ θιακέλθν.  

     Παξάιιεια, έθαλα έξεπλα ζε δηάθνξεο βηβιηνζήθεο ηεο πφιεο γηα βηβιία πνπ ζα κνπ ήηαλ 

ρξήζηκα, απφ ηα νπνία θάπνηα κνπ πξφηεηλαλ νη πιεξνθνξεηέο κνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία 

επηρεηξψ λα ζπλδπάζσ θαη λα ζπλζέζσ ηα εζλνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ ζπγθέληξσζα θαηά ηελ 

επηηφπηα έξεπλα κε πιεξνθνξίεο πνπ άληιεζα απφ κία ζεηξά άιισλ πεγψλ, θαη εηδηθφηεξα ηε 

βηβιηνγξαθία, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θπξίσο ληνθηκαληέξ), θαζψο θαη δηαδηθηπαθέο πεγέο. 

       ρεηηθά κε ηε βηβιηνγξαθία αληηκεηψπηζα θάπνηεο δπζθνιίεο, φπσο ήηαλ ε αλεπαξθήο γλψζε 

ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο θαη  ε έιιεηςε πεγψλ ζρεηηθψλ κε ην θιακέλθν ζε βηβιηνζήθεο ζηελ 

Διιάδα. Γηα ην πξψην θεθάιαην, πνπ απνηειεί ην ηζηνξηθφ κέξνο ηεο πηπρηαθήο, ήηαλ πην εχθνιν 

λα ζπγθεληξψζσ πιηθφ θαζψο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπ 

θιακέλθν. Σν δεχηεξν θεθάιαην ζπλδέεη ην θιακέλθν ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, δπζθνιεχηεθα σο πξνο ηελ εχξεζε 

ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ήηαλ αλαγθαία θαζψο απηφ ην θεθάιαην δηεξεπλά πην ζχγρξνλα 

δεηήκαηα. 

    Ζ πνξεία ησλ gitano απφ ηελ Ηλδία κέρξη ηελ Ηζπαλία είλαη έλα απφ ηα πξψηα ζέκαηα ηεο 

πηπρηαθήο, ε εμέηαζε ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη νξηζκέλα ληνθηκαληέξ. 

Έλαο ζπγγξαθέαο απφ ηνλ νπνίν άληιεζα πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ν Donald 

Kenrick. Έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηε κεηαλαζηεπηηθή πνξεία θαη ηηο δηαιέθηνπο ησλ Ρνκά. 

Αλαθέξεη ζπλνπηηθά ηελ πνξεία ησλ Ρνκά, ηελ νλνκαζία πνπ έπαηξλε ν λνκαδηθφο ιαφο ηνπο 

αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία βξίζθνληαλ, θαζψο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ.
14

 Ο Γάιινο αλζξσπνιφγνο Εαλ  Πηεξ Ληεδνπά αλαθέξεηαη πην αλαιπηηθά φρη 

κφλν ζηηο ρψξεο κεηαλάζηεπζεο ησλ gitano, αιιά θαη ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο απηνχ ηνπ ιανχ, 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ηηο δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο πνπ απέθηεζαλ αλάινγα κε ηε ρψξα 

κεηαλάζηεπζήο ηνπο, ηα θαηαιχκαηα φπνπ δνχζαλ, ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο πνπ ζπλάληεζαλ 

θαη ζε άιια δεηήκαηα.
15

 Καη ν Kenrick αλαθέξεηαη ζε θάπνηα απφ απηά ηα ζέκαηα, αλ θαη κε πην 

ζπλνπηηθφ ηξφπν.  

                                                           
13

 Agar M. H., The Professional Stanger : An Informal Introduction to Ethnography, (Orlando Florida and London: 

Academic Press, 1980) ζην Γθέθνπ – Μαδηαλνχ Γ., Πνιηηηζκόο θη εζλνγξαθία – Από ηνλ εζλνγξαθηθό ξεαιηζκό ζηελ 

πνιηηηζκηθή θξηηηθή, 285. 
14

 Kenrick D., Σζηγγάλνη: Από ηηο Ιλδίεο ζηε Μεζόγεην, (εθδ. Καζηαληψηε, κεηάθξ. Μαξία Λάβδα, 1997). 
15

 Ληεδνπά Εαλ  Πηεξ, Ρνκα, Σζηγγάλνη, Σαμηδεπηέο. Οη Σζηγγάλνη ηεο Δπξώπεο, (εθδ. Καζηαληψηε, κεηάθξ. Αζελά 

ηπεηάλνπ, 1999). 
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    Υξήζηκα ληνθηκαληέξ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ην Latcho Drom (Tony Gatlif, 1993) θαη 

ην Palante Gitanos. Σν ληνθηκαληέξ Latcho Drom αθεγείηαη ηελ πνξεία ησλ Ρνκά απφ ηελ Ηλδία 

κέρξη ηελ Ηζπαλία κέζα απφ ηε κνπζηθή θαη ην ρνξφ. Ζ θξάζε «latcho drom» αλήθεη ζηε γιψζζα 

ξνκαλί θαη ζεκαίλεη «λα έρεηο έλα ηαμίδη αζθαιέο». Σν ληνθηκαληέξ απηφ ηαμηδεχεη ηνλ αθξναηή 

κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Ηλδίαο, ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Σνπξθίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Οπγγαξίαο, 

ηεο ινβαθίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ην ηαμίδη ηειεηψλεη ζηελ Ηζπαλία κέζα απφ ην puro θιακέλθν ησλ 

gitanos. ηελ ηειεπηαία ζθελή βιέπνπκε ηε gitana ηξαγνπδίζηξηα La Caita, γλσζηή ζην ρψξν ηνπ 

θιακέλθν, λα ηξαγνπδάεη κε ηε ζπλνδεία θη άιισλ γπλαηθψλ ηνπο ζηίρνπο «¿Por qué me escupes 

en la cara? Qué más te podia hacer ser yo que por ser morena y gitana?/ Desde Isabela la 

Católica, desde Hitler hasta Franco/ fueron víctimas de sus guerras/ toitos los gitanos» («Γηαηί κε 

θηύλεηο ζην πξόζσπν; Ση θαθό ζα κπνξνύζα λα ζνπ θάλσ πνπ είκαη κειαρξηλή θαη gitana;/Από ηελ 

Isabela la Católica, από ηνλ Υίηιεξ κέρξη ηνλ Φξάλθν/ όινη νη gitanos ππήξμαλ ζύκαηα ησλ πνιέκσλ 

ηνπο»). Οη ζηίρνη απηνί αληηθαηνπηξίδνπλ θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

gitanos, ηδίσο ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηηο πνιηηηθέο δηψμεηο. Σν Latcho Drom απνηέιεζε κία 

απφ ηηο πξψηεο πεγέο ζηελ έξεπλά κνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ gitanos, ηα ζηνηρεία πνπ 

πηνζέηεζαλ απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο πνπ γλψξηζαλ θαη πψο απηά ζπλέβαιαλ ζηελ πβξηδηθή 

κνξθή ηνπ θιακέλθν. Σν Palante Gitanos εζηηάδεη θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ησλ gitanos πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ απνδνρή ηνπο θπξίσο απφ ηνλ ιαφ ηεο Αλδαινπζίαο. Μέζα 

ζην ληνθηκαληέξ ππάξρνπλ ζεκεία φπνπ αθνχγεηαη ε ηδηαίηεξε δηάιεθηνο ησλ gitano  andaluces, ε 

ιεγφκελε caló. Παξνπζηάδνληαη νη gitanos σο κία κεηνλφηεηα πνπ βίσλε θαζεκεξηλά ηνπο δησγκνχο 

θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ην αίζζεκα ηεο ειεπζεξίαο, ηνπ θφβνπ, ηνπ 

αιιεινζεβαζκνχ θαη ηεο fiesta κέζα απφ ην θιακέλθν.  

    ην πξψην ζηάδην ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, έλαο εξεπλεηήο πνπ κειέηεζα ήηαλ ν 

εζλνκνπζηθνιφγνο Peter Manuel.
16

 Ο Manuel αλαιχεη δηάθνξνπο φξνπο ηνπ θιακέλθν, θαζψο 

επίζεο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο άξρηζε λ‟ αλαπηχζζεηαη ην θιακέλθν 

ζηελ Αλδαινπζία, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θιακέλθν. Παξνπζηάδεη ην θιακέλθν σο κία πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ Αλδαινπζία απφ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ gitano, θαζψο θαη σο ην βαζηθφ κέζν έθθξαζεο θαη δηεμφδνπ ηνπο. 

    Δπηπξφζζεηε πεγή γηα ηελ θαηαγσγή ησλ gitanos, ηε δηάιεθηφ ηνπο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο 

είλαη ε ηζηνζειίδα www.unionromani.org. Ζ Unión Romaní απνηειεί κία κε θεξδνζθνπηθή θαη κε 

                                                           
16

 Manuel P., Flamenco Guitar: History, Style, and Context, (New York: Cambridge University Press, 2002), 

Andalusian, Gypsy and Class Identity in the Contemporary Flamenco Complex, ζην Ethnomusicology vol. 33 no 1, 

1989. 

 

http://www.unionromani.org/
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θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη νξγαλψλεηαη απφ ηελ ηζηγγάληθε θνηλφηεηα ηεο 

Ηζπαλίαο. Ζ ηζηνζειίδα απηήο ηεο νξγάλσζεο ιεηηνπξγεί ζαλ δηαδηθηπαθή εθεκεξίδα φπνπ εθηφο 

απφ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, πεξηέρεη θαη θείκελα αλζξψπσλ ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο πνπ είηε 

ζρεηίδνληαη κε ην θιακέλθν είηε αλαθέξνληαη ζε γεληθφηεξν πιαίζην ζηνπο Ρνκά.  

    Ζ δηαηξηβή ηεο Eva Ösp Ögmundsdóttir, Flamenco: una introducción desde su origen hasta 

nuestros días. El grito del pueblo, απνηέιεζε ζηε κειέηε κνπ ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζην 

ζέκα ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο πνξείαο ησλ gitanos θαη ζηε ζεκαζία ηνπ θιακέλθν ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή.  Ο ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη επίζεο ην ηαμίδη ησλ gitanos κέρξη ηελ άθημή ηνπο ζηελ 

Αλδαινπζία θαη πψο ην θιακέλθν απνηέιεζε γη‟ απηνχο κία «θξαπγή έθθξαζεο».
17

 ηελ πνξεία 

ησλ gitanos θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θιακέλθν αλαθέξεηαη θαη ν ζπγγξαθέαο Angus Fraser.
18

 

    Έλα άιιν δήηεκα πνπ κε απαζρφιεζε είλαη ε δηάιεθηνο caló ησλ gitano  andaluces, θαη 

εηδηθφηεξα νη ξίδεο, ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηζπαληθή γιψζζα, ε ρξήζε ηεο κέζα ζηνπο ζηίρνπο ησλ 

ηξαγνπδηψλ θιακέλθν αιιά θαη ζην επξχηεξν ιεμηιφγην, πνπ ηκήκα ηνπ ζπλερίδεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα. Ζ βαζηθή πεγή ζηελ νπνία ζηεξίρζεθα ζ‟ απηφ ην ζέκα ήηαλ ε 

κειέηε ηνπ γισζζνιφγνπ Miguel Ropero Nuñez.
19

 O Nuñez παξνπζηάδεη θπξίσο ηελ caló κέζα απφ 

ηνπο ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ θιακέλθν, απφ ζπιινγέο φπσο ε Colección de Cantes Flamencos, θαη 

επεμεγεί ηηο ιέμεηο κε ηε βνήζεηα θάπνησλ ιεμηθψλ gitano, φπσο ην Diccionario gitano ηνπ 

Quindalé. πλδπάδεη δηάθνξα ιεμηθά πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ caló θαη ηε δηάιεθην ησλ 

Αλδαινπζηαλψλ. Δπίζεο παξαζέηεη ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην αλ απηή ε δηάιεθηνο είλαη αξγθφ θαη κε 

ην πψο ζπλδέεηαη κε ην θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ gitanos. Ο Nuñez παξαζέηεη απνζπάζκαηα ιφγνπ 

ηνπ gitano Juan de Diós Ramírez Heredia πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε πνπ ππήξρε 

ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ κε ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε caló 

ζπλδεφηαλ κε ηελ αξγθφ ηνπ ππφθνζκνπ. ην δηαρσξηζκφ απηφ ζπλέβαιε επίζεο, ν γισζζνιφγνο 

Rafael Salillas.
20

 

     Μέζα απφ έξεπλεο δηάθνξσλ γισζζνιφγσλ θαη ιανγξάθσλ, φπσο νη Machado y Álvarez 

Demófilo, F. Rodriguez Marin θαη C. Clavería, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο ππήξμε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο γιψζζαο castellano θαη ηεο caló. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηηο ξίδεο ηεο caló 

θαη κε ην αλ απνηειεί κία δηάιεθην ηεο ξνκαλί, ζπγθέληξσζα θάπνηεο πιεξνθνξίεο, θαη ζ‟ απηφ ην 

ζεκείν, απφ ην βηβιίν ηνπ Ληεδνπά.
21

 χκθσλα κε κία άιιε ζεσξία ε caló είλαη ε ηζπαληθή ξνκαλί 

                                                           
17 Ögmundsdóttir Δ. Ö.,  Flamenco: una introducción desde su origen hasta nuestros días. El grito del pueblo, 2010, 

29. 
18

 Fraser Angus, Οη Σζηγγάλνη, (Αζήλα: Οδπζζέαο, κεηάθξ. Γηάλλα θαξβέιε, 1998). 
19

 Nuñez Miguel Ropero, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, (Secreteriado de publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, 1978). 
20

 Salillas R., El delincuente español. El lenguaje, (Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1896). 
21

 Ληεδνπά Εαλ  Πηεξ, Ρνκα, Σζηγγάλνη, Σαμηδεπηέο. Οη Σζηγγάλνη ηεο Δπξώπεο, (εθδ. Καζηαληψηε, κεηάθξ. Αζελά 

ηπεηάλνπ, 1999). 
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πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν.
22

Απηή ε ζεσξία ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηνπ Γάιινπ ηζηγγαλνιφγνπ Bernard Leblón, φηη νη gitanos ηεο Ηζπαλίαο δηαθέξνπλ απφ 

ηνπο Ρνκά πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζε άιιεο ρψξεο θαη ε caló ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηζπαληθή 

γιψζζα παξά κε ηε ξνκαλί. 

     Σν δήηεκα πεξί θαηαγσγήο ηνπ θιακέλθν κε δπζθφιεςε ηδηαίηεξα θαζψο είλαη θάπσο πεξίπινθν 

θαη κε ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν. Κάπνηεο πεγέο, φπσο ν Isidoro Moreno Navarro ζην θείκελν El 

flamenco en la cultura andaluza ζην βηβιίν ηεο θνηλσληνιφγνπ Cristina Roldán
23

, ππνζηεξίδνπλ 

πσο ην θιακέλθν απνηειεί πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ Αλδαινπζηαλψλ απνθιεηζηηθά. Αληίζεηα, ν 

ηζηγγαλνιφγνο Bernard Leblon
24

 ζεσξνχζε φηη ην θιακέλθν απνηειεί αλαθάιπςε ησλ gitanos. Μία 

ελδηάκεζε άπνςε ηνπ ιανγξάθνπ θαη αλζξσπνιφγνπ Demófilo ππνζηεξίδεη φηη «ηα ηξαγνχδηα ζην 

θιακέλθν είλαη κηα αλάκεημε εηεξνγελψλ αιιά ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ρακειήο θνηλσληθήο ηάμεο ηεο Αλδαινπζίαο θαη ηνπ κπζηήξηνπ 

ηζηγγάληθνπ ιανχ».
25

 Ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έθαλε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην cante gitano σο 

ην γλήζην – απζεληηθφ θαη ην cante flamenco πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηε κίμε ηεο θνιθιφξ 

κνπζηθήο ηεο Αλδαινπζίαο. Ο εζλνιφγνο θαη εξεπλεηήο ηνπ θιακέλθν William Washabaugh 

δηέθξηλε κία δηπιή θαηεχζπλζε σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπ: ηελ αλδαινπζηαλή θαη ηελ 

ηζηγγάληθε.
26

 Ο Gonzalez Climent ππνζηήξημε ηελ αλδαινπζηαλή ηνπ πξνέιεπζε. Ο θνηλσληνιφγνο 

Gerhard Steingress ζεσξνχζε πσο ην θιακέλθν δελ ζρεηηδφηαλ κε ηνπο gitano αιιά κε θάπνηνπο 

ξνκαληηθνχο ππνζηεξηθηέο ηεο ηζηγγάληθεο θνπιηνχξαο θαιιηηέρλεο θαη ζπγγξαθείο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο αλαπηχρζεθε κέζα ζην πεξηβάιινλ ησλ Αλδαινπζηαλψλ κπνέκ.
27

 Ο Caballero 

ππνζηήξηδε πσο ην θιακέλθν γελλήζεθε ζηελ Αλδαινπζία, φηη δειαδή δελ ην έθεξαλ καδί ηνπο νη 

gitanos αιιά φηη ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημή ηνπ. Μέζα ζην βηβιίν ηνπ εκπεξηέρνληαη 

αξθεηά απνζπάζκαηα ησλ κεγάισλ θαιιηηερλψλ θιακέλθν θαη ππνζηεξηθηψλ ηεο ηζηγγάληθεο 

ππφζηαζεο ηνπ θιακέλθν, Antonio Mairena θαη Ricardo Molina, πνπ ζεσξνχζαλ πσο ην θιακέλθν 

απνηειεί δεκηνχξγεκα ησλ gitano - andaluces.  

    Τπάξρνπλ ινηπφλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο θαηαγσγήο ηνπ θιακέλθν. Ζ 

πνιππινθφηεηα πνπ ζπλάληεζα ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαίλεηαη λα 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εζλνγξαθηθή έξεπλα, φπνπ ζέηνληαο ε ίδηα ην δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο 

                                                           
22

 Bakker  Peter, Notes on the genesis of Caló and other Iberian para- romani varieties ζην Matras Yaron, Romani in 

contact: The history, structure and sociology of a language, (Philadelphia: J. Benjamins, 1995). 
23

 Roldán C. C., El Flamenco: Identidades Sociales, Ritual y Patrimonio Cultural, (Jeréz de la Frontera: Centro 

Andaluz del Flamenco, 1996). 
24

 Leblon B., Gypsies and Flamenco: Emergence of the Art of Flamenco in Andalusia, (Hatfield, England: Gypsy 

Research Centre University of Hertfordshire Press, 1995). 
25

 Caballero Á. Á., El Cante Flamenco, (Madrid: Editorial Alianza, s. a., 1994), ζει. 300. 
26 Washabaugh W., The Passion of Music and Dance. Body, Gender and Sexuality, (Oxford; New York: Berg, 1998). 

27
 Steingress G., Sociologia del Cante Flamenco, (Sevilla: Signatura Ediciones, 2005). 
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ηνπ θιακέλθν ζηηο ζπδεηήζεηο  ζπλεληεχμεηο, νη πεξηζζφηεξνη πιεξνθνξεηέο κνπ έδηλαλ ηελ ίδηα 

απάληεζε: αλαπηχρζεθε απφ ηνπο gitano θαη ηνπο Αλδαινπζηαλνχο πεξηέρνληαο ζηνηρεία απφ 

πνιινχο πνιηηηζκνχο. 

    Μία άιιε πεγή απνηέιεζε ε ζεηξά ληνθηκαληέξ Rito y Geografia (José Maria Velazquez  

Gaztelu, 1971 – 1973), πνπ δείρλεη ηε ζπκβνιή ησλ gitano ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο 

ηέρλεο ηνπ θιακέλθν, θαη ηε ζέζε πνπ είρε ην θιακέλθν ζηε δσή ηνπο θαη ηδίσο ηζηγγάληθεο 

νηθνγελεηαθέο γηνξηέο. Δπίζεο κέζα απφ ηε ζεηξά απηή γλψξηζα πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν, έλλνηεο φπσο - puro, duende, juerga, fiesta gitana, compás, jaleo - , αιιά 

θαη πνιιά απφ ηα είδε ηνπ θιακέλθν θαη ηνπο θαιιηηέρλεο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθε ην 

θαζέλα απφ απηά. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβάιιεηαη ζηε ζεηξά είλαη νη απιέο  patios  σο ν 

βαζηθφο ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ παιηφηεξα νη fiestas flamencas. Έλα άιιν ληνθηκαληέξ 

είλαη ην Flamenco, an Andalusian Journey (Jana Bokova, 1988), έλα ηαμίδη απφ ηε εβίιιε ζην 

Κάληηζ φπνπ δηεξεπλάηαη ην θιακέλθν σο κία κνξθή ηέρλεο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο gitano. 

Βαζίδεηαη ζε ζπλεληεχμεηο κε επαγγεικαηηψλ εξκελεπηψλ θιακέλθν. Πξνβάιινληαη νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ gitano ζε νηθνγελεηαθφ θχθιν, ε ζπιινγηθφηεηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ην 

θιακέλθν σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο. Μέζα απφ παιηνχο θαηνίθνπο gitanν  andaluces ηεο γεηηνληάο 

Σξηάλα ζηε εβίιιε επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ 

ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ζ‟ απηή ηε γεηηνληά θαη ηελ αιιαγή ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο επηηέιεζεο ησλ ηζηγγάληθσλ γηνξηψλ. Σν ίδην παξαηήξεζα θαηά ηελ επηηφπηα έξεπλα 

πσο ζπλέβε θαη ζηε γεηηνληά ηεο Γξαλάδα, ην Sacromonte. πσο πιεξνθνξήζεθα απφ θάπνηνπο 

ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο, ζην Sacromonte πιένλ ππάξρνπλ ειάρηζηνη 

gitanos. Μέζα απφ απηά ηα ληνθηκαληέξ, γλψξηζα κεγάινπο θαιιηηέρλεο θιακέλθν ηζηγγάληθεο 

θαηαγσγήο, φπσο ηνπο gitano ηξαγνπδηζηέο El Chocolate, Antonio Mairena, ηελ gitana 

ηξαγνπδίζηξηα Fernanda de Utrera θαη άιινπο. 

    ην ηζηνξηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο (πξψην θεθάιαην) απνθάζηζα λα ζπκπεξηιάβσ θάπνηνπο απφ 

ην ρψξν ηνπ cante ην νπνίν απνηειεί θαη ην ηζηνξηθφ ζεκέιην ηνπ θιακέλθν. Ο Ángel Álvarez 

Caballero φπσο θαη ε ηζηνζειίδα www.elartedevivirelflamenco.com, επηθεληξψλνληαη αξθεηά ζε 

ηζηνξηθά δεηήκαηα ηνπ θιακέλθν. Ο Caballero ζην βηβιίν El cante flamenco ζε θάπνηα ζεκεία 

παξαζέηεη βηνγξαθηθά ζηνηρεία πνιιψλ ζεκαληηθψλ θαιιηηερλψλ ηνπ cante θαη ηνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακάηηζαλ ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν. πρλά παξαζέηεη απνζπάζκαηα ηξαγνπδηζηψλ φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν gitano ηξαγνπδηζηήο Antonio Mairena πνπ απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ cante gitano.
28

 Ζ ηζηνζειίδα www.elartedevivirelflamenco.com δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ cante ησλ gitano θαη ησλ payo José Maria Ruiz Fuentes. Πεξηέρεη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο αιιά θαη γηα δηάθνξεο έλλνηεο ηνπ θιακέλθν.  

                                                           
28

 Caballero Á. Á., El Cante Flamenco, (Madrid: Alianza Editorial, 1994, 1998). 

http://www.elartedevivirelflamenco.com/
http://www.elartedevivirelflamenco.com/
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     Παξαηήξεζα πσο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θιακέλθν θαη ζην δεκφζην ιφγν γη‟ απηφ, απφ ην 

παξειζφλ κέρξη ζήκεξα, ηνλίδεηαη ν „δηάινγνο‟ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ραξά κε ηνλ πφλν, ηνπ 

γηνξηηλνχ θαη παξάιιεια ηξαγηθνχ ραξαθηήξα. Ο Caballero ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

εζηηάδεη ζηηο γηνξηέο θιακέλθν, ηζηγγάληθεο θαη κε, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ηελ πξψηε 

πεξίνδν ηνπ θιακέλθν (ηέιε 18
νπ

 αη.) θαη ζηα είδε  palos  φπσο ηα νλνκάδνπλ  πνπ  

αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Πξνβάιιεηαη επίζεο θαη ην 

θνηλσληθνπνιηηηθφ ππφβαζξν ηνπ θιακέλθν σο κία ηέρλε πνπ αλαπηχρζεθε κέζα απφ ην αίζζεκα 

ηνπ θφβνπ ιφγσ ησλ δηψμεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ βίσλαλ νη gitanos θαη 

άιινη θαηαδησθφκελνη ιανί πνπ ζπλππήξραλ ζηελ Αλδαινπζία, φπσο ήηαλ νη Μαπξηηαλνί.  

    Έλα άιιν βηβιίν, ηκήκα ηνπ νπνίνπ κειέηεζα θαηά ηελ έξεπλά κνπ, είλαη ην Historia Social del 

Flamenco ηνπ Alfredo Grimaldos.
29

 Μάιηζηα είρα ηελ ηχρε λα βξίζθνκαη ζηελ παξνπζίαζε απηνχ 

ηνπ βηβιίνπ πνπ έγηλε ζηε Γξαλάδα. Ζ κειέηε αλαιχεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ησλ ζηίρσλ νη νπνίνη 

έρνπλ σο βαζηθφ ζέκα ηνπο δησγκνχο ησλ gitano θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. 

Παξνπζηάδεη πψο ε ραξά κεηαηξεπφηαλ ζε πφλν θαη ην αληίζηξνθν κέζα ζηα ηξαγνχδηα θιακέλθν 

αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο, ζπλδένληαο ηελ εξκεηηθή πεξίνδν ηνπ cante κε 

ηελ πεξίνδν ησλ δησγκψλ ησλ gitano. Ο Grimaldos πεξηγξάθεη επίζεο  θάπνηα απφ ηα πξψηα είδε 

θιακέλθν πνπ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα (toná, siguiriya, romance, 

liviana, θηι.). Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ζην cante jondo «θξχβεηαη» κία αλαξρηθή αίζζεζε 

θαζψο πξνβάιιεηαη κέζα απ‟ απηφ ε επαλαζηαηηθφηεηα ηεο αλδαινπζηαλήο θνηλσλίαο φπνπ 

αλακεηγλχνληαλ νη κνηξνιάηξεο Μνπζνπικάλνη κε ηνπο απεγλσζκέλνπο gitano. Απνηειεί κία απφ 

ηηο πεγέο πνπ παξνπζηάδεη ην θιακέλθν σο απνθιεηζηηθφ δεκηνχξγεκα ησλ gitano  andaluces. 

Δπίζεο, εμεηάδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν θαη ην γεγνλφο φηη θάπνηα 

απφ απηά ίζσο έρνπλ ραζεί ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ κέρξη ζήκεξα πνπ έρεη γίλεη «κφδα». 

Δπίζεο απνηειεί κία πεγή πνπ εζηηάδεη ζε ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο gitano θαιιηηερλψλ.  

    Βαζηθφο εξεπλεηήο ηνπ θιακέλθν ππήξμε επίζεο ν πνηεηήο Felix Grande (1937  2014), πνπ 

έγξαςε ηνπο δχν ηφκνπο Memoria del flamenco.
30

 Με βνήζεζε ζηελ έξεπλά κνπ παξφιν πνπ 

κειέηεζα έλα κηθξφ ηκήκα απηνχ ηνπ έξγνπ θαζψο κε δπζθφιεςε ν πνηεηηθφο ηνπ ιφγνο. Καιχπηεη 

φιεο ηηο πεξηφδνπο ηνπ θιακέλθν: εμεηάδεη ην κνπζηθφ πινχην ηνπ θιακέλθν, ηελ θνηλσληθή 

αλαηαξαρή ηεο Αλδαινπζίαο, ηε ζπκβνιή ησλ gitano  andaluces, ηα café cantantes, ηελ opera 

flamenca, ηε ζπκβνιή ηνπ Manuel de Falla θαη ηνπ Lorca κέζα απφ ην Concurso del Cante Jondo 

πνπ νξγάλσζαλ ην 1922 ζηε Γξαλάδα θαη ηε ζεκαζία θαιιηηερλψλ ηνπ Nuevo Flamenco φπσο 

ήηαλ ν Paco de Lucía θαη ν Camarón de la Isla. 

                                                           
29

 Grimaldos A., Historia Social del Flamenco, (Barcelona: Ediciones Peninsula, 2010). 
30

 Grande F., Memoria del Flamenco, (Madrid: Espasa  Calpe, 1979). 
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    Έλαο βαζηθφο φξνο ηνπ θιακέλθν είλαη ε ιέμε pureza, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο είλαη αξθεηά 

πνιχπινθε. Ο θιακελθνιφγνο José Luis Ortiz Nuevo αλαιχεη ηνλ φξν pureza θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηειηθά απηφο ν φξνο ζπλδέεηαη κε ην θιακέλθν.
31

 Τπάξρνπλ πνιιέο απφςεηο ζρεηηθά κ‟ απηφ 

ηνλ φξν, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο κνπ παξνπζίαζαλ θη νη πιεξνθνξεηέο κνπ. Ο Ortiz Nuevo ζην 

βηβιίν ηνπ αληηηίζεηαη ζηελ άπνςε φηη ην puro θιακέλθν είλαη ην θιακέλθν ησλ gitano ή απηφ πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά απφ ην παξειζφλ. Δηδηθφηεξα, ηζρπξίδεηαη πσο ην θιακέλθν πνηέ δελ ήηαλ 

puro αθνχ έρεη κέζα ζηε κνπζηθή θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζηνηρεία απφ πάξα πνιινχο πνιηηηζκνχο. 

Έηζη ινηπφλ είλαη αληίζεηνο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε απφ πνιινχο gitano ή κε gitano λα 

δηαηεξήζνπλ ην θιακέλθν puro, θαζψο ζεσξεί φηη ην θιακέλθν είλαη ην ζπλζεηηθφ δεκηνχξγεκα 

πνιιψλ πνιηηηζκψλ θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ εμειίζζεηαη δηαηεξψληαο ζηνηρεία απφ ην 

παξειζφλ ηνπ. 

    Έλα άιιν βηβιίν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο gitano είλαη ην Los gitanos, el flamenco y los 

flamencos ηνπ Rafael Lafuente.
32

 Δπηζεκαίλεη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο ηνπ ξνκαληηθνχ 

πεξηπιαλψκελνπ gitano, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνπο δησγκνχο πνπ βίσλε. Δπίζεο, πξνβάιιεη 

ηελ Αλδαινπζία σο ηε γελέηεηξά ηνπ θιακέλθν. Δμεηάδεη ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο 

Αλδαινπζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ άθημε ησλ gitano. Αλαθέξεηαη ζηνπο πνιηηηζκνχο πνπ είραλ 

ζπγθεληξσζεί θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Αλδαινπζίαο 

ζπλέβαιε ζην λα απνθηήζεη ην θιακέλθν πβξηδηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη κία απφ ηηο πεγέο απ‟ φπνπ 

άληιεζα πιεξνθνξίεο γηα ηα café cantantes. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη πνιιά palos θαη ηα δηαρσξίδεη 

αλάινγα κε ην πνηα ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε ή φρη θαζψο επίζεο θαη αλάινγα κε ηα κέξε ζηα 

νπνία αλαπηχρζεθαλ, πξάγκα πνπ κε βνήζεζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζην 

θιακέλθν. Άιια ζηνηρεία πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν αθνξνχλ ηελ caló θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζπλδέεηαη κε ηε ζαλζθξηηηθή θαη ηελ ηζπαληθή γιψζζα παξαζέηνληαο 

παξάιιεια θαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα. 

     Σν άξζξν ηεο εζλνκνπζηθνιφγνπ Μαξίαο Παπαπαχινπ, «The city as a stage: Flamenco in 

Andalusian Culture», επηθεληξψλεηαη ζηε ζέζε πνπ έρεη ην θιακέλθν ζηε δσή ησλ gitano θαη 

γεληθφηεξα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο απφ ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα. Δμεηάδεηαη ε πνηφηεηα 

ηνπ θιακέλθν ζηηο γηνξηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζήκεξα ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ. Μέζα απφ 

ηε δηθή ηεο επηηφπηα έξεπλα ζηελ πφιε Jerez de la Frontera, ε Παπαπαχινπ ζπλδέεη ην puro κε ην 

θιακέλθν ησλ gitano θαη ην παξνπζηάδεη σο βαζηθφ θξηηήξην ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν. 

Δπίζεο, ζην βηβιίν πνπ ζπλέγξαςε κε ηελ αλζξσπνιφγν Βαζηιηθή Λαιηψηε
33

, ε Παπαπαχινπ 

παξνπζηάδεη ην θιακέλθν σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ gitano, σο θάηη πνπ «θπιάεη ζην 

                                                           
31

 Nuevo J. L. Ó., Alegato contra la pureza, (Sevilla: Ediciones Barataria, 2010). 
32

 Lafuente R., Los Gitanos, el Flamenco y los Flamencos, (Barcelona: Editorial Barna, 1955). 
33

 Λαιηψηε Β./ Παπαπαχινπ Μ., «…γηαηί θπιά ζην αίκα καο». Από ην αξραίν δξάκα ζην θιακέλθν, (εθδ. Κξηηηθή, 

2010). 



                                                                                                                                                                                             

 

13 

 

αίκα ηνπ». Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν απνηειεί κέξνο ηεο πην ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζα, θαζψο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ζχγρξνλνπ θιακέλθν αιιά θαη 

είδε ρψξσλ επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν ζήκεξα. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ν κε δηαρσξηζκφο κεηαμχ gitano 

θαη payo εξκελεπηψλ, θάηη πνπ δηαπίζησζα θαη κέζα απφ ηε δηθή κνπ επηηφπηα έξεπλα ζηε 

Γξαλάδα. 

     Ζ έξεπλά κνπ γηα ηα café cantantes θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ίδξπζή ηνπο ζεκαηνδφηεζε ην 

πέξαζκα ζε κία λέα πεξίνδν ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν (κέζα 19
νπ

 αη.  αξρέο 20
νπ

 αη.), βαζίζηεθε 

ζηνλ Caballero
34

, ηνλ Steingress
35

 θαη ηελ ηζηνζειίδα www.elartedevivirelflamenco.com. ην 

βηβιίν ηνπ Caballero θαη ζηελ ηζηνζειίδα γίλεηαη θπξίσο πεξηγξαθή ησλ ρψξσλ απηψλ, αλαθνξά 

ζηνλ ηδξπηή ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αιιαγή ηεο εηθφλαο ηνπ θιακέλθν επεξέαζε 

ηνπο gitanos. Ο Steingress εμεηάδεη ην ζέκα απφ θνηλσληθή ζθνπηά: ην θιακέλθν έπαςε ζηαδηαθά 

λα ζεσξείηαη ε κνπζηθή ηνπ ππφθνζκνπ θη έηζη ην αθξναηήξην δελ απνηεινχληαλ πιένλ κφλν απφ 

άηνκα ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Σν ζεκείν ηνκήο απηψλ ησλ ηξηψλ πεγψλ ήηαλ πσο 

ε ίδξπζε ησλ café cantantes ήηαλ ε αξρή ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηαδηαθήο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ θιακέλθν.  

     πσο αλέθεξα παξαπάλσ, δπζθνιεχηεθα πεξηζζφηεξν ζηελ εχξεζε βηβιηνγξαθίαο γηα ην 

δεχηεξν θεθάιαην. Δθφζνλ ην δεχηεξν θεθάιαην βαζίδεηαη ζε δεηήκαηα ηαπηφηεηαο, κειέηεζα 

αξρηθά πεγέο ζρεηηθά κε ην πψο ε κνπζηθή ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο κέζα απφ 

ηε βησκαηηθή εκπεηξία. Ο Martin Stokes πεξηγξάθεη ηε κνπζηθή σο βαζηθφ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο 

δσήο θαη ηεο αληίιεςήο καο, σο ην κέζν πνπ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηε ζρέζε καο κε ηνλ 

εαπηφ καο, ηνπο γχξσ καο θαη ην ρψξν πνπ καο πεξηβάιιεη.
36

 Δμεηάδεη πψο κέζα απφ ηελ θάζε 

κνπζηθή εκπεηξία πξνβάιιεηαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο κία κνπζηθή παξάζηαζε είλαη 

έλα θνηλσληθφ γεγνλφο. Δπηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ έρεη ε κνπζηθή κέζα ζηελ θνηλσλία, 

θαζψο παξέρεη ζηα κέιε ηεο έλλνηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπο θαη κέζσ απηήο ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. Με βνήζεζε ινηπφλ λα 

θαηαλνήζσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, απφ ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα, ην θιακέλθν ζπλέβαιε ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ gitano θαη ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο, αιιά θαη 

φηη ε αιιαγή ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ηνπ θιακέλθν. 

     ην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηαπηφηεηαο θαη κνπζηθήο επηθεληξψλεηαη θαη ν θνηλσληνιφγνο 

ηεο κνπζηθήο Simon Frith.
37

 Θεσξεί πσο ε θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο είλαη κία εκπεηξηθή 

δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζε κία ζπλερφκελε εμέιημε, θαη πξνζεγγίδεη ηε κνπζηθή εκπεηξία ηνπ 

                                                           
34

 Caballero Á. Á., El Cante Flamenco, (Madrid: Alianza Editorial, 1994, 1998). 
35

 Steingress G., Sociologia del Cante Flamenco, (Sevilla: Signatura Ediciones, 2005). 
36

Stokes M.,  Introduction ζην Ethnicity, Identity and Music. The Musical Construction of Place, (Oxford: Berg 

Publishers, 1994).  
37

 Frith S., «Music and Identity»  ζην Questions of Cultural Identity, επηκέιεηα Stuart Hall/ Paul Du Gay, (London: 

Sage, 1996). 

http://www.elartedevivirelflamenco.com/
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θαζελφο - είηε σο αθξναηήο είηε σο εξκελεπηήο- σο κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Καη βέβαηα ε 

πνηφηεηα ηεο εθάζηνηε εκπεηξίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ εζηθή. Ζ ηαπηφηεηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Frith, πνιιέο θνξέο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε κνπζηθή. Δζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε κνπζηθή «ζπγθξνηεί» ηνπο αλζξψπνπο, πψο θαηαζθεπάδεηαη ε αηνκηθή αιιά θαη 

ζπιινγηθή ηαπηφηεηα κηαο θνηλφηεηαο κέζα απφ ηε κνπζηθή εκπεηξία, θαζψο ε θαηαζθεπή ηεο 

ηαπηφηεηαο απνηειεί έλα δήηεκα φρη κφλν αηνκηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ. Με ηξφπν αλάινγν, ν 

Ακεξηθάλνο εζλνκνπζηθνιφγνο Thomas Turino παξνπζηάδεη ηε κνπζηθή φρη κφλν σο κία ηέρλε, 

αιιά θαη σο ην κέζν εθπιήξσζεο δηαθφξσλ αλαγθψλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο.
38

 Τπνζηεξίδεη πσο 

ε ζπκκεηνρή ζ‟ έλα κνπζηθφ γεγνλφο θαη ε εκπεηξία πνπ απνθηά ην θάζε άηνκν κέζα απφ απηή, 

έρνπλ πνιχηηκε ζπκβνιή ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε. Δπίζεο, ν Turino ζεσξεί  

πσο ε κνπζηθή είλαη έλα είδνο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ 

ηε βησκαηηθή εκπεηξία. ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο κνπζηθήο αλαθέξεηαη θαη ε 

θνηλσληνιφγνο ηεο κνπζηθήο Tia DeNora. Δηδηθφηεξα, ε DeNora εμεηάδεη ηε κνπζηθή σο κία 

δηέμνδν ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαζψο θαη ηελ αιιειφδξαζε αλάκεζα ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε κνπζηθή εκπεηξία πνπ ζπκβάιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο. χκθσλα κε ηελ Tia DeNora, ε κνπζηθή ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

κέζσ ηεο νκαδηθήο εκπεηξίαο, ηεο ζσκαηηθήο θαη πξνλνεκαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπζρέηηζεο ηεο 

κνπζηθήο κε ην πιαίζην ζην νπνίν αθνχγεηαη. 

    Ζ ζεψξεζε ηεο κνπζηθήο σο κέζν ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, κε ηνλ ηξφπν πνπ εμεηάδεηαη 

ζην έξγν ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ, κε βνήζεζε λα θαηαλνήζσ θάπνηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ κνπ πεδίνπ. Δμεηάδνληαο ινηπφλ ηε κνπζηθή βησκαηηθή εκπεηξία σο κέζν 

ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ζε έλα ηκήκα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζηνηρεία ηεο 

αηζζεηηθήο ηεο επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν. 

    Ζ εζλνκνπζηθνιφγνο Loren Chuse, επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε δεηήκαηα ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

θιακέλθν, ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηνπ κέζα ζηα tablaos φπνπ ην θιακέλθν έρεη κεηαηξαπεί ζε 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ, θαη ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο απφ ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα.
39

 ρεηηθά κε ην 

ηειεπηαίν ζέκα, αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ην γπλαηθείν θχιν κέρξη λ‟ 

απνθηήζεη ηζφηηκε ζέζε κε ην αλδξηθφ ιφγσ ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ. Δπίζεο, 

παξνπζηάδεη θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γπλαίθεο, θπξίσο ζηελ ηζηνξία ηνπ cante.  

    ην δήηεκα ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζην θιακέλθν εζηίαζε θαη ν εζλνιφγνο θη εξεπλεηήο ηνπ 

θιακέλθν, William Washabaugh.
40

 Πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε γπλαίθα ζην 

παξειζφλ, ν Washabaugh ζρνιηάδεη θαη ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ θχισλ ζην θιακέλθν. Δηδηθφηεξα, 

                                                           
38

 Turino Th., Music as social life, (Chicago: University of Chicago Press, 2008). 
39

 Chuse L., The Cantaoras. Music, Gender, and Identity in Flamenco Song, (New York: Routledge, 2003). 
40 Washabaugh W., The Passion of Music and Dance. Body, Gender and Sexuality, (Oxford; New York: Berg, 1998). 
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επηζεκαίλεη επίζεο φηη πνιιά ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ απφ ην αλδξηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην quejío
41

. Δπίζεο εμεηάδεη ηελ αιιαγή ζέζεο ηεο γπλαίθαο φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ ηαηλία 

ηνπ Carlos Saura Flamenco φπνπ πξνβάιιεηαη ε ηζφηηκε πιένλ ζέζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζε 

ζρέζε κε ην αλδξηθφ.  

    Γπν θνηλσληνιφγνη, πνπ έρνπλ αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 

αλαπηχρζεθε θαη κεηαζρεκαηίζηεθε ζηε ζπλέρεηα ην θιακέλθν, είλαη ν Gerhard Steingress
42

 θη ε 

Cristina Roldán
43

, ζηνπο νπνίνπο αλαθέξζεθα ήδε παξαπάλσ. Kαη νη δχν παξνπζηάδνπλ ην 

θιακέλθν σο ηε κνπζηθή ηεο Αλδαινπζίαο, ζηελ αλάπηπμε ηεο νπνίαο έπαημαλ έλα κηθξφ ξφιν θαη 

νη gitanos. Ο Steingress ζπλδέεη ηε ζχγρξνλε θνηλσλία κε ηελ αιιαγή ηνπ θιακέλθν, θη επίζεο 

δηαθνξνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο ηφηε δεκνθηινχο κνπζηθήο κε ηε ζεκεξηλή, ζεσξψληαο πσο ην 

θιακέλθν άξρηζε λα εκπνξεπκαηνπνηείηαη φηαλ απέθηεζε δεκνθηιή ραξαθηήξα κε ηελ έλλνηα ηεο 

εκπνξηθήο κνπζηθήο. ηέθεηαη ζηε δηαθνξά ηεο αίζζεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ πξνζπνηεηνχ 

θαη επηζεκαίλεη φηη ην πξνζπνηεηφ πξνθαιεί έλα είδνο απνμέλσζεο κεηαμχ αθξναηή θη εξκελεπηή. 

Ζ Roldán εμεηάδεη ην ζπιινγηθφ ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο ηνπ θιακέλθν, ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη 

άιια θνηλσληθά δεηήκαηα ηνπ θιακέλθν. 

    Ζ παξνχζα εξγαζία αληρλεχεη ηελ πνξεία ηνπ θιακέλθν ζε ηζηνξηθή πξννπηηθή. Ζ ηζηνξία ηνπ 

θιακέλθν ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο. χκθσλα κε ηνλ Caballero
44

, ε πξψηε πεξίνδνο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν ηνπνζεηείηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηέιε 18
νπ

 θαη αξρέο 19
νπ

 αη.
. 

πσο 

επηζεκαίλνπλ ν Molina θαη ν Mairena, απηή ε πεξίνδνο ηνπ θιακέλθν νλνκαδφηαλ «εξκεηηθή» 

θαζψο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη νη γηνξηέο θιακέλθν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 

νηθνγελεηαθφ θχθιν.
45

 Ζ δεχηεξε είλαη ε πεξίνδνο ησλ café cantantes πνπ ηνπνζεηείηαη ζην 

δηάζηεκα κεηαμχ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αη. ‟ απηέο ηηο δχν πεξηφδνπο βαζίδεηαη ην πξψην θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη ην θιακέλθν ζην παξειζφλ, μεθηλψληαο απφ ην ηαμίδη ησλ gitano κε 

αθεηεξία ηελ Ηλδία θαη θηάλνληαο ζηα café cantantes ηεο Αλδαινπζίαο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη 

ην ζχγρξνλν θιακέλθν ππφ ην πξίζκα δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή, ηελ ηαπηφηεηα 

θαη ηε βησκαηηθή εκπεηξία. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν Nuevo Flamenco πνπ μεθηλάεη απφ ην 1950 

θαη θηάλεη κέρξη ζήκεξα. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην εζηηάδεηαη γεσγξαθηθά ζηε Γξαλάδα 

θαη πξαγκαηεχεηαη ζηνηρεία ηνπ θιακέλθν ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ζην πιαίζην εζλνγξαθηθήο 

επηηφπηαο έξεπλαο. 

                                                           
41

 Quejío: βι. γισζζάξη. 
42

 Steingress G., Sociologia del Cante Flamenco, (Sevilla: Signatura Ediciones, 2005). 
43

 Roldán C. C., El Flamenco: Identidades Sociales, Ritual y Patrimonio Cultural, (Jeréz de la Frontera: Centro 

Andaluz del Flamenco, 1996). 
44

 Caballero Á. Á., El Cante Flamenco, (Madrid: Alianza Editorial, 1994, 1998). 
45

 Molina R./ Mairena A., Mundo y Formas del Cante Flamenco, (Madrid: Revista de Occidente, 1963). 
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    Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην ζηεξίρζεθε ζηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν σο 

πξνο ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηνπο gitano. Αξρηθά αλαθέξνκαη ζηελ πνξεία ησλ gitano μεθηλψληαο απφ 

ηελ Ηλδία κέρξη ηελ άθημή ηνπο ζηελ Αλδαινπζία θαη ηε δηάιεθην πνπ κηινχζαλ νη gitano ζηελ 

Αλδαινπζία θαη ηε ρξήζε ηεο ζε ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ ζην θιακέλθν. Σν θεθάιαην απηφ 

πξαγκαηεχεηαη επίζεο ηελ αλάκεημε δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ ζην θιακέλθν, κε θπξηφηεξνπο ηνλ 

Αλδαινπζηαλφ θαη ηνλ ηζηγγάληθν. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο gitano 

θαιιηηερλψλ θαζψο θαη ζηα είδε ηνπ θιακέλθν, ηα ιεγφκελα palo, εμεηάδνληαο ην θιακέλθν σο 

ηξφπν έθθξαζεο θαη δηαζθέδαζεο ησλ gitano - andaluces, σο κία δηέμνδφ ηνπο ζηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο απνδνρή ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά. Έλα άιιν ζέκα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ είλαη ηα είδε ρψξσλ αλάπηπμεο ηνπ 

θιακέλθν. 

    Σν δεχηεξν  θεθάιαην βαζίζηεθε θπξίσο ζε δεηήκαηα ηαπηφηεηαο. Δμεηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν φπσο επίζεο θαη νη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηζέζεηο ηεο ραξάο 

θαη ηνπ πφλνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδσ ην δήηεκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ θιακέλθν 

ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο φπνπ πξνβάιιεηαη πιένλ ε ηέρλε ηνπ θιακέλθν αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ. Δπίζεο, έλα βαζηθφ ζέκα πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην θεθάιαην απηφ είλαη ε βησκαηηθή εκπεηξία ζην θιακέλθν θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ην θιακέλθν έρεη γίλεη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ gitano θαη κε gitano θαηνίθσλ 

ηεο Αλδαινπζίαο. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ην ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθφηεηαο πνπ ραξαθηήξηδε απφ ην 

παξειζφλ αθφκε ηελ ηέρλε ηνπ θιακέλθν. Σέινο, ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

πεξηπινθφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ ζην θιακέλθν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο - 

ηζηγγάληθεο θαη κε ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο  ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν. 

    Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειεί ην εζλνγξαθηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο.  Πεξηγξάθεηαη ε 

εηθφλα πνπ απέθηεζα ε ίδηα γηα ην θιακέλθν ησλ gitano θαη ησλ payo, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαηά ηελ παξακνλή κνπ ζηε Γξαλάδα. Αλαθέξνκαη ζε δηάθνξεο 

εκπεηξίεο πνπ βίσζα θαη παξαζέησ απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο  ζπδεηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζα. Παξάιιεια, πξνζπαζψ λα ζπζρεηίζσ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζα κέζα απφ 

ηελ πξνζσπηθή κνπ εζλνγξαθηθή έξεπλα κε ηα δεηήκαηα θαη ηηο ζεκαηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

     Σέινο, ζηνλ επίινγν παξνπζηάδεηαη κία ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ ηφζν γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν, φπσο είλαη ε θαηαγσγή ηνπ, αιιά θαη γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηηέιεζε ηνπ θιακέλθν ζήκεξα. Δπίζεο, πξνβάιινληαη θάπνηεο γεληθέο εληππψζεηο ζρεηηθά 

κε ηε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο, εζηηάδνληαο ζηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηεο επηηφπηαο εζλνγξαθηθήο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γξαλάδα.  
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Πξώην Κεθάιαην 

Τζηγγάλνη θαη θιακέλθν: Μία δηαιεθηηθή πνξεία ζην ρξόλν 

 

 

Πξώηε Δλόηεηα 

Ζ πνξεία ηωλ Τζηγγάλωλ κέρξη ηελ άθημή ηνπο ζηελ Αλδαινπζία 

 

    Σζηγγάλνη.
46

 Δίλαη ε νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν ζην παξειζφλ, αιιά πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά θαη ζήκεξα απφ δηάθνξνπο εζλνγξάθνπο, γισζζνιφγνπο θαη 

θνηλσληνιφγνπο. Βέβαηα, ζηελ πνξεία ηνπ κεγάινπ ηαμηδηνχ ηνπο, νη Σζηγγάλνη απέθηεζαλ 

δηάθνξεο νλνκαζίεο. Κάπνηεο απφ απηέο ήηαλ Roma, Zingari, Sigoyner, Tsigani, Zigenare, 

Tsiganos. ηε Γχζε ηνπο είπαλ Tsiganes, Gitans, Zigeuners, Gypsies, Gitanos. ηαλ ηνλ 15ν-16ν 

αηψλα έθηαζαλ ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε, ηνπο νλφκαδαλ «Βνεκνχο», «Γχθηνπο» θαη 

«αξαθελνχο».
47

 

    Ζ θαηαγσγή ησλ Σζηγγάλσλ είλαη έλα δήηεκα πνπ κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε, αιιά πνπ δελ 

είλαη ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν. χκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο, ν ηζηγγάληθνο ιαφο, el pueblo gitano 

ζηα ηζπαληθά ή rromano them
48

ζηε γιψζζα ησλ Ρνκά, μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ απφ ηελ 

βνξεηνδπηηθή Ηλδία, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Punjab
49

. Ζ ππφζεζε απηή 

ελδπλακψλεηαη απφ ηηο γισζζνινγηθέο νκνηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ ηλδηθή γιψζζα θαη 

ηελ δηάιεθην ησλ Σζηγγάλσλ. Δπίζεο θάπνηα έζηκα απηνχ ηνπ ιανχ απνηεινχλ καξηπξία γηα ηελ 

πηζαλή ζρεδφλ βέβαηε θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ Ηλδία. 

   Αθεηεξία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ηαμηδηνχ ησλ Σζηγγάλσλ πξνο ηε Γχζε, ζχκθσλα κε ην 

γισζζνιφγν Vania de Gila Kochanowski, απνηειεί ε εμάπισζε ηνπ Ηζιάκ ζηελ Ηλδία ηνπ 9
νπ

 αη., ε 

νπνία πξνθάιεζε κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα απφ ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Ηλδηθήο Υεξζνλήζνπ 

πξνο ηε Γχζε
50

. Σν δεχηεξν θχκα κεηαλάζηεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ μεθίλεζε ηνλ 13ν αηψλα, φηαλ 

αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο θαηνηθίεο ηνπο εμαηηίαο ηεο άθημεο ησλ ζηξαηψλ ησλ 

                                                           
46

 Ζ νλνκαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εξγαζία γηα ηελ αλαθνξά ζηνπο Σζηγγάλνπο , είλαη gitanos θαζψο ζηελ 

Αλδαινπζία αθφκε θαη ζήκεξα ηνπο αλαθέξνληαη κε απηφ ηνλ φξν. 
47 Kenrick Donald, Σζηγγάλνη: Από ηηο Ιλδίεο ζηε Μεζόγεην, (Αζήλα: Καζηαληψηεο, 1994) κεηάθξ.: Μαξία Λάβδα, 5.

 
    

48
 romanno them: Με απηφλ ηνλ νξηζκφ απνθαινχζαλ ηνλ ηζηγγάληθν ιαφ ζηελ γιψζζα ησλ Ρνκά,

 

www.unionromani.org (εκ. επίζθεςεο ζηελ ηζηνζειίδα: 30/10/2014). 
49

 Δλδεηθηηθά βι. Kenrick, Σζηγγάλνη: Από ηηο Ιλδίεο ζηε Μεζόγεην (8), 

ληνθηκαληέξ Palante Gitanos, απφ ην ηζπαληθφ θαλάιη RTVE,  

θαη  www.unionromani.org. 

50
 www.unionromani.org, Vania de Gila Kochanowski, πξφθεηηαη γηα έλαλ γισζζνιφγν πνπ αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε 

ηε δηάιεθην ηνπ Σζηγγάληθνπ ιανχ. 

http://www.unionromani.org/
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Μνγγφισλ, πνπ θαηέθηεζαλ ηα εδάθε ζηα νπνία θαηνηθνχζαλ. Έηζη, νη Σζηγγάλνη μεθίλεζαλ 

λνκαδηθά ην ηαμίδη ηνπο πάλσ ζε θάξα, κεηαθέξνληαο ηηο ζθελέο ηνπο. «O ηζηγγάληθνο ιαφο 

δηψρζεθε απφ ηελ άξηα θπιή κε απνηέιεζκα ηε λνκαδηθή θαη „ρσξίο ξίδεο‟ δσή πνπ αθνινπζνχζε 

απηφο ν ιαφο».
51

 

     Δμαηηίαο ησλ εηζβνιψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Ηλδία αξρηθά απφ ηνπο «Λεπθνχο» 

Οχλνπο, φπσο ηνπο νλφκαδαλ, αξγφηεξα απφ ηνπο Άξαβεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ηνχξθηθσλ θπιψλ, νη Σζηγγάλνη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην Αθγαληζηάλ θαη απφ εθεί πξνο ηελ 

Πεξζία ην 224 κ. Υ., φπνπ έκεηλαλ γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ην 642 κ. Υ.
52

 

Μεηαθηλήζεθαλ αγξφηεο, βνζθνί, κηζζνθφξνη θαη παιαηηαλνί θξνπξνί, έκπνξνη θαη κνπζηθνί, 

αλαδεηψληαο έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν. Γέρηεθαλ αξθεηή εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο Πέξζεο. 

Απηνί πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ Πεξζία κεηαθηλήζεθαλ  κέζσ ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο άιινη πξνο ηνλ 

βνξά θαη άιινη πξνο ην λφην. Απηνί πνπ θηλήζεθαλ πξνο ην βφξεην ηκήκα, πέξαζαλ απφ ηελ 

Αξκελία, ηνλ Καχθαζν θαη ηε θαλδηλαβία. Κάπνηεο ζηάζεηο πνπ έθαλαλ νη Σζηγγάλνη ζηελ πνξεία 

ηνπο ελδερνκέλσο λα θαηαδεηθλχνληαη απφ ηηο γισζζνινγηθέο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε 

δηάιεθηφο ηνπο κε ηηο γιψζζεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο κεηαλάζηεπζαλ. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ 

παξαηεξεζεί αξθεηέο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηελ ηζηγγάληθε δηάιεθην θαη ηελ αξκέληθε γιψζζα. 

    Απφ ηνπο Σζηγγάλνπο κεηαλάζηεο πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην Νφην, δηαζρίδνληαο ηνπο 

πνηακνχο Σίγξε θαη Δπθξάηε, άιινη έθηαζαλ ζηελ Αζηαηηθή Σνπξθία, άιινη ζηε Μαχξε Θάιαζζα 

θαη άιινη ζηε πξία. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπο απνθαινχζαλ Αζίγγαλνπο.
  

Απφ ηελ Αζηαηηθή 

Σνπξθία ππήξμαλ πνιιά θχκαηα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Παιαηζηίλε, ηελ Αξαβηθή Υεξζφλεζν, 

ηελ Αίγππην, ηε βφξεηα Αθξηθή, αιιά θαη πξνο ηνλ Βφζπνξν, ηελ Διιάδα, ηελ Βαιθαληθή 

Υεξζφλεζν θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Υψξεο φπσο ε Ρνπκαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε 

Γηνπγθνζιαβία ηνπο ππνδέρηεθαλ, παξφηη ζπρλά ν εξρνκφο ηνπο αληηκεησπίζηεθε κε θαρππνςία
53

. 

Πνιχ ζπρλά ζηελ ηζηνξία ηνπο, νη ηζαγελείο ηνπο αληηκεηψπηδαλ ζαλ πεξηπιαλψκελνπο εγθιεκαηίεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ κφλν λα βιάςνπλ ηελ ρψξα ηνπο. 

   Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ηζηγγάληθνπ ιανχ θαηέιεμε ζηελ Ηζπαλία, αζρέησο ηεο δηαδξνκήο πνπ 

είρε αθνινπζήζεη. Πνιιέο ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο θαη έξεπλεο ηνπνζεηνχλ ρξνληθά ηελ άθημε ησλ 

Σζηγγάλσλ ζηελ Ηζπαλία ηνλ 15ν αηψλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1425
54

. Δθεί έγηλαλ γλσζηνί κε ηελ 

νλνκαζία gitanos. O βαζηιηάο Alfonso V, επέηξεςε ζηνλ ηζηγγάληθν ιαφ λα πεξάζεη απφ ηα 

Ππξελαία ζηελ Καηαινλία θαη ηελ Αξαγνλία.  Ζ ζεηηθή ππνδνρή ησλ gitanos δηήξθεζε κεγάιν 

ηκήκα ηνπ 15νπ αηψλα.  ηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα γίλνληαη αηζζεηέο νη δηαθνξέο θνπιηνχξαο θαη 

                                                           
51 Thiel-Cramer ζην Ögmundsdóttir,  Flamenco: una introducción desde su origen hasta nuestros días. El grito del 

pueblo, 2010,  ζει. 26.  
52

 Kenrick, Σζηγγάλνη: Από ηηο Ιλδίεο ζηε Μεζόγεην, 13. 
53

 Kenrick, Σζηγγάλνη: Από ηηο Ιλδίεο ζηε Μεζόγεην, 46. 
54

 Δλδεηθηηθά βι. Kenrick, Σζηγγάλνη: Από ηηο Ιλδίεο ζηε Μεζόγεην, 49 θαη Palante Gitanos, ληνθηκαληέξ ζην ηζπαληθφ 

θαλάιη RTVE. 
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ηαπηφηεηαο αλάκεζα ζηνλ ηζπαληθφ θαη ηνλ ηζηγγάληθν ιαφ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ gitanos 

κεηαθέξζεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αλδαινπζία. Ζ άθημε ησλ πξψησλ gitanos ζηελ 

Αλδαινπζία ζεκεηψλεηαη ζηηο 22 Ννεκβξίνπ ηνπ 1462
55

. Σν πεξηβάιινλ θαη ε ζηάζε ηνπ ληφπηνπ 

πιεζπζκνχ εθεί ήηαλ επλντθφηεξε, ζεκαληηθφο ιφγνο γηα λα ζπγθεληξσζεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ην 

κεγαιχηεξν, ίζσο, ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ gitanos. Οη πξψηνη gitanos έθηαζαλ ζηελ 

Αλδαινπζία θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζην Santiago Pontones. ηελ πνξεία ηνπο κέζα ζηελ Αλδαινπζία 

βξήθαλ ζπειηέο φπνπ θαη δνχζαλ πξνζπαζψληαο λα κείλνπλ θξπκκέλνη θαζψο ήηαλ 

θαηαδησθφκελνη. Δμαπιψζεθαλ πνιχ ζχληνκα ζε πφιεηο ζηελ Αλδαινπζία, φπσο  εβίιε, Υεξέζ, 

Κφξδνβα, Γξαλάδα, Μάιαγα, Υαέλ, Οπέιβα, Αικεξία
56

. Τπνζηεξίδεηαη φηη ην αλνηρηφ πλεχκα ησλ 

Αλδαινπζηαλψλ γέλλεζε κηα βαζηά αίζζεζε ζπιινγηθήο ζπκβίσζεο ζηελ ηζηγγάληθε θνηλφηεηα. 

Τπήξραλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία πνπ ζπλέδεαλ ηνπο δχν απηνχο ιανχο. Οη Σζηγγάλνη είραλ θνηλά 

ζηνηρεία κε ηνπο θησρνχο ρσξηθνχο ηεο Αλδαινπζίαο θαη ηνπο Μαπξηηαλνχο πνπ είραλ απνκείλεη 

κεηά ηελ απέιαζε ηνπ 15νπ αηψλα. Καη νη ηξεηο ιανί  αλήθαλ ζε ρακειέο θνηλσληθέο ηάμεηο, 

ππέθεξαλ απφ ηελ θηψρεηα θαη ηηο θαθνπρίεο θαη πνιιέο θνξέο είραλ ζαλ ζεκείν ζπλάληεζεο ηελ 

κνπζηθή φπνπ ζπλδπάδνληαλ νη πνιηηηζκνί απηψλ ησλ ιαψλ: ε παξαδνζηαθή - θνιθιφξ 

αλδαινπζηαλή κνπζηθή, νη κεισδίεο θαη νη ξπζκνί ησλ Σζηγγάλσλ, ηα κειίζκαηα απφ Βφξεηα 

Αθξηθή θαη ε νξηεληάι κνπζηθή ησλ Μαπξηηαλψλ. 

   Σν 1499 άξρηζαλ λα ζεζπίδνληαη «αληηηζηγγάληθνη» λφκνη. Ο πξψηνο επηβιήζεθε απφ ηνπο 

θαζνιηθνχο βαζηιείο, Reyes Catolicos φπσο ηνπο νλνκάδνπλ ζηελ Ηζπαλία, Ηδακπέι θαη Φεξλάλην. 

χκθσλα κε ην λφκν απηφ νη gitanos ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εγθαηαζηαζνχλ σο ππεξέηεο θαη 

απαγνξεπφηαλ ε έμνδφο ηνπο απφ ην βαζίιεην. Απηφ απνηεινχζε κφλν ηελ αξρή κηαο ζεηξάο λφκσλ 

πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην πέξαζκα πνιιψλ αηψλσλ πνπ θαηέζηεζαλ πνιχ δχζθνιε ηε δηακνλή ησλ 

gitanos ζηελ Ηζπαλία. Σν 1633 ν Φίιηππνο ΗV απαγφξεςε ζηνπο gitanos λα κηιάλε ηε δηθή ηνπο 

δηάιεθην
57

. Ζ ηζηνξία δείρλεη φηη ε θνπιηνχξα θαη ν ηξφπνο δσήο ησλ gitanos βξέζεθε ζην 

ζηφραζηξν ησλ αξρψλ. Απηφ ππήξμε δπλαηφ πιήγκα γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ.  

     Δξρφκελνη ηψξα ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Ηζπαλίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηζπαληθνχ Δκθχιηνπ 

(1936 – 1939), επί Φξάλθν, ν ηζηγγάληθνο ιαφο πέξαζε κηα απφ ηηο πην ζθιεξέο πεξηφδνπο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ. Θεσξνχληαλ φηη ήηαλ θαθνπνηνί θαη φηη έβιαπηαλ ζνβαξά ηνλ θφζκν θαη κφλν κε ηελ 

                                                           
55

Απηή ε κέξα γηνξηάδεηαη ζε φιε ηελ Αλδαινπζία σο παγθφζκηα κέξα ησλ Σζηγγάλσλ, (ληνθηκαληέξ Palante 

Gitanos). 
56

 Νηνθηκαληέξ Palante gitanos. 
57 Ögmundsdóttir E. Ö.,  Flamenco: una introducción desde su origen hasta nuestros días. El grito del pueblo, 2010,  
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χπαξμή ηνπο. Σνπο απαγφξεπαλ λα κηιάλε ζηε δηάιεθην ηνπο φπσο επίζεο λα θχγνπλ απφ ηε ρψξα. 

Μεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ δνινθνλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.
58

 

   πσο ππνζηεξίδεη ν Γάιινο αλζξσπνιφγνο Εαλ Πηεξ Ληεδνπά, «Ζ δσή ηνπ Σζηγγάλνπ είλαη έλαο 

ηξφπνο θαη κία ηέρλε δσήο πνπ βαζίδεηαη ζε απεξίγξαπηνπο θαη αδηφξαηνπο ηξφπνπο χπαξμεο θαη 

ζε εθήκεξνπο θαη επκεηάβιεηνπο ηξφπνπο δξάζεο. Απηφ πνπ νξίδεη φηη θάηη είλαη ηζηγγάληθν είλαη 

πξψηα απ' φια ε ρξήζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα ζε έλα δηακνξθσκέλν 

ζχλνιν».
59

 Ζ ζπλερήο κεηαλάζηεπζε ησλ Σζηγγάλσλ είρε σο απνηέιεζκα λα δαλεηζηνχλ ζηνηρεία 

απφ πνιινχο θαη δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Δθείλν φκσο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη φηη 

δαλείζηεθαλ θάπνηα ζηνηρεία θη έδσζαλ ζ' απηά ηζηγγάληθε κνξθή, ηα «ηζηγγαλνπνίεζαλ». Δίλαη 

έλαο ιαφο πνπ κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ έκαζε λα δεη κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Απηφ 

πνπ ζπλέβαιε ζην λα παξακείλνπλ δσληαλνί σο ιαφο, παξφιεο ηηο δηψμεηο πνπ ππέζηεζαλ 

δηαρξνληθά, ήηαλ ε αιιειεγγχε θαη ην αίζζεκα ζπιινγηθφηεηαο, πνπ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο. Ζ θνηλνηηθή δσή, πνπ επέιεμαλ λ‟ αθνινπζήζνπλ, ζπλέβαιε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ερζξηθή ζηάζεο πνπ ππήξρε απέλαληη ηνπο απφ πνιινχο κε Σζηγγάλνπο.
60

 Ζ 

απφξξηςε ηεο ηζηγγάληθεο ηαπηφηεηαο απφ ηνπο κε Σζηγγάλνπο πξνθαινχζε ηελ αληίδξαζε απφ ηνλ 

ηζηγγάληθν ιαφ ψζηε λα παξακείλεη δσληαλφο κε ηε δηθή ηνπ δχλακε.
61

 Έηζη, ήηαλ αλαπφθεπθην λα 

δεκηνπξγεζεί ερζξφηεηα θαη απφ ηελ κεξηά ησλ Σζηγγάλσλ. Ο πνιηηηζκφο ησλ gitanos 

δηακνξθψλεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο θαη ηελ επαθή κε ηνπο άιινπο ιανχο. Ζ 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα πξνθχπηεη απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ, φπσο είλαη ε 

αιιειεγγχε, ε λνκαδηθή πνξεία, ε ππεξεθάλεηα σο πξνο ηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, ην νκαδηθφ 

έλζηηθην, νη ηδενινγηθέο αμίεο
62

. 

    Έλα ζηνηρείν ηεο ηδενινγίαο ησλ Σζηγγάλσλ ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία ηνπο. χκθσλα κε ηνλ 

αλζξσπνιφγν Εαλ Πηεξ Ληεδνπά, «νη Σζηγγάλνη αληηκεηψπηδαλ ηελ εξγαζία φρη σο ηξφπν 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, αιιά σο ηξφπν επηβίσζεο. Απηφ πνπ είρε ηελ κεγαιχηεξε αμία ζηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπο ήηαλ ν άλζξσπνο θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο».
63

 Γη' απηφ αζρνινχληαλ θπξίσο κε 

επαγγέικαηα πνπ είραλ ζπιινγηθφ ραξαθηήξα. Κάπνηα απφ απηά ήηαλ αγξνηηθέο εξγαζίεο, 

πεηάισκα αιφγσλ, εξγαζία ζε κεηαιινπξγεία θαη μπινπξγεία, θαηαζθεπέο απφ θαιάκη ή δέξκα 

πνπ πνπινχζαλ ζην δξφκν, θπλήγη, ςάξεκα, κνπζηθή ζε δηάθνξεο ηζηγγάληθεο γηνξηέο ή ζε ρψξνπο 

φπνπ παηδφηαλ κνπζηθή. 

                                                           
58

 Νηνθηκαληέξ Palante gitanos. 
59

 Ληεδνπά Εαλ Πηεξ, Ρνκά, Σζηγγάλνη, Σαμηδεπηέο. Οη Σζηγγάλνη ηεο Δπξώπεο, (Αζήλα: Καζηαληψηε, 1999, κεηάθξ.: 

Αζελά  Α. ηπεηάλνπ), 117. 
60

 Ληεδνπά, Ρνκά, Σζηγγάλνη, Σαμηδεπηέο. Οη Σζηγγάλνη ηεο Δπξώπεο, 118. 
61

 Ληεδνπά, Ρνκά, Σζηγγάλνη, Σαμηδεπηέο. Οη Σζηγγάλνη ηεο Δπξώπεο, 119. 
62

 Ληεδνπά, Ρνκά, Σζηγγάλνη, Σαμηδεπηέο. Οη Σζηγγάλνη ηεο Δπξώπεο, 121. 
63

 Ληεδνπά, Ρνκά, Σζηγγάλνη, Σαμηδεπηέο. Οη Σζηγγάλνη ηεο Δπξώπεο, 120. 
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   Βαζηθφ ηκήκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ gitano ζρεηηδφηαλ κε ην θιακέλθν. Μέζα απφ ηελ 

δηακνλή ηνπο ζηελ Αλδαινπζία γλψξηζαλ ην θιακέλθν θαη ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν θιακέλθν απνηεινχζε ην βαζηθφ ηξφπν δηαζθέδαζεο θαη 

έθθξαζήο ηνπο. Έηζη, ινηπφλ, νη gitanos, πηνζεηψληαο ζηνηρεία ηεο αλδαινπζηαλήο θνιθιφξ 

κνπζηθήο  θαη άιισλ πνιηηηζκψλ πνπ ζπλάληεζαλ ζην «ηαμίδη» ηνπο, έδσζαλ ζην θιακέλθν 

ηζηγγάληθε κνξθή κέζα απφ ηε juerga
64

 πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ θαζεκεξηλά ζηηο απιέο ηνπο θαη ηηο 

peñas flamencas.
65
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 Juerga: βι. γισζζάξη. 
65

 Peña flamenca: βι. γισζζάξη. 
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Γεύηεξε Δλόηεηα 

Φιακέλθν: Ζ ζπλάληεζε δύν πνιηηηζκώλ 

 

    ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγσγή ηνπ 

θιακέλθν θαη ηε ζπκβνιή δχν δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημή ηνπ: ηνπ 

πνιηηηζκνχ ησλ Αλδαινπζηαλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ gitano. Θα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν γελλήζεθε ην θιακέλθν ζηελ Αλδαινπζία κέζα απφ ηελ αλάκεημε δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. 

    Φιακέλθν. ηελ αξρή ήηαλ ν ξπζκφο θαη ν ξπζκφο αλαπαξάρζεθε ζηελ Αλδαινπζία, πνπ 

απνηειεί ηελ «κεηέξα» θαη ηε γε φπνπ γελλήζεθε ην θιακέλθν. Τπάξρνπλ πνιιέο απφςεηο ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαγσγή ηνπ. Ζ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν μεθηλάεη απφ πνιχ παιηά. Δίλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ηφζν ε ρξνλνινγία φζν θαη ε θαηαγσγή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Peter 

Manuel, ην θιακέλθν γελλήζεθε πεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα
66

, κέζα απφ ηε θνιθιφξ 

κνπζηθή ηεο Αλδαινπζίαο, ε νπνία επαλαπξνζδηνξίζηεθε θαη πήξε άιιε κνξθή κε ηε ζπκβνιή ησλ 

gitano.
67

 Γηακεηξηθά αληίζεηε είλαη ε άπνςε ηνπ Rafael Lafuente φηη «ην θιακέλθν ήηαλ ηφζν 

αξραίν φζν θαη ε Αλδαινπζία».
68

 ε θάζε πεξίπησζε ην θιακέλθν θαηείρε θπξίαξρε ζέζε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ gitano  andaluces.
69

 Απνηεινχζε γη‟ απηνχο ην βαζηθφ κέζν έθθξαζεο αιιά 

θαη δηαζθέδαζεο. Σν θιακέλθν απνηεινχζε ην ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο, 

ησλ Αλδαινπζηαλψλ κε ηνπο gitanos. Ζ απνδνρή πνπ δέρηεθαλ νη gitanos ζηελ Αλδαινπζία, ίζσο 

λα νθεηιφηαλ ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο πνπ βίσλαλ θαη νη ληφπηνη θάηνηθνη. 

    Πνιινί νηθνλνκηθνί,  θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο έθεξαλ ηνλ ιαφ ηεο 

Αλδαινπζίαο ζην ζεκείν λα δεη ππφ ζπλζήθεο θαηαπίεζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. Απηφ ζπλέβαηλε 

ζε κεγάιν βαζκφ ζε αγξφηεο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ ππεξεζία κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ, ζην 

πξνιεηαξηάην ησλ κεγάισλ πφιεσλ θαη ζηνπο gitano  andaluces πνπ απνηεινχζαλ ηελ κεηνςεθία: 

ηξεηο θνηλσληθέο νκάδεο κε παξφκνηεο ζπλζήθεο χπαξμεο γίλνληαη ε βάζε φπνπ ζα αξρίζεη λα 

ρηίδεηαη ε ηέρλε ηνπ θιακέλθν. 

     ηελ Αλδαινπζία είραλ ζπγθεληξσζεί πνιινί δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί.  Τπάξρεη κία ζεσξία 

πνπ ππνζηεξίδεη πσο ην θιακέλθν απνηεινχληαλ απφ δηνλπζηαθά ηξαγνχδηα πνπ εθηεινχληαλ 
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 Βι. εηζαγσγή (πεξηνδνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν ζει.14). 
67

 Manuel P., Flamenco Guitar: History, Style, and Context ,  (New York: Cambridge University Press, 

2002), 13.  
68

Lafuente Rafael, Los gitanos, el flamenco y los flamencos (Barcelona: Editorial Barna, 1955), 15. 
69

 Gitano – andaluz, κε απηφ ηνλ φξν απνθαινχληαλ νη Σζηγγάλνη πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ Αλδαινπζία (Navarro 

I. M. , El flamenco en la cultura andaluza, ζην El flamenco: Identidades sociales, ritual y patrimonio cultural, 18). 
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ζηνπο θήπνπο ηεο Σαξηήζζνπ
70

. χκθσλα κε ηελ ίδηα ζεσξία, ην θιακέλθν ήηαλ ιεηηνπξγηθή 

κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε ιεηηνπξγίεο ησλ Μνδάξαβσλ.
71

 Δίλαη κία κνπζηθή πνπ ζην 

άθνπζκά ηεο κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ζηνηρεία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Δκπεξηέρεη 

γλσξίζκαηα ηνπ καπξηηαληθνχ, ηνπ εβξατθνχ, ηνπ ζεθαξαδίηηθνπ, ηνπ ηζηγγάληθνπ θαη ηνπ 

θαζηειηάληθνπ πνιηηηζκνχ, νη νπνίνη είραλ ηζηνξηθή παξνπζία ζηελ Αλδαινπζία. Ζ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ απηψλ γίλεηαη θαλεξή θαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή πνιιψλ θηηξίσλ ζε 

δηάθνξεο πφιεηο ηεο Αλδαινπζίαο. Ο Caballero Ángel Álvarez ζέηεη ην εξψηεκα αλ ε βάζε ηνπ 

cante flamenco είλαη εβξατθή, ηνπδατθή, αξαβηθή ή gitano.
72

 Ζ Αλδαινπζία απέθηεζε ηδηαίηεξε 

θνπιηνχξα θαζψο απνηέιεζε ζεκείν ζπλάληεζεο δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ πνιηηηζκψλ απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ζήκεξα: ηνπ αξραηνειιεληθνχ, ηνπ ειιεληζηηθνχ θαη ξσκατθνχ, ηνπ βπδαληηλνχ, ηνπ 

ζπξηαθνχ, ηνπ πεξζηθνχ, ηνπ ηλδηθνχ, ηνπ ηζπαληθνχ.   

    Έλα φκσο απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν πνπ έρεη απαζρνιήζεη 

αξθεηνχο θιακελθνιφγνπο, αθνξά ηελ ηζηγγάληθε ή κε θαηαγσγή ηνπ. Ο αλζξσπνιφγνο θαη 

ιανγξάθνο Machado y Álvarez ή Demófilo
73

 είρε γξάςεη φηη ηα ηξαγνχδηα ζην θιακέλθν είλαη κία 

αλάκεημε εηεξνγελψλ αιιά ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε ζπκβίσζε ησλ 

Αλδαινπζηαλψλ πνπ αλήθαλ ζε ρακειέο θνηλσληθέο ηάμεηο κε ηνλ «κπζηήξην θαη μέλν», πξνο ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ, ιαφ ησλ gitanos.
74

 Μέζα απφ δηάθνξεο πεγέο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πσο 

ζηελ πνξεία ηνπο νη gitanos δελ ζπλάληεζαλ θάπνπ ην θιακέλθν, νχηε δείρλεη ε ηζηνξία λα ην 

έθεξαλ καδί ηνπο απφ εθεί πνπ μεθίλεζαλ, απφ ηελ Ηλδία. χκθσλα κε ηνλ αλζξσπνιφγν Navarro, 

«φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο gitanos, θάλνληαο ιφγν γηα ην θιακέλθν, ελλννχκε ηνπο gitanos 

andaluces, δειαδή ζε φζνπο gitanos κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Αλδαινπζία»
75

. ζνη απφ ηνπο 

Σζηγγάλνπο πνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ Ηλδία δελ έθηαζαλ ζηελ Αλδαινπζία δελ ζρεηίδνληαη κε ην 

θιακέλθν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Ίζσο ην θιακέλθν λα πξνυπήξρε ηεο εηζφδνπ ησλ gitanos ζηελ 
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Σάξηεζζνο, πξφθεηηαη γηα ηελ αξραία πφιε – ιηκάλη ζηε λφηηα Ηβεξηθή ρεξζφλεζν ζηελ Κνζηα ληε ια ινπζ ηεο 

Αλδαινπζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο εβίιεο ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Γνπαδαιθηβίξ. 
71

    Μνδάξαβεο (εθ ηνπ αξαβηθνύ musta’rib) : Πξφθεηηαη γηα ηνπο Ηζπαλνχο Υξηζηηαλνχο πνπ δνχζαλ θάησ απφ ηνπο 

κνπζνπικαληθνχο θαλνληζκνχο (8
νο

-11
νο

 αηψλαο) νη νπνίνη , φζν ήηαλ απξνζειχηηζηνη ζην Ηζιάκ, πηνζέηεζαλ ηελ 

αξαβηθή γιψζζα θαη ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ. Απνκνλσκέλεο νη Μνδαξαβηθέο  πεξηνρέο, θαηαιάκβαλαλ κεγάιεο 

κνπζνπικαληθέο πφιεηο, θπξίσο ζην Σνιέδν, ηελ Κφξδνβα θαη ηε εβίιιε, φπνπ νη Μνδάξαβεο ζρεκάηηζαλ εχπνξεο 

θνηλφηεηεο. Οη Μνδάξαβεο ηειηθά κεηαθέξζεθαλ ζηα βφξεηα ηεο Ηβεξηθήο Υεξζνλήζνπ φπνπ κεηέθεξαλ ην 

αξρηηεθηνληθφ ζηπι ηεο ηζιακηθήο Κφξδνβα. (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/395436/Mozarab) 
72

 Caballero Á. Á., El cante flamenco, (Madrid: Aliaza Editorial, 1994, 1998), 45. 
73

Álvarez Machado,   γλσζηφο θαη σο «Demófilo», απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Αλδαινπζηαλνχο αλζξσπνιφγνπο θαη 

ιανγξάθνπο ηνπ 19
νπ

  αηψλα. 
74

 Caballero, El cante flamenco, 67. 
75

Navarro I. M., El flamenco en la cultura andaluza, ζην Roldán C. C., El flamenco: Identidades socials, ritual y 

patrimonio cultural, (Jeréz de la Frontera: Centro Andaluz del Flamenco, 1996), 25.   
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Αλδαινπζία. κσο ε ζπκβίσζε ηνλ δχν απηψλ ιαψλ, ηνπ ιανχ andaluz
76

 θαη ηνπ ιανχ ησλ 

gitanos, ζπλέβαιε ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ cante gitano  andaluz
77

. Ο ζπγγξαθέαο 

θαη δεκνζηνγξάθνο Manfredi C. D., αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηνλ gitanismo
78

    no gitanismo ηνπ 

θιακέλθν φηη « νη gitanos θαηαλφεζαλ ην cante jondo
79

 ζπκβηψλνληαο κε ηνπο Αλδαινπζηαλνχο»
80

. 

Ζ ζέζε απηή ηνπ Manfredi έρεη θάπνηα ινγηθή εμήγεζε, δηφηη αλ ην cante flamenco αλήθε ζηνπο 

gitanos θαη νη Αλδαινπζηαλνί ην είραλ γλσξίζεη απφ απηφ ην ιαφ, ηφηε ζα ην είραλ γλσξίζεη θαη νη 

ππφινηπεο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πέξαζαλ ζηε δηαδξνκή ηνπο. Κάπνηνη ππνζηήξηδαλ φηη ζηηο αξρέο 

ηνπ 16
νπ

 αηψλα, νη gitanos πήξαλ ζηνηρεία απφ ηελ θνιθιφξ κνπζηθή ηεο Αλδαινπζίαο θαη άξρηζαλ 

ζηγά- ζηγά λα ρηίδνπλ ην θιακέλθν
81

. Μάιηζηα ν Demófilo πίζηεπε φηη ην θιακέλθν ήηαλ αξρηθά 

gitano θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε θαη αλδαινπζηαλφ.
82

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ καξηπξά ηε 

ηζηγγαληθφηεηα ηνπ θιακέλθν είλαη ε δηάιεθηνο caló πνπ κηινχζαλ νη gitanos, ζηελ νπνία είραλ 

γξαθηεί αξθεηνί ζηίρνη ηξαγνπδηψλ θιακέλθν (βι. θεθ. 1 ελφηεηα 3). Δπίζεο, ε ηζηγγαληθφηεηα ηνπ 

θιακέλθν ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ππήξρε θαηεγνξία ηξαγνπδηνχ θιακέλθν πνπ 

απνηεινχληαλ απφ palos
83

  πνπ είραλ αλαπηπρζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνπο gitanos. Ζ θαηεγνξία 

απηή νλνκαδφηαλ cante gitano θαη ηα βαζηθά palos απφ ηα νπνία απνηεινχληαλ ήηαλ ε toná, ε 

martinete, ε carcelera θαη άιια. 

   Σν θιακέλθν αλαπηχρζεθε ζε δηάθνξεο πφιεηο ηνπ λφηνπ ηεο Ηζπαλίαο φπσο ε εβίιε, ην Κάληηζ,  

ε Γξαλάδα, ε Κφξδνβα, ε Υαέλ. Ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιακέλθν έπαημαλ νξηζκέλα 

barrios
84

ζε απηέο ηηο πφιεηο, φπσο ήηαλ ε Σξηάλα ζηε εβίιιε, ε Jerez de la Frontera ζην Κάληηζ 

θαη ην αθξνκφληε ζηε Γξαλάδα. Μάιηζηα απηά ηα barrios ηα νλφκαδαλ gitanerias
85

θαζψο ήηαλ 

ππθλνθαηνηθεκέλεο γεηηνληέο απφ gitanos
86

. «Σν ηξαγνχδη θιακέλθν άξρηζε λα γελληέηαη, λα 

δεκηνπξγείηαη, λα αλαπηχζζεηαη ζηε δψλε ηεο Αλδαινπζίαο αθξηβψο φηαλ νη gitanos 

εγθαηαζηάζεθαλ ζ‟ απηήλ».
87
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 Andaluz: ν φξνο αλαθέξεηαη ζηνλ αλδαινπζηαλφ ιαφ. 
77

Machado Á., «Demófilo», ζει. 12  ζην Molina R., Cante Flamenco- Antologia, ,  (Taurus Ediciones, 1965). 
78

 Gitanismo: «ηζηγγαληζκφο», ην ηζηγγάληθν ζηνηρείν κέζα ζην θιακέλθν. 

 
79

 Cante Jondo: βι. γισζζάξη. 
80

Caballero, El cante flamenco, 53. 
81

 Molina Ricardo, Cante Flamenco- Antologia , (Taurus ediciones, 1965) 13. 
82

 Demófilo ζην Caballero Á. Á., El cante flamenco, (Madrid: Alianza Editorial, 1994, 1998), 55. 
83

 Palo: βι. γισζζάξη.  
84

 Barrio: βι. γισζζάξη. 
85

 Gitaneria: βι. γισζζάξη. 
86

 “La tierra del flamenco, Topografia del flamenco”, Lopez J. F., (εκ. επίζθ. 15/1/2015),  θαη Caballero Ángel Álvarez,  

(Madrid: Alianza Editorial, 1994, 1998),  25. 
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 Caballero, El cante flamenco, 25. 
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     πγθεληξψλνληαλ νηθνγέλεηεο ζε ζπειηέο (cuevas), ζε tavernas, ζε café cantantes θαη ζε 

patios
88

 θαη δηαζθέδαδαλ κέζα απφ ην θιακέλθν. Ζ ηέρλε ηνπ θιακέλθν αλαπηπζζφηαλ ζηελ 

Αλδαινπζία κέζα απφ ηε θηψρεηα, ηνλ πφλν, ην θφβν, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηελ θνηλσληθή 

θαηαπίεζε, ηε ραξά θαη ηε λνζηαιγία πνπ βίσλαλ θαζεκεξηλά νη θάηνηθνη ηεο Αλδαινπζίαο. Σν 

θιακέλθν απνηεινχζε γη‟ απηνχο «El primero grito» ηελ πξψηε «θξαπγή» αληίδξαζεο ζηηο 

δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. χκθσλα κε ηνλ θιακελθνιφγν Félix Grande
89

  

 

« ην cante gitano-andaluz δελ είλαη αθξηβψο κία κνπζηθή δεκνθηιήο: είλαη έλαο πφλνο δεκνθηιήο. Κάηη πνπ είλαη 

ξηδσκέλν κέζα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αλδαινπζίαο θαη παιεχεη λα ιερζεί θαη ιέγεηαη κέζσ ησλ εξκελεπηψλ ηνπ 

θιακέλθν. Λέγεηαη ζπιινγηθά. Λέγεηαη θαη απφ ηνλ θαζέλα ρσξηζηά. Οη πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο 

Αλδαινπζίαο  ζηε δηάξθεηα πνιιψλ αηψλσλ, ζρεδφλ νιφθιεξε ε Αλδαινπζία- θαη ν ιαφο ησλ gitanos έρνπλ θάηη κέζα 

ηνπο πνπ παιεχεη λα εηπσζεί. Μέζα απφ απηή ηελ πάιε, κεξηθέο θνξέο γελληέηαη κία toná, κία carcelera, κία 

siguiriya

90

. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην cante
91

 αθνξά εθθξαζηηθά δεκηνπξγήκαηα κε βαζηθφ ζέκα ηελ θνηλσληθή απφγλσζε». 

 

Σν θιακέλθν εθθξάδεη ζηε δνκή, ηηο κνξθέο  θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηε ζπιινγηθή εκπεηξία θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαπηεζκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο Αλδαινπζίαο θαη νη gitanos-

andaluces αληηιακβάλνληαλ, αηζζάλνληαλ θη εξκήλεπαλ ηε δσή θαη ηνλ θφζκν ζ‟ έλα επξχηεξν 

πιαίζην. 

     Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηελ gitano- andaluz θαηαγσγή ηνπ θιακέλθν, είλαη ε 

δηάιεθηνο caló
92

 πνπ ππάξρεη ζε  letras
93

 πνιιψλ ηξαγνπδηψλ ζην θιακέλθν. Μεγάινη ζηηρνπξγνί 

θαη ηξαγνπδηζηέο ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν είλαη νη Silverio Franconetti, Tomás Medrano Vargas 

(el «Nitri»), Juan el « Pelao», Manuel Molina, Curro Durse, el Ciego de la Peña, Manuel Cagancho, 

Merced la «Serneta», Enrique el «Mellizo», Manuel Torre, Antonio Chacón, El Canario, Francisco 

Lerma («Fosforito»), Antonio Mairena θαη άιινη.
94
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Patios: βι. γισζζάξη. 
89

Caballero, El cante flamenco,  369. 
90

Toná, carcelera, siguiriya: είλαη απφ ηα πξψηα είδε(palos) ηνπ θιακέλθν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 
91

 Cante: βι. γισζζάξη.  
92

Caló: είλαη ε δηάιεθηνο ζηελ νπνία κηινχζαλ νη Ρνκά πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Ηζπαλία (βι. αλαιπηηθφηεξα ηελ 

επφκελε ελφηεηα). 
93

Letras: βι. γισζζάξη. 
94

Molina Ricardo, Cante Flamenco- Antologia, ( Madrid: Taurus Ediciones, 1965), 109. 
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Τξίηε Δλόηεηα  

Ζ δηάιεθηνο caló ζην θιακέλθν  

   ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα ζπδεηεζεί ε δηάιεθηνο caló θαη νη ξίδεο ηεο, θαζψο επίζεο θαη ε 

ζεκαζία απηήο ηεο δηαιέθηνπ ζηελ επηθνηλσλία ησλ gitanos αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν. 

Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζα απφ απφςεηο δηάθνξσλ γισζζνιφγσλ ζρεηηθά θαη κε κία ζεηξά 

παξαδεηγκάησλ ζηίρσλ ηξαγνπδηψλ θιακέλθν γξακκέλσλ ζηελ caló. 

   Caló. Δίλαη κία πνηθηιία ηεο ξνκαλέο, ηεο γιψζζαο ησλ Ρνκά
95

. Ζ caló αλαπηχρζεθε ζην 

δηάζηεκα αλάκεζα ζηνλ 15
ν
 θαη 18

ν
 αηψλα απφ ηνπο gitanos πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ηζπαλία θαη 

θπξίσο ζηελ Αλδαινπζία. Ζ caló εκπεξηέρεη δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζηνηρεία. Τπήξρε κία 

αιιειεπίδξαζε σο πξνο ηε δηάιεθην κεηαμχ ηνπ αλδαινπζηαλνχ θαη ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ. 

Οη Αλδαινπζηαλνί δαλείζηεθαλ γισζζνινγηθά ζηνηρεία απφ ηελ caló θαη νη gitanos απφ ηελ 

δηάιεθην andaluz
96

. Ζ δηάιεθηνο caló ινηπφλ είλαη κία αλάκεημε απφ γισζζνινγηθά ζηνηρεία ηεο 

δηαιέθηνπ andaluz, ηεο δηαιέθηνπ πνπ κηινχζαλ νη gitanos πξηλ θηάζνπλ ζηελ Αλδαινπζία θαη ηεο 

αξγθφ ζηελ νπνία κηινχζαλ ηα « θαθνπνηά ζηνηρεία» ηεο θνηλσλίαο.
97

  

      ηελ αξρή ε caló δελ αλαγλσξηδφηαλ σο ε γιψζζα ησλ gitanos. Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα πνπ 

αξρίδεη λα βειηηψλεηαη ε θαηάζηαζε σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ gitanos κέζα ζηελ θνηλσλία 

άξρηζε λα ηαπηίδεηαη ε γιψζζα ηνπο κε ηελ αξγθφ πνπ κηινχζαλ νη εγθιεκαηίεο. χκθσλα κε ηνλ 

γισζζνιφγν R. Salillas, ν νπνίνο είρε αζρνιεζεί επηζηεκνληθά κε ηελ ηδηνγισζζία ησλ 

                                                           
95

 (Υαηδεζαββίδεο σθξ., Η θνηλή ξνκαλέο θαη ε πνηθηιία ησλ ηζηγγάληθσλ γισζζώλ ησλ Βαιθαλίσλ: Από ηε 

γισζζνινγηθή κπζνπιαζία ζηελ εζλνγελεηηθή κπζνινγία, επηκέιεηα Α. Φ. Υξηζηίδεο, Γιψζζα, Κνηλσλία, Ηζηνξία: ηα 

Βαιθάληα. ΚΔΓ, Θεζζαινλίθε, 2007), «Ζ ξνκαλέο κε ηηο δηάθνξεο κηθξέο θαη κεγάιεο παξαιιαγέο ηεο είλαη ζήκεξα 

γλσζηφ φηη απνηειεί ηνλ απφγνλν ηεο γιψζζαο ή ησλ γισζζψλ πνπ κηινχζαλ νξηζκέλνη θάηνηθνη ηεο βφξεηαο Ηλδίαο 

πξηλ απφ δέθα πεξίπνπ αηψλεο θαη νη νπνίνη γηα άγλσζηνπο κέρξη ζηηγκήο ιφγνπο αλαγθάζηεθαλ λ‟ αθνινπζήζνπλ κηα 

καθξφρξνλε πνξεία πξνο ηα δπηηθά δψληαο ζπλερψο κηα λνκαδηθή δσή ζην πεξηζψξην πάληα ησλ θνηλσληψλ πνπ ηνπο 

θηινμελνχζαλ. Οη δηάθνξεο δηάιεθηνη θαη ηα ηδηψκαηα ηεο ξνκαλέο πξνέξρνληαη απφ ηα ζαλζθξηηηθά θαη νξηζκέλεο 

γιψζζεο ηεο βφξεηαο Ηλδίαο (παληδάκπη, ρίληη, λεπάιη θ. ά.) θη έρνπλ δερηεί επηδξάζεηο φρη κφλν απφ γιψζζεο ηεο Αζίαο 

(πεξζηθά, αξαβηθά) θαη ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο (αξκέληθα, ξνπκάληθα, ηνχξθηθα, ειιεληθά), αιιά, θπξίσο ηα λεφηεξα 

ρξφληα, θαη απφ γιψζζεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Έρνπλ κάιηζηα επεξεάζεη ιεμηινγηθά φιεο απηέο ηηο γιψζζεο, θπξίσο 

ζε αξγθνηηθά ηδηψκαηα. Ζ ξνκαλέο αληηθαηνπηξίδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά, θπξίαξρν απφ ηα 

νπνία είλαη ε έληνλε πνηθηιία πνπ ελ κέξεη νθείιεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαηαγσγήο θαη δηακνλήο. Έγηλαλ 

πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Κνηλήο Ρνκαλέο, δειαδή κηαο θνηλήο γιψζζαο ησλ Σζηγγάλσλ (ή Ρνκά),  

πνπ απνηειεί ζηνηρείν εζληθήο ζπλνρήο, κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγνχληαη γιψζζεο εμνπζίαο κε ηηο νπνίεο 

νξγαλψλνληαη ηα έζλε ζε θξάηε θη εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηνπο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Οη εθδνρέο ηεο εμνπζίαο πνπ 

παξάγνληαη δηά ηνπ ηζηγγάληθνπ ιφγνπ  θαηαζθεπάδνπλ πξαγκαηηθφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζε ζηελφηεξα πιαίζηα απφ 

απηά πνπ νξίδνπλ νη κε Σζηγγάλνη  γηα ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο. Ζ θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ Σζηγγάλσλ ήηαλ πάληα 

βαζηζκέλε ζε θπιέο, θάξεο θαη γεληθφηεξα ζε νκάδεο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηελ εκβέιεηα πνπ 

έρεη έλα έζλνο».  

Ζ caló απνηειεί κία para – romani γιψζζα πνπ αλήθεη ζηελ πνηθηιία ηεο ξνκαλί (ή ξνκαλέο) πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ 

Ηβεξηθή Υεξζφλεζν, θπξίσο ζηελ Ηζπαλία (ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αλδαινπζία) αιιά θαη ζηελ Πνξηνγαιία κε ηελ 

νλνκαζία calaō. Θεσξείηαη κηα «κηθηή» γιψζζα θαζψο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Αλδαινπζία, δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηε 

ξνκαλέο θαη ηελ ηζπαληθή γιψζζα. (Bakker Peter, Notes on the genesis of Caló and other Iberian Para – Romani 

varieties, ζην Matras Y., Romani in Contact: The History,Structure and Sociology of a Language, (Philadelphia: J. 

Benjamins, 1995). 
96

 Andaluz: εδψ ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ αλδαινπζηαλή δηάιεθην. 
97

 Nuñez M. R., El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, (Secreteriado de publicaciones de la Universidad de 

Sevilla, 1978), 15. 
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εγθιεκαηηψλ, «νη θπιαθέο απνηεινχλ κεγάια αθαδεκατθά θέληξα ηεο αξγθφ»
98

. Οη gitanos, σο 

έλαο ιαφο θαηαπηεζκέλνο θαη θαηαδησθφκελνο, είραλ ζπλππάξμεη πνιιέο θνξέο ζηε δσή ηνπο κε 

εγθιεκαηίεο ζην ρψξν ηεο θπιαθήο. Απηφ θπζηθά είρε επηξξνέο  ζηε δηάιεθηφ ηνπο, θαζψο κε απηή 

ηε ζπλχπαξμε πηνζέηεζαλ πνιιά ζηνηρεία ηεο αξγθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν ππφθνζκνο ηεο 

θπιαθήο. Δπίζεο ζπλέβε θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ν ππφθνζκνο ηεο θπιαθήο πηνζέηεζε πνιιά 

ζηνηρεία απφ ηελ δηάιεθηφ caló. Σν ιεμηθφ ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο, DRAE
99

, ηαχηηδε ηελ αξγθφ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ κηινχζαλ νη gitanos, νη θιέθηεο, νη εγθιεκαηίεο θαη ηελ δηάιεθην caló κε ηελ αξγθφ 

πνπ κηινχζαλ νη gitanos θαη νη απαηεψλεο.
100

 πσο φκσο θαηαδεηθλχνπλ κε πεηζηηθφηεηα νη 

γισζζνιφγνη C. Claveria, J. Casares, R. Salillas, θαη άιινη, ε δηάιεθηνο ησλ gitanos, ζπγγεληθή κε 

ηε ζαλζθξηηηθή γιψζζα, δελ έρεη θακία ζρέζε νχηε σο πξνο ηελ θαηαγσγή νχηε σο πξνο ηελ 

δηακφξθσζή ηεο κε ηελ θαζηηιηάληθε
101

 γιψζζα.
102

 Ο γισζζνιφγνο Casares
103

 πεξηγξάθεη ηελ caló 

βαζηδφκελνο ζε ζηνηρεία πνπ έδσζε ν gitano ζπγγξαθέαο Juan de Dios Ramírez Heredia ζην έξγν 

ηνπ «Nosotros los gitanos»
104

: «Ζ δηάιεθηνο caló είλαη έλα αιεζηλφ, θπζηθφ ηδίσκα, θιεξνλνκηά 

ελφο ιανχ δηαζθνξπηζκέλνπ, κε ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο γιψζζεο. Ζ caló έρεη πινχζην 

ιεμηιφγην».
105

 Δπίζεο, ν Claveria
106

 αλαθέξεη ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεη ν Ramírez Heredia, ζην ίδην 

έξγν δηαθνξνπνηψληαο ηελ caló απφ ηελ αξγθφ
107

: «ινο ν θφζκνο μέξεη φηη νη gitanos έρνπκε έλαλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν επηθνηλσλίαο. Πνιινί γλσξίδνπλ φηη πνιιέο απφ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

ζηηο ζπδεηήζεηο καο είλαη ιέμεηο πνπ θαηάγνληαη απφ ηε δηάιεθην caló κε θάπνηεο ξίδεο απφ ηελ 

θαζηηιηάληθε γιψζζα. Απηφ πνπ δελ γλσξίδεη ή δελ έρεη θαηαλνήζεη πνιχο θφζκνο είλαη φηη ε 

γιψζζα πνπ κηιάκε νη gitanos δελ απνηειείηαη απφ ιεμηιφγην ηεο αξγθφ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ 

απνηειεί ηξφπν έθθξαζεο ησλ απαηεψλσλ θαη ησλ θαθνπνηψλ. Ζ γιψζζα καο είλαη απφ ηηο 

παιαηφηεξεο πνπ ππάξρνπλ κε ξίδεο απφ ηε ζαλζθξηηηθή γιψζζα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θφζκν 

απφ ρηιηάδεο αλζξψπνπο».
108

 Ζ caló αλαγλσξίζηεθε απφ ην ιεμηθφ ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο DRAE 

σο ε «γιψζζα ή δηάιεθηνο» ησλ gitanos πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ηζπαλία, θπξίσο ζην ηκήκα ηεο 

Αλδαινπζίαο.
109

 

                                                           
98

 Salillas R., El delincuente español. El lenguaje, (Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1896),  9. 
99

 DRAE: Diccionario de la Lengua española por la Real Academia española, 19a edición, Madrid, 1970. 
100

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 93. 
101

 Σα θαζηηιηάληθα, castellano ζηα ηζπαληθά, είλαη κία ηβεξηθή ξνκαληθή γιψζζα. Σν ηζπαληθφ ζχληαγκα ηνπ 1978 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν castellano σο νξηζκφ ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο δηαθξίλνληάο ηελ απφ ηηο ππφινηπεο 

«ηζπαληθέο γιψζζεο». ηελ Αλδαινπζία αλαπηχρζεθε κία ηνπηθή γισζζηθή πνηθηιία ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο πνπ είλαη 

γλσζηή σο δηάιεθηνο andaluz πνπ ηελ κηιάλε ζε πφιεηο ηεο Αλδαινπζίαο φπσο είλαη ε Γξαλάδα, ε εβίιιε, ε Μάιαγα, 

ε Κφξδνβα, ε  Υαέλ, ην Κάληηζ, αιιά θαη ζε ρσξηά πνπ αλήθνπλ ζηελ Αλδαινπζία. 
102

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 15. 
103

 Casares J., Introducción a la lexicografía moderna, (Madrid, 1992). 
104

 Heredia Ramírez Juan de Dios, Nosotros los gitanos, (Barcelona: Ediciones 29, 1972), 103. 
105

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 41. 
106

 Claveria C., Estudio sobre los gitanismos del español. 
107

 Heredia Ramírez , Nosotros los gitanos, 94-95. 
108

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 38. 
109

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 42. 
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    Δίλαη γλσζηφ πσο ζηελ Αλδαινπζία νη ιέμεηο gitano θαη θιακέλθν ζεσξνχληαλ ζπλψλπκεο απφ 

ηφηε πνπ νη gitanos εγθαηαζηάζεθαλ ζ‟ απηφ ην ηκήκα ηεο Ηζπαλίαο. χκθσλα κε απηή ηελ 

πιεξνθνξία, είλαη βέβαηε ε επίδξαζε ηεο δηαιέθηνπ ησλ gitano- andaluces ζηελ ηζηνξία ηνπ cante 

flamenco. Ζ γιψζζα ηνπ θιακέλθν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε γιψζζα ησλ gitanos. Δκπεξηέρεη 

ζηνηρεία απφ δηάθνξεο δηαιέθηνπο: ηελ andaluz, ηελ caló θαη ηελ αξγθφ.
110

 Ζ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία πάλσ ζην θιακέλθν δείρλεη φηη φπσο θαη ε ηέρλε ηνπ θιακέλθν έηζη θαη ε γιψζζα 

ηνπ είλαη πβξηδηθή, κία αλάκεημε ηεο caló θαη ηεο andaluz.  Σα coplas ζην θιακέλθν 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη ηε γιψζζα ελφο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ gitano- 

andaluz
111

.  ηελ αξρή ην ραξαθηεξηζηηθφ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην θιακέλθν ήηαλ 

θαηαλνεηφ απφ έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, θπξίσο απφ ιάηξεηο απηήο ηεο ηέρλεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα, φηαλ ην θιακέλθν έγηλε κφδα γηα φιε ηελ Ηζπαλία, ην ιεμηιφγηφ 

ηνπ άξρηζε λα απνηειεί ηκήκα ηεο ηζπαληθήο ή αιιηψο θαζηηιηάληθεο γιψζζαο.
112

 ήκεξα ε caló 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο gitanos ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα. 

    Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ηξαγνπδηψλ θιακέλθν είλαη γξακκέλν ζε κία αλάκεηθηε γιψζζα, πνπ 

απνηειείηαη θπξίσο απφ ζηνηρεία ηεο caló θαη ηεο andaluz. Tα παξαθάησ coplas
113

 απνηεινχλ 

θάπνηα απφ ηα παξαδείγκαηα: 

 

  Cuando te veo bení/ Son jachares pa mi bata/ Y alegria para mi
114

 

(Όηαλ ζε βιέπσ λα έξρεζαη/ Δίλαη πόλνο γηα ηε κάλα κνπ/ Καη επηπρία γηα κέλα) 

   

Οη ιέμεηο jachares θαη bata, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο, αλήθνπλ ζηε δηάιεθην 

caló ησλ gitanos. Ζ πξψηε ιέμε έρεη δχν ζεκαζίεο: δήιεηα θαη πφλν. ηα coplas  ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ζπλήζσο κε ηελ πξψηε ζεκαζία. Ζ δεχηεξε ιέμε bata ζεκαίλεη κεηέξα (αξζ. bato, παηέξαο)
115

. 

Δίλαη κία ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηδηαίηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ gitanos θαη ζε πνιιά 

coplas flamencas:   

 

 Dia e Santiago/ Ar ponerse er eso/ Como mararon a mi bata y bato/ ¡Miren que doló!
116

 

(Η εκέξα ηνπ Santiago/ Έρεη ζπλδεζεί κε απηό/ Πνπ ζθόησζαλ ηελ κεηέξα κνπ θαη ηνλ παηέξα κνπ/ 

Πόζν κεγάινο πόλνο!)
117

 

                                                           
110

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 29. 
111

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 54. 
112

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 205- 206. 
113

 Copla: βι. γισζζάξη. 
114

 A. Machado y Alvarez, Colección de cantes flamencos, (Sevilla, 1881), 36, copla λνχκεξν 74. 
115

 Quindalé F., Diccionario gitano, Madrid, 1867/ Solillas R., Vocabulario del caló jergal, Madrid 1896/ Vanceslada 

Alcala A., Vocabulario andaluz, Madrid, 1951. 
116

 A. Machado y Alvarez, Colección de cantes flamencos, (Sevilla, 1881, 191), copla λoχκεξν 169. 
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 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 114. 
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   Έλαο άιινο φξνο ηεο caló πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιχ ζπρλά νη gitanos, φρη κφλν ζε coplas 

flamencas αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ήηαλ ε ιέμε agachonarse. Σε ιέμε απηή ηε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ φηαλ θάηη πνπ είρε ραξαθηεξηζηηθά ησλ gitanos, κεηαηξεπφηαλ ζε θάηη ην 

αλδαινπζηαλφ. ηαλ ην cante gitano
118

 κεηαηξεπφηαλ ζε gachonal, άξρηδε λα ράλεη ηελ 

«πξσηφγνλε αγλφηεηά ηνπ».
119

 πσο επηζεκαίλεη ν Nuñez, «ην cante βγήθε απφ ηε ζθνηεηλή 

ζθαίξα ησλ gitanos, φπνπ γελλήζεθε, γηα λα γίλεη αλδαινπζηαλφ. Απηφ ζεκαίλεη ν φξνο 

agachonarse».
120

Ο Demófilo
121

 αλαθέξεη φηη νη gitanos απνθαινχζαλ ηνπο Αλδαινπζηαλνχο 

gachós, κία ιέμε πνπ επίζεο αλήθε ζην ιεμηιφγην ηεο caló θαη είρε ηελ έλλνηα θάπνηνπ πνπ δελ 

αλήθε ζε ηζηγγάληθε νηθνγέλεηα.
122

 

          

         Gachó/ Gachó que no abiya motas/ Es un barco sin timón
123

 

        (Άληξαο/ Άληξαο (πνπ δελ είλαη gitano) πνπ δελ έρεη ρξήκαηα/ Δίλαη ζαλ έλα θαξάβη ρσξίο 

ηηκόλη) 

 

     Ζ ιέμε bajañí αλήθεη επίζεο ζηε δηάιεθην caló. εκαίλεη «θηζάξα»
124

 θαη ζα ηε ζπλαληήζνπκε 

λα ρξεζηκνπνηείηαη κε έλαλ παξάμελν ηξφπν ζε παιηέο coplas ησλ gitanos: 

 

A gachaplá sos jabelo/ al son e man bajañí/ se a jabelo a man jelén/ sos que bujiro y camelo/ sat 

soró man garlochín 

(Η copla πνπ ηξαγνπδάσ/ ζην compás
125

  ηεο θηζάξαο/ ηελ ηξαγνπδάσ ζηελ αγάπε κνπ/ γηαηί ηελ 

ζαπκάδσ θαη ηελ αγαπώ/ κε όιε κνπ ηελ θαξδηά) 

 

Ζ ιέμε ducas έρεη ηε ζεκαζία ηεο ζηελαρψξηαο θαη ηνπ βάζαλνπ ζηε δηάιεθην ησλ gitanos. Έρεη 

επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο coplas flamencas. 

 

A mi mayo enemigo/ No le mande Dios/ Estas fatigas, estas grandes ducas/ que a mi me mandó
126

 

                                                           
118

 Cante gitano: Σν cante gitano δηαθνξνπνηείηαη απφ ην cante flamenco ζην φηη θάπνηα είδε (palos), ζεσξείηαη φηη 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο gitanos. Κάπνηα απφ απηά είλαη ηα εμήο: martinetes, tonás, 

siguiriya θ. ά. (βι. γισζζάξη cante gitano, jondo). 
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 Molina R./ Mairena A., Mundo y formas del cante flamenco, Sevilla, 1971, 51. 
121

 Antonio Machado Álvarez (1846 – 1893): Ηζπαλφο ζπγγξαθέαο, αλζξσπνιφγνο θαη ιανγξάθνο. Γλσζηφο κε ην 

ςεπδψλπκν Demófilo. Αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ην θιακέλθν θαη κάιηζηα ην 1881 έγξαςε ηελ πξψηε αλζνινγία 

θιακέλθν κε νλνκαζία Colección de Cantes Flamencos.  
122

 Nuñez, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, 105. 
123

 A. Machado y Alvarez, Colección de cantes flamencos, Sevilla, 1881, 90, copla λνχκεξν 42. 
124

 Quindalé F., Diccionario gitano, Madrid, 1867/  Dávila B.- Pérez B., Apuntes del dialecto caló o gitano puro, 

Madrid, 1943. 
125

 Compás: βι. γισζζάξη. 
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(ηνλ κεγαιύηεξν ερζξό κνπ/ Να κελ ζηείιεηο Θεέ κνπ/ Σέηνηα βάζαλα, ηέηνηεο κεγάιεο ζηελαρώξηεο/ 

πνπ έζηεηιε ζε κέλα) 

 

Ζ ιέμε trena ζεκαίλεη θπιαθή ζηελ caló. H θπιαθή ήηαλ έλα δήηεκα πνπ είρε βαζαλίζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ θαηαπηεζκέλν θαη θαηαδησθφκελν ιαφ ησλ gitanos. Γη‟ απηφ ην ιφγν ππήξρε ζε 

αξθεηά coplas ηνπ cante gitano: 

 

A la reja de la trena/ No me vengas a llorrar/ Piensas que me quitas penas/ y más penitas me das
127

 

(ηα θάγθεια ηεο θπιαθήο / Μελ έξρεζαη λα θιαηο/ Πηζηεύνληαο όηη κνπ παίξλεηο ηνλ πόλν/ θαη 

πεξηζζόηεξνπο πόλνπο κνπ δίλεηο) 

 

      Μέζα απφ πνιχ ζεκαληηθνχο θαιιηηέρλεο gitanos, έγηλαλ γλσζηά  πνιιά coplas φπνπ 

θπξηαξρνχζε ε δηάιεθηνο caló. Έηζη, ε θνηλφηεηα ησλ gitanos ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ ππήξμε ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν αλάκεζα ζηε δηάιεθην ησλ gitanos θαη ηε 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην θιακέλθν. 
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Τέηαξηε ελόηεηα  

Τξαγνπδηζηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ cante gitano 

     

     Ζ ελφηεηα απηή πξαγκαηεχεηαη βηνγξαθηθά ζηνηρεία θάπνησλ ζεκαληηθψλ εξκελεπηψλ ηνπ 

cante gitano, νη νπνίνη ήηαλ ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο θαη έδεζαλ ηελ πεξίνδν απφ ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 

αη. έσο θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα. Δπίζεο, πξνβάιινληαη θάπνηα απφ ηα palos πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο εξκελεπηέο. 

     Απφ ηηο αξρέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αη., ην θιακέλθν δηακνξθψζεθε απφ ηελ 

παξνπζία ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ αιιά θαη νηθνγελεηψλ ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο, πνπ 

νδήγεζαλ ηελ ηέρλε ηνπ θιακέλθν ζην απφγεηφ ηεο. Πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο 

Αλδαινπζίαο πνπ απνηεινχζαλ ζεκαληηθά θέληξα αλάπηπμεο ηνπ θιακέλθν, φπσο νη πφιεηο Jerez 

de la Frontera, Cadiz, εβίιιε θαη Γξαλάδα. Gitanos θαιιηηέρλεο ηνπ θιακέλθν, πνπ ηνλ πξψην 

θαηξφ ήηαλ θπξίσο ηξαγνπδηζηέο (cantaores) θαη ζηε ζπλέρεηα θηζαξίζηεο (guitarristas) θαη 

ρνξεπηέο ( bailaores). Μέζα απφ απηνχο αλαπηχρζεθαλ  ηα δηάθνξα palos
128

 ζην θιακέλθν. 

Κάπνηα απφ απηά είλαη ε toná, ε siguiriya, ε soleá, ε  saeta θαη ε martinete. 

   Σν φλνκα ηνπ Tío Luis de la Juliana είλαη απφ ηα πξψηα πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

cante gitano. χκθσλα κε ηνλ θιακελθνιφγν Demófilo, ν Tío Luis el de la Juliana, έδεζε ζην 

ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηψλα
129

. Γελλήζεθε πεξίπνπ ην 1750 ζηε Jerez de la Frontera. Ήηαλ gitano. 

Θεσξνχληαλ απφ ηνπο πξψηνπο εξκελεπηέο, ίζσο θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είδνπο 

ηνπ θιακέλθν tonás θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ toná-liviana, toná grande, toná del Cristo θαη toná de 

los Pajaritos πνπ απνηεινχλ θαη ηα πην παιηά είδε toná .  

    Ο cantaor
130

Antonio Monge Rivero είλαη γλσζηφο ζηνλ θφζκν ηνπ θιακέλθν κε ην θαιιηηερληθφ 

φλνκα El Planeta (πιαλήηεο). Γελλήζεθε γχξσ ζην 1789 θαη απνβίσζε  ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν γέλλεζήο ηνπ. Πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη ήηαλ 

ην Cádiz. χκθσλα φκσο κε ηνλ Molina θαη ηνλ Mairena, ήηαλ ε Σξηάλα, κηα γεηηνληά ηεο 

εβίιιεο.
131

 Ίζσο απηή ε ζεσξία πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ν El Planeta πέξαζε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δσήο ηνπ εθεί, φπνπ θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε θαιιηηερληθά. Δίλαη, αλ φρη ν παιαηφηεξνο, 

απφ ηνπο πην παιηνχο ηξαγνπδηζηέο ηνπ θιακέλθν. O El Planeta ήηαλ δάζθαινο ηνπ El Fillo (βι. 

παξαθάησ) θαη απφ ηνπο πην θνληηλνχο θίινπο ηνπ. Ήηαλ ηξαγνπδηζηήο θαη παξάιιεια ζπλφδεπε ν 

ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ παίδνληαο θηζάξα (βι. παξαθάησ ηελ εηθφλα), θάηη πνπ έξρεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηελ ζεσξία φηη ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν ππήξρε κφλν ην 
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 Palo: βι. γισζζάξη. 
129

 Demófilo ζην Caballero Á. Á., El cante flamenco, (Madrid: Editorial Alianza, s. a., 1994), 15. 
130

 Cantaor: βι. γισζζάξη. 
131

 Molina R./ Mairena A., Mundo y Formas del Cante Flamenco, (Madrid: Revista de Occidente, 1963). 



                                                                                                                                                                                             

 

32 

 

ηξαγνχδη.
132

 ηαλ κπήθε ε θηζάξα ζην θιακέλθν  ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν σο έλα φξγαλν 

ζπλνδεπηηθφ γηα ηνπο ηξαγνπδηζηέο. Ο ζπγγξαθέαο Serafín Estébanez Calderón, ζην έξγν ηνπ 

Escenas Andaluzas
133

 αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηηερληθή πνξεία ηνπ El Planeta θαζψο θαη ζηα 

ηξαγνχδηα ηνπ. Μέζα απφ δηάθνξεο ζθελέο πνπ πεξηγξάθεη, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν El 

Planeta ηξαγνπδνχζε αξθεηά romances πνπ απνηειεί απφ ηα πξψηα είδε ηξαγνπδηνχ θιακέλθν. Σνλ 

παξνπζηάδεη επίζεο σο  ηνλ «βαζηιηά» ηνπ polo. Δπίζεο, ήηαλ εμαηξεηηθφο εξκελεπηήο caña, 

serranna, siguiriya.
134

Οη επφκελνη ζηίρνη απνηεινχλ παξάδεηγκα ηξαγνπδηνχ por siguiriya
135

 πνπ 

εξκήλεπζε ν El Planeta, θαη ελδερνκέλσο λα καξηπξνχλ φηη πήξε ην παξαηζνχθιη ηνπ απφ ηελ 

αγάπε ηνπ γηα ηνπο αζηεξηζκνχο: A la luna le pío/ la del alto cielo/ Cómo le pío, le pío/ que me 

saque a mi pare/ de donde está metío (Σε ζειήλε παξαθαιώ/ απηή ηνπ ςεινύ νπξαλνύ/ Πώο  ηελ 

παξαθαιώ, ηελ παξαθαιώ/ λα κνπ γιηηώζεη ηνλ παηέξα κνπ/ από θεη πνπ είλαη κπιεγκέλνο)
136

 

                                                             

                                                       

                                                           Ο El Planeta κε ηελ θηζάξα ηνπ. 

    

                                                           
132

 χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ην θιακέλθν μεθίλεζε σο ηξαγνχδη (cante) ρσξίο ηε ζπλνδεία θηζάξαο. Ζ θηζάξα 

εκθαλίζηεθε ζην θιακέλθν θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα (Justo Fernández López, «Historia y evolución del cante flamenco», 

ζην www.hispanoteca.eu).  ηαλ κπήθε ε θηζάξα ζην θιακέλθν  ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν σο έλα φξγαλν ζπλνδεπηηθφ 

γηα ηνπο ηξαγνπδηζηέο. ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν θηζαξίζηαο θιακέλθν Ramón Montoya (1879 – 1949) αλέδεημε 

ην φξγαλν κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαπιίεο θιακέλθν γηα ζφιν θηζάξα. (Peter Manuel, Andalusian, 

Gypsy and Class Identity in the Contemporary Flamenco Complex, ζην Ethnomusicology). 
133

Calderón S. E., Escenas Andaluzas, (Madrid:  Cátedra, επηκ. Alberto González Troyano, 1985). 
134

 Polo, caña, serrana, siguiriya: απνηεινχλ απφ ηα πξψηα είδε (palos) ηνπ θιακέλθν. Σα palos δηαθνξνπνηνχληαλ 

κεηαμχ ηνπο απφ ην ξπζκφ θαη ηε ζεκαηηθή ησλ ζηίρσλ. (βι. γισζζάξη) 
135

 Por siguiriya: ηε fiesta  flamenca ή ζε θάπνηα ζπλαπιία θιακέλθν αθνχγεηαη, αθφκε θαη ζήκεξα, ζπρλά ν 

ηξαγνπδηζηήο ή ε ηξαγνπδίζηξηα απεπζπλφκελνο- ε ζηνλ θηζαξίζηα, λα ιέεη ηελ εμήο θξάζε Vamos a tocar un poquito 

por siguiriya/ buleria/soleá… (Πάκε λα παίμνπκε ζε siguiriya/buleria/soleá..!) δίλνληαο ζηνλ αθξναηή (φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ζπλαπιία) ην επφκελν είδνο πνπ ζα αθνινπζήζεη ή δεκηνπξγψληαο έλα είδνο δηαιφγνπ κε ηνπο ππφινηπνπο 

κνπζηθνχο. 
136

 Caballero Á. Á., El cante flamenco, (Madrid: Alianza editorial, 1994, 1998), 47-50. 

http://www.hispanoteca.eu/
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  Έλαο αθφκε gitano ηξαγνπδηζηήο, ζεκαληηθφο ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν, ήηαλ ν Francisco 

Ortega Vargas. Σν θαιιηηερληθφ ηνπ φλνκα ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν ήηαλ El Fillo. Γελλήζεθε ζηελ 

πεξηνρή Puerto Real ηνπ Cádiz. Δηθάδεηαη φηη γελλήζεθε πεξίπνπ ην 1820 θαζψο ν Estébanez 

Calderón αλαθέξεη φηη ήηαλ λεαξφο ζε ειηθία ην 1847.
137

 Έδεζε πνιιά ρξφληα ζηε γεηηνληά Σξηάλα 

ηεο εβίιιεο, πνπ απνηεινχζε έλα απφ ηα βαζηθά θέληξα αλάπηπμεο ηνπ θιακέλθν, φπνπ θαη 

πέζαλε ην 1878. Πνιινί ηνλ απνθαινχζαλ παηέξα ηνπ ηξαγνπδηνχ
138

. Δίλαη ν πξψηνο ζηελ ηζηνξία 

ηνπ cante flamenco πνπ ην φλνκά ηνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηε δεκηνπξγία μερσξηζηήο ζρνιήο. Αλήθε θη 

απηφο καδί κε ηνλ El Planeta ζηελ «παιηά ζρνιή» ηεο γεηηνληάο Σξηάλα. Τπήξμε δάζθαινο φισλ 

φζσλ θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ ην cante gitano  andaluz θαη ηελ ηέρλε ηνπ θιακέλθν ζε 

επξχηεξν πιαίζην. Δίρε γξάςεη θαη ν ίδηνο ζηίρνπο θάπνησλ ηξαγνπδηψλ ζην θιακέλθν, ηα νπνία 

πξνψζεζε ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Αλδαινπζίαο, φπσο Cádiz, Jerez de la Frontera θαη ζε κεγάιν 

ηκήκα ηεο εβίιιεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαδφζεθε ην θιακέλθν κέζα απφ ηνπο gitanos. Δίρε 

αζρνιεζεί πνιχ κε ην είδνο ηεο siguiriya, ηνπ νπνίνπ ήηαλ εμαηξεηηθφο εξκελεπηήο. 

   Ο gitano Tomás de Vargas Suárez ήηαλ επίζεο ηξαγνπδηζηήο ζηελ ηέρλε ηνπ θιακέλθν, 

πεξηζζφηεξν γλσζηφο κε ηηο νλνκαζίεο Δl Nitri, El Nitre ή Mandanga. Γελλήζεθε ζην Cadiz θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Puerto de Santa Maria πεξίπνπ ην 1850. ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα έδεζε 

ζην Alcalá de Guadaira θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο εβίιιεο, θαζψο θαη ζηε Μάιαγα. χκθσλα κε 

δηάθνξεο πεγέο, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ εξεπλεηή θιακέλθν Lopez José Francisco, απνηέιεζε ηνλ 

πξψην θάηνρν ηνπ La llave del Oro del Cante
139

. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην πφηε ην 

πήξε. χκθσλα κε ηελ πην πηζαλή εθδνρή, ηνπ δφζεθε ην θιεηδί ην 1868 ζην café Sin Techo ζηε 

Μάιαγα απφ ηνπο Manuel Pérez de Guzman θαη ηνλ Sanchez Mira. Έλα παξάμελν ζεκείν ζηελ 

ηζηνξία ηνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη γηα κεγάιν δηάζηεκα αξλνχληαλ λα ηξαγνπδήζεη κπξνζηά ζηνλ 

ηξαγνπδηζηή θαη ζεκαληηθφ πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν Silverio Franconetti. Ο Tomás el 

Nitri αξλνχληαλ λα ηξαγνπδήζεη κπξνζηά ηνπ, επεηδή δελ ήζειε λα αθνχζεη ηα ηξαγνχδηα ηνπ ζείνπ 

ηνπ κε ηε δηθή ηνπ θσλή αιιά θαη επεηδή δηέθεξαλ αξθεηά νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε 

ηνπ θιακέλθν. Ήηαλ απφ ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ θιακέλθν πνπ πξνηηκνχζαλ λα ηξαγνπδάλε ζε 

θιεηζηνχο νηθνγελεηαθνχο θχθινπο θαη ζε fiestas κε θίινπο ηνπο. Αξλνχληαλ λα πξνβάιιεη ηνλ 
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 Caballero, El cante flamenco,  61. 
138

 Caballero, El cante flamenco, 60-61. 
139

 Lopez José Francisco, La llave de Oro del Cante, ζην www.elartedevivirelflamenco.com (εκ. επίζθ. 15/11/2014) : 

Σν «ρξπζφ θιεηδί ηνπ ηξαγνπδηνχ», απνηειεί έλα ζχκβνιν ηεο pureza (βι. γισζζάξη) θαη ηεο κεηάδνζεο ηνπ cante 

gitano απφ γεληά ζε γεληά. Ζ ιέμε «θιεηδί» ππνδειψλεη ηελ έλλνηα ηνπ αλνίγσ – θιείλσ, θαη ελ πξνθεηκέλσ αλαθέξεηαη 

ζηηο πεξηφδνπο ηνπ θιακέλθν. Σν πξψην θιεηδί δφζεθε ζε κία fiesta κεηαμχ θίισλ, ζηνλ Tomás el Nitri ην 1862,  θαη κε 

απηφ θιείλεη ε πην παιηά επνρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν θαη αλνίγεη ε επνρή ησλ café-cantantes. Σν δεχηεξν δφζεθε 

ζηνλ Manuel Vallejo ην 1926. Με ην ηξίην, πνπ δφζεθε ζηνλ Antonio Mairena ην 1962,  κπαίλνπκε ζηελ επνρή ηεο 

Ópera Flamenca θαη θηάλνπκε ζηελ πην ζχγρξνλε επνρή. Βέβαηα, ν Antonio Mairena δεκηνχξγεζε κία δηθηά ηνπ επνρή 

ζηελ ηζηνξία ηνπ cante flamenco,ηε ιεγφκελε mairenismo. Γφζεθαλ άιια ηξία θιεηδηά πην πξφζθαηα. Σν έλα ην πήξε 

ην 2000 ν γλσζηφο gitano ηξαγνπδηζηήο, José Monge Cruz, γλσζηφο ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν κε ηελ νλνκαζία 

Camarón de la Isla. Ο ηειεπηαίνο ηξαγνπδηζηήο ζηνλ νπνίν δφζεθε ην θιεηδί, είλαη ν Antonio Fernández Díaz, γλσζηφο 

ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν κε ηελ νλνκαζία Fosforito. 

http://www.elartedevivirelflamenco.com/
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εαπηφ ηνπ ηξαγνπδψληαο κε επαγγεικαηίεο ηξαγνπδηζηέο θιακέλθν. Πέξαζε πνιιέο δπζθνιίεο ηηο 

νπνίεο πξνζπαζνχζε λα αληηκεησπίζεη κέζα απφ ην cante
140

. Πεξηπιαλήζεθε εδψ θη εθεί θαη νη 

ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ εξκήλεπε, δηαηξέρνληαλ απφ ηελ αγσλία ηεο απνκφλσζεο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο. Έλα παξάδεηγκα απνηεινχλ νη επφκελνη ζηίρνη:  

 

La pastora divina/ venga en mi compañía/ que me veo sin calor de nadie/ y en tierra mu extraña 

(Η ζεία βνζθνπνύια/ λα κε ζπλνδεύεη/ πνπ δελ αηζζάλνκαη δεζηαζηά από θαλέλαλ/ ζε κία γε ή ζε 

έλαλ ηόπν πνιύ μέλν).  

 

Σν ίδην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο  κνλαμηάο ππάξρεη θαη  ζηνπο επφκελνπο ζηίρνπο, ηνπο νπνίνπο 

ηξαγνχδεζε por siguiriya
141

:  

 

Por aquella ventana/ que el campo salía/ le daba voces a la mare e mi arma/ y no me respondía 

(Από εθείλν ην παξάζπξν/ πνπ θνηηάδεη ζηνλ θάκπν/ θώλαδα ηελ ζάιαζζα θαη ην όπιν κνπ/ θαη δελ 

κνπ απαληνύζαλ). 

 

 Ο Tomás el Nitri έκεηλε θνληά ζηνλ ζείν ηνπ, El Fillo, απφ ηνλ νπνίν θιεξνλφκεζε φιε ηελ 

παξάδνζε ζην ηξαγνχδη θαη φια ηα ηξαγνχδηα ηνπ θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σα βαζηθά 

palos ζηα νπνία ηξαγνπδνχζε ήηαλ siguiriya θαη toná.  

 

El arbolito der campo/ riega el rocío/ como yo riego las pieras de tu calle/ con el llanto mio 

 (Σν δεληξάθη ηνπ αγξνύ/ ε δξνζηά λα ην πνηίδεη/ όπσο εγώ πνηίδσ ηηο πέηξεο ηνπ δξόκνπ ζνπ/ κε ην 

θιάκα κνπ).
142

 

 

    Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθφο gitano θαιιηηέρλεο ππήξμε ν Antonio Mairena (1909 – 1983). Σν 

πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ  Antonio Cruz García. Γελλήζεθε ζηελ Mairena del Alcor, κία πφιε 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο εβίιιεο, θαη πέζαλε ζηε εβίιιε. Σν θαιιηηερληθφ ηνπ φλνκα ίζσο λα 

νθείιεηαη ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. Μέζα απφ δηάθνξεο δηαιέμεηο θαη κε θείκελά ηνπ, αιιά αθφκε 

θαη κε ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ, πξνζπάζεζε λ‟ αληηθξνχζεη ηνπο αξλεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο ηνπ 

θιακέλθν.
143

 Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηδενινγίαο ηνπ, ήηαλ ε δέζκεπζή ηνπ λα δηαηεξήζεη ην 

θιακέλθν puro. Σν 1962 έγηλε θάηνρνο ηνπ llave de oro del cante. Ο Mairena δεκηνχξγεζε κία 
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 Cante: βι. γισζζάξη. 
141

 Siguiriya: βι. γισζζάξη. 
142

 “Tomás el Nitri- Cantaores”,  ζην  www.elartedevivirelflamenco.com (εκ. επίζθ. 20/11/2014). 
143

 Manuel Peter, „Andalusian, Gypsy and Class Identity in the Contemporary Flamenco Complex‟, ζην 

Ethnomusicology  33 (1), 1989.  
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δηθή ηνπ «ζρνιή» ζην cante gitano
144

 , πνπ νλνκάζηεθε mairenismo, ε νπνία επεξέαζε πνιινχο 

ηξαγνπδηζηέο θιακέλθν ζηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπο. Γηαθξίζεθε ηδηαίηεξα σο εξκελεπηήο ησλ 

εηδψλ ηνπ θιακέλθν siguiriya θαη soleá. Σέινο, ζεσξνχληαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

αθηηβηζηέο ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν, εμαηηίαο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζηγγάληθεο ηαπηφηεηαο ηεο θιακέλθν κνπζηθήο.
145

 

     Ο αξηζκφο ησλ gitanos πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν είλαη πνιχ κεγάινο. Καη 

θπζηθά δελ είλαη κφλν  cantaores, αιιά θαη guitarristas θαη  bailaores. Ο ιφγνο πνπ ε ελφηεηα 

απηή εζηίαζε ζε cantaores, είλαη ην γεγνλφο φηη ην cante απνηειεί ηε βάζε ηεο κνπζηθήο θιακέλθν 

θαζψο απφ απηφ μεθίλεζε ε ηζηνξία ηνπ. Έγηλε ινηπφλ αλαθνξά ζε κεξηθέο απφ ηηο πην βαζηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο παιηάο επνρήο ηνπ  cante gitano – andaluz (ηέινο 18
νπ

 αηψλα) θηάλνληαο ζηνλ 

Mairena (20
νο

 αηψλαο), θαζψο θαη ζηελ μερσξηζηή ζπκβνιή ηνπ θαζελφο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θιακέλθν.  
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 Σν cante gitano δηαθνξνπνηείηαη απφ ην cante flamenco ζην γεγνλφο φηη ηα είδε (palos) πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία cante gitano, ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο gitanos. Κάπνηα απφ 

απηά είλαη ηα εμήο: martinetes, tonás, siguiriya θ. ά. (βι. γισζζάξη cante gitano   jondo). 
145

 Gamboa J. M., El Mairenismo, ζην Musica oral del sur, (Revista internacional, no. 6, 2005), 105. 
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Πέκπηε Δλόηεηα 

Τν θιακέλθν ωο ηξόπνο έθθξαζεο θαη δηαζθέδαζεο ηωλ gitanos 

 

   Ζ ελφηεηα απηή εζηηάδεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θιακέλθν σο κέζν έθθξαζεο θαη δηαζθέδαζεο ησλ 

gitanos. Δμεηάδνληαη θάπνηα απφ ηα palos ηνπ θιακέλθν, κεξηθά απφ ηα νπνία εμέθξαδαλ ηνλ πφλν 

θαη είραλ δξακαηηθφ ραξαθηήξα, ελψ άιια ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ ενξηαζηηθή επηηέιεζε ηνπ 

θιακέλθν, ζηε  juerga
146

 θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αη. έσο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

   Οη gitano-andaluces αληηκεηψπηδαλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ην πξψην 

δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Αλδαινπζία θαζψο αληηκεησπίδνληαλ απφ ηνπο ληφπηνπο 

θαηνίθνπο σο κία κεηνλφηεηα, ηδίσο ζε δχζθνιεο πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πεξηφδνπο. Οη δησγκνί, ε 

θηψρεηα, ε κηδέξηα, νη ζπιιήςεηο ηνπο κε άδηθεο θαηεγνξίεο απνηεινχζαλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ θαζεκεξηλά, πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε κεγάιν ηκήκα ησλ ζηίρσλ 

ησλ ηξαγνπδηψλ ηεο θαηεγνξίαο cante gitano.  

   Ζ ηζηνξία ηνπ cante gitano μεθηλάεη κε ην είδνο toná.
147

 Ζ toná πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζπαληθή 

ιέμε tonada, πνπ ζεκαίλεη κεισδηθή γξακκή
148

. Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά palos ηνπ cante 

gitano. Γηεγείηαη ηνπο δησγκνχο θαη ηελ αζιηφηεηα πνπ βίσλαλ νη gitano -andaluces: θηψρεηα, 

θπιάθηζε, αδηθία. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ palo ήηαλ ην ιπξηθφ ζηνηρείν. Ο gitano κέζα 

απφ ηελ toná, παξνπζίαδε πάληα ηε δξακαηηθή πιεπξά ηεο δσήο ηνπ ιανχ ηνπ. Δίρε ινηπφλ 

κειαγρνιηθφ έσο δξακαηηθφ ραξαθηήξα. Ζ toná ζεσξείηαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζεκειηψζεθε ε 

πξψηε πεξίνδνο ηνπ θιακέλθν. Γελ ππήξρε αθφκε ε ζπλνδεία θηζάξαο
149

. Ο πξψηνο πνπ μεθίλεζε 

λα ηξαγνπδάεη por tonás ήηαλ ν Tio Luis el de la Juliana. Δμαηξεηηθνί εξκελεπηέο ηνπ είδνπο 

ππήξμαλ ν Pepe Pinto, ν Fosforito, ν Manuel Caracol, ν Antonio Nuñez θαη άιινη. Μεγάινη 

δάζθαινη ηεο toná ζεσξνχληαη ζήκεξα νη Antonio Mairena θαη Juan Talega. ε απηφ ην είδνο 

αλήθνπλ θη άιια palos πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ έληνλε αλάγθε ησλ gitano λα εθθξαζηνχλ, 

φπσο είλαη ε carcelera, ε debla, ε martinete θαη ε siguiriya. Ζ carcelera
150

 ήηαλ θαηεμνρήλ 

ηξαγνχδη ηεο θπιαθήο θαη είρε σο βαζηθφ ζέκα ηελ ειεπζεξία. Μέζα απφ απηφ ην palo νη  gitanos 

λνζηαιγνχζαλ ηελ ρακέλε ηνπο ειεπζεξία. Σν martinete
151

 ηo ηξαγνπδνχζαλ νη gitanos ηελ ψξα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην ζηδεξνπξγείν. Δθθξάδεη επίζεο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ gitanos,  πνπ δνχζαλ 

ζπρλά θαηαηξεγκέλνη θαη ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην. Μεγάινη gitanos εξκελεπηέο ηνπ είδνπο 
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 Juerga: βι. γισζζάξη.  
147

 «En el principio fueron las tonás» («ηελ αξρή (ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν) ππήξρε ε  toná») ζην Caballero Á. Á., 

El cante flamenco, (Madrid: Alianza Editorial, 1994, 1998), 13. 
148

 Cantes a palo seco/ Tonás  , http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/cantes_paloseco_tona.html  

(εκ. επίζθ. 28/11/2014). 
149

 Caballero Á. Á., El cante flamenco, 17. 
150

 Carcelera: απνηειεί έλα απφ ηα πην παιηά palos.  Βαζίζηεθε ζην palo  toná θαη ζεσξείηαη ππνείδνο ηνπ.  
151

 Martinete: βι. carcelera γισζζάξη.  

http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/cantes_paloseco_tona.html


                                                                                                                                                                                             

 

37 

 

martinete, ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν,  ήηαλ ν Tomás Pavón, ν Manuel Torre, ν Juan Talega, ν 

Manolo Caracol θαη άιινη
152

. Ζ debla είλαη έλα άιιν είδνο πνπ πξνήιζε απφ ηελ toná θαη 

ζεσξείηαη ην θαηεμνρήλ cante gitano. Σέινο, ε siguiriya είλαη έλα πην ζχγρξνλν palo πνπ ζεσξείηαη 

φηη ίζσο πξνήιζε απφ ηελ toná. Σν ζπλαηζζεκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ cantaor
153

 είλαη πνιχ βαζχ. 

Αθεγείηαη ην δξάκα ησλ gitanos. Οη gitanos ηξαγνπδνχζαλ por siguiriya φηαλ ν πφλνο ηνπο ήηαλ 

ηφζν κεγάινο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ αληέμνπλ.
154

 Ο Antonio Mairena είρε ηελ θήκε ηνπ πην 

απζεληηθνχ siguiriyerν
155

. 

    Πξηλ φκσο απφ ηελ toná, ππήξρε ε romance
156

. Ζ romance είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζηελ 

Ηζπαλία απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα θαη αλήθε ήδε ζηε δεκνθηιή κνπζηθή πξηλ θηάζνπλ νη gitanos ζηελ 

Ηζπαλία.
157

 Οη gitanos ηελ ελζσκάησζαλ ζην ξεπεξηφξηφ ηνπο. Μεινπνίεζαλ ηελ δεκνθηιή 

ηζπαληθή ξνκαληηθή πνίεζε θαη έηζη πξνέθπςε έλα ηδηαίηεξν ζηπι ζην θιακέλθν, ην romance 

gitano. Ο πνηεηήο Federico Garcia Lorca, ζηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή Romancero Gitano, 

παξνπζηάδεη ηνπο gitanos, πεξηγξάθνληαο ζθελέο ηηο νπνίεο βίσζε ν ίδηνο ζε δηάθνξα κέξε ηεο 

Γξαλάδα. Δπίζεο ζην πνίεκά ηνπ Las seis cuerdas («Οη έμη ρνξδέο») απφ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή  

Poema del Cante Jondo, πξσηαγσληζηεί ε θηζάξα. Ο πνηεηήο ηελ παξνκνηάδεη κε κία ζθνηεηλή 

πεγή, «έλα καχξν πεγάδη», θαη ζπλδέεη ηνλ ήρν ηεο κε ηνλ πφλν, κε ην θιάκα. πσο ζρνιηάδεη ν 

Hernández M. ζηελ εηζαγσγή ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο, «νη έμη ρνξδέο ηεο θηζάξαο έρνπλ κία 

ζθνηεηλή αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ κέζα απφ ηνλ ήρν πνπ παξάγνπλ κεηαηξέπνληαη ζε έλα 

κνπζηθφ ιπγκφ».
158

 

    Σα πεξηζζφηεξα cantes gitanos είραλ δξακαηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο δηεγνχληαλ ηζηνξίεο πνπ 

είραλ σο βάζε ηνπο ζέκαηα φπσο είλαη ν ζάλαηνο, νη δησγκνί, ε ρακέλε ειεπζεξία, ε ρακέλε αγάπε. 

Μέζα απφ ην cante gitano εκθαληδφηαλ ν ζθνηεηλφο θαη αλήζπρνο θφζκνο ησλ gitanos. Έλα 

παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαθάησ copla:  

  

Los gerés por las esquinas/ con velones y farol/ en voz alta se decían/ mararlo que es calorró.
159

 

(Οη Καζηηιηάλνη απφ ηε γσλία/ κε θεξηά θαη θαλάξηα/ θψλαδαλ/ ζθνηψζηε ηνλ πνπ είλαη gitano)
160

 

 

    Μέζα απφ ην θιακέλθν ν εξκελεπηήο κπνξεί λα κεηαηξέπεηαη ζε ηξαγηθφ ήξσα. Πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα θάπνηνλ ηξαγνπδηζηή ή θηζαξίζηα ή ρνξεπηή ε θξάζε «él tiene el 
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 Molina Ricardo, Cante flamenco, (Madrid: Taurus ediciones, S. A., 1965), 32. 
153

 Cantaor: βι. γισζζάξη. 
154

 Caballero Á. Á., Cante flamenco, 59. 
155

 Siguiriyero: ν εξκελεπηή ηεο siguiriya. 
156

 Romance: απνηειεί έλα απφ ηα palos. 
157

 Hernández M. ζην Lorca F. G., Romancero Gitano.  Poema de Cante Jondo, (Madrid: Espasa Calpe, 1978), 35. 
158

Hernández M. ζην Lorca F. G., Romancero Gitano.  Poema de Cante Jondo, 37.  
159

 Οη ιέμεηο gerés, mararlo θαη calorró αλήθνπλ ζηελ δηάιεθην caló. 
160

 Caballero, Cante flamenco,19. 
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duende…». Σν duende
161

 ζ‟ απηή ηε θξάζε αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε κέζεμεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξκελεπηή θαη αθξναηή, θαζψο επίζεο απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εξκελεπηή λα κεηαδψζεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. Ο Manuel Torre, έλαο απφ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο gitano ηξαγνπδηζηέο, είρε κία δηθή ηνπ θηινζνθία ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ 

duende. ηαλ θάπνηε άθνπζε ηνλ Manuel de Falla λα παίδεη έλα κέξνο απφ ην  έξγν γηα πηάλν 

Noches en los jardines de España, ηνπ είπε: «Απηφ πνπ έρεη ζθνηεηλφ ήρν, έρεη ην duende».
162

 Γηα 

ηνπο gitanos είρε κεγάιε ζεκαζία ην αλ ν θαιιηηέρλεο είρε duende ζηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ. ε 

απηφ έπαηδε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν αλ νη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνχ εμέθξαδαλ ή φρη ηνλ θαιιηηέρλε. 

Δίρε κεγάιε ζεκαζία ην λα αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά ν θαιιηηέρλεο είηε απηφ πνπ ηξαγνπδάεη είηε ηε 

falseta
163

 πνπ παίδεη ν θηζαξίζηαο, θαη ζεσξνχληαλ πσο απηφ απνηεινχζε βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

pureza
164

 ηνπ θιακέλθν. «ηαλ ιείπεη ην duende απφ ηελ εξκελεία ηνπ θαιιηηέρλε είλαη ζαλ λα 

ιείπεη ε ςπρή απφ ην ζψκα». ( Antonio Mairena)
165

 

    Σν θιακέλθν απνηεινχζε επίζεο ηνλ βαζηθφ ηξφπν δηαζθέδαζεο ησλ gitano  andaluces. ηηο 

πφιεηο-θέληξα φπνπ αλαπηχρζεθε ην θιακέλθν, φπσο ε εβίιιε, ε Γξαλάδα, ε Jerez de la Frontera 

θαη ην Cádiz, κπνξνχζεο λα ζπλαληήζεηο πνιχ ζπρλά, θπξίσο ζε απιέο ζπηηηψλ, κία juerga
166

 ή 

φπσο ηε ιέλε θαη ζήκεξα fiesta flamenca. Σα ιεγφκελα patios ήηαλ εζσηεξηθέο απιέο φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαλ νηθνγέλεηεο ησλ gitano - andaluces θαη δηαζθέδαδαλ κέρξη ην μεκέξσκα κε 

βαζηθή ζπληξνθηά ηνπο ην θιακέλθν. ε γεηηνληέο ηεο Αλδαινπζίαο ππθλνθαηνηθεκέλεο απφ ηνπο 

gitano - andaluces, φπσο ήηαλ ην Sacromonte θαη ην Albaicín ζηε Γξαλάδα, ε Triana ζηε εβίιιε, 

νη γεηηνληέο Santiago θαη San Miguel ζηελ πφιε Jerez de la Frontera, ππήξρε θαζεκεξηλά κία 

γηνξηηλή δηάζεζε.  

      Ο ηξφπνο δσήο ησλ gitano  andaluces ππήξμε σζηφζν θαη ακθηιεγφκελνο γηα θάπνηνπο κε 

gitanos. Παξφιν πνπ ζηελ Αλδαινπζία νη gitanos γλψξηζαλ ζρεηηθή απνδνρή ζπγθξηηηθά κε άιια 

κέξε, κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αληηδξνχζε θαη ζεσξνχζε αδηαλφεηε ηε ζπλχπαξμε καδί ηνπο.
167

 ζνλ 

αθνξά ηηο γηνξηέο θιακέλθν εηδηθφηεξα, θάπνηνη ππνζηήξηδαλ πσο ακαχξσλαλ ηελ «εηθφλα» ηεο 

Αλδαινπζίαο. Έηζη, νη gitanos επέιεγαλ ηα patios
168

, πνπ ήηαλ εζσηεξηθέο απιέο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ γηνξηψλ ηνπο.  
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 Duende: βι. γισζζάξη. 
162

 Caballero, Cante flamenco,  202. 
163

 Falseta: βι. γισζζάξη. 
164

 Pureza: βι. γισζζάξη. 
165

 Caballero, Cante flamenco, 207. 
166

 Juerga ζηελ ηζπαληθή γιψζζα ζεκαίλεη γηνξηή (βι. γισζζάξη). 
167

 Ζ αληηδξαζηηθφηεηα απηή απφ ηνπο κε gitanos  απέλαληη ζηνπο gitanos θαη ην θιακέλθν εθδειψζεθε θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ ην θιακέλθν αλαπηπζζφηαλ ζε θιεηζηφ νηθνγελεηαθφ θχθιν, πξηλ αξρίζεη ε πεξίνδνο ησλ café cantantes. 

(ηέιε 18
νπ

   19
νο

 αηψλαο). 
168

 Patio: βι. γισζζάξη. 
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    Ζ buleria απνηεινχζε ην πην ραξαθηεξηζηηθφ palo πνπ αθνπγφηαλ ζηηο γηνξηέο ησλ gitanos. Ο 

ξπζκφο (compás)
169

 ηεο buleria ήηαλ γξήγνξνο θαη δσεξφο, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία κηαο 

γηνξηηλήο αηκφζθαηξαο. Κάπνηνη ηξαγνπδνχζαλ, έλαο (ή θαη πεξηζζφηεξνη) έπαηδε θηζάξα, άιινη 

ρφξεπαλ θαη άιινη, νη ιεγφκελνη palmeros, θξαηνχζαλ ηνλ ξπζκφ κε palmas
170

. Ζ juerga είρε 

απζφξκεην ραξαθηήξα. Γελ ήηαλ ηίπνηα ζθελνζεηεκέλν. Καζέλαο απφ φζνπο ζπκκεηείραλ ζε κηα 

juerga είρε ην δηθφ ηνπ ξφιν. Δίλαη γλσζηφ φηη ην θιακέλθν απνηεινχζε κία ηέρλε πνπ ηε 

ραξαθηήξηδε ε ζπιινγηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Fernando Quiñones, «ε buleria εθθξάδεη ηελ 

ειεπζεξία, κία ειεπζεξία πνπ ίζσο δελ επηηξεπφηαλ θαλ λα εθθξαζηεί. Αθεγείηαη ηε ραξά θαη 

δειψλεη ηνλ ενξηαζκφ. Δίλαη κία αλάκεημε ηεο ραξάο θαη ηνπ δξάκαηνο, πνπ θξχβεη κέζα ηεο ην 

θσκηθφ αιιά θαη ην ηξαγηθφ ζηνηρείν».
171

 Σέινο, έλα άιιν palo πνπ έπαηδαλ ζηηο γηνξηέο ηνπο νη 

gitanos ήηαλ ην tango, ην νπνίν επίζεο είρε ζην ξπζκφ ηνπ κία δσληάληα θαη κία γηνξηηλή 

δηάζεζε.
172

 

      Σελ πεξίνδν απηή ην θιακέλθν ησλ gitano  andaluces ζεσξνχληαλ απζεληηθφ θαη puro. 

Απνηεινχζε ην κέζν έθθξαζεο θαη δηαζθέδαζεο ελφο ιανχ πνπ επηβίσλε ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε είζνδνο ηνπ θιακέλθν ζηα café cantantes επέθεξε ηελ αζηηθνπνίεζή 

ηνπ θαη κία ζεηξά κεηαζρεκαηηζκψλ.   
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 Compás: είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θιακέλθν γηα λα δειψζεη ην ξπζκφ. (βι. γισζζάξη). 
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 Palmas: βι. γισζζάξη. 
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 εηξά ληνθηκαληέξ  Rito y geografía del Cante Flamenco ζην ηζπαληθφ θαλάιη RTVE, επεηζφδην Fiesta Gitana.  
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 εηξά ληνθηκαληέξ Rito y geografía del Cante Flamenco ζην ηζπαληθφ θαλάιη RTVE, επεηζφδην Fiesta Gitana  por 
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Έθηε Δλόηεηα 

Café Cantantes: Μία λέα πεξίνδνο γηα ην θιακέλθν ηωλ gitano - andaluces 

 

   ηελ ελφηεηα απηή αληρλεχεηαη ην πέξαζκα ζε κία λέα πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν πνπ 

μεθηλάεη απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη. θαη πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν ησλ café cantantes. Σν θιακέλθν 

απνθηά λέα κνξθή κέζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο επηηέιεζήο ηνπ.  

   Μεηά ηελ πεξίνδν ηνπ θιακέλθν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ (ηέιε 18
νπ

 – κέζα 19
νπ

 αηψλα), 

θαηά ηελ νπνία ην θιακέλθν αλαπηπζζφηαλ κέζα ζε νηθνγελεηαθνχο θχθινπο ησλ  gitano- 

andaluces ζε peñas flamencas
173

 θαη  patios κέζα απφ ηηο γηνξηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ γηα ηε 

ζπιινγηθή δηαζθέδαζε, ην θιακέλθν αξρίδεη ζηαδηαθά λα αζηηθνπνηείηαη θαη λα απνθηά άιιε 

ζεκαζία ζηελ  θαζεκεξηλφηεηα ησλ gitanos.  Οη αιιαγέο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ίδξπζε 

ησλ café cantantes. 

   Απηφο πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζ‟ απηή ηε κεηάβαζε  ήηαλ ν Silverio Franconetti. Γελλήζεθε 

ζηε εβίιιε ην 1831 θαη απνηειεί ηνλ πξψην κεγάιν payo
174

 δάζθαιν ηνπ cante flamenco. Καηά 

ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ζπλήζηδε λα πεγαίλεη ζην ζηδεξνπξγείν πνπ βξηζθφηαλ δίπια απφ ην ζπίηη 

ηνπ θαη λ‟ αθνχεη ηνπο gitanos πνπ ηξαγνπδνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Έηζη άξρηζε 

ζηαδηαθά λα ηξαγνπδάεη παίξλνληαο πνιιά ζηνηρεία απφ ην cante gitano. ηαλ επέζηξεςε κεηά απφ 

πνιιά ρξφληα απφ ηελ Ακεξηθή θαη παξεπξέζεθε ζε κία fiesta gitana, ηξαγνχδεζε θαη άθεζε 

άθσλν ην αθξναηήξην ησλ gitanos ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα πηζηέςεη πσο δελ ήηαλ gitano εμαηηίαο 

ηνπ ηξφπνπ εξκελείαο ηνπ. Γάζθαιφο ηνπ ήηαλ ν  gitano El Fillo. Ζ θσλή ηνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

κία βξαρλάδα θαη παξάιιεια κία γιπθχηεηα, πξάγκα πνπ ηνλ έθαλε λα μερσξίδεη.
175

  

    Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ Franconetti ήηαλ λα βνεζήζεη ζην λα αλνίμνπλ νη νξίδνληεο ηνπ cante gitano. 

Σα café cantantes ζηελ αξρή (κέζα 19
νπ

 αηψλα) δελ είραλ ζρέζε κε ην θιακέλθν, αιιά ήηαλ 

ζπλδεδεκέλα κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο αζηηθήο ηάμεο απνηειψληαο ρψξν δηαιέμεσλ γηα ηνπο 

αξηζηνθξάηεο.
176

 Ζ ζπζρέηηζε ησλ café cantantes κε ην θιακέλθν μεθίλεζε ην 1880, φηαλ ν 

Franconetti ίδξπζε ην δηθφ ηνπ café cantante ζην δξφκν Rosario ηεο εβίιιεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ πξνζέιαβε λα εξγαζηνχλ ζ‟ απηφ ήηαλ gitanos. Ο ηξαγνπδηζηήο, ν 

θηζαξίζηαο, ε ρνξεχηξηα κεηαηξάπεθαλ ζε επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο. Ζ juerga ησλ gitanos 

κεηακνξθψζεθε ζε παξάζηαζε, ηελ νπνία ην αθξναηήξην πιήξσλε γηα λα δεη, ελψ νη θαιιηηέρλεο 

δελ ζπκκεηείραλ κε θίλεηξν ηελ πξνζσπηθή δηαζθέδαζε. Ο ρξφλνο ηεο παξάζηαζεο ήηαλ 

ζπγθεθξηκέλνο, φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ζπκκεηείρε ζην ζέακα. Πάλσ ζηε ζθελή 
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 Peña flamenca: βι. γισζζάξη. 
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Payo: βι. γισζζάξη. 
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 Caballero Á. Á., Cante Flamenco, (Madrid: Editorial Alianza, 1994, 1998), 93. 
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 Steingress G., Sociologia del cante flamenco, (Sevilla: Signatura Ediciones, 2005), 15. 
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ππήξραλ ζπλήζσο δχν θηζαξίζηεο, έλαο ηξαγνπδηζηήο, κία ρνξεχηξηα θαη θάπνηνη πνπ θξαηνχζαλ ην 

ξπζκφ παίδνληαο palmas. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην θιακέλθν βγαίλεη ζηα «δεκφζηα ζαιφληα» θαη 

ζηαδηαθά αξρίδεη λ‟ αιιάδεη ν παιηφο ηνπ ραξαθηήξαο. Οη λέεο ζπλζήθεο επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν 

πνπ απέξξεαλ απφ ηε δεκνζηφηεηα δεκηνχξγεζαλ λέα δεδνκέλα. Ο Demófilo ζεσξψληαο πσο νη 

λέεο απηέο ζπλζήθεο ζα επεξέαδαλ αξλεηηθά ην θιακέλθν, έγξαςε ην 1880: «Σα café cantantes ζα 

θαηαζηξέςνπλ ην cante gitano πνιχ ζχληνκα. Δλ ηνχηνηο ν Silverio δελ έπξεπε λα θάλεη φιεο απηέο 

ηηο πξνζπάζεηεο λα απνζχξεη ην θιακέλθν απφ ηε «κπζηηθή ζθαίξα» ζηελ νπνία αλαπηπζζφηαλ 

κέρξη ηφηε, απφ ηελ νπνία δελ έπξεπε λα βγεη, αλ θηινδνμνχζε λα δηαηεξεζεί puro θαη απζεληηθφ. Ζ 

κεηαθνξά ησλ κνπζηθψλ/ ρνξεπηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ gitanos απφ ηηο peñas ζηα café cantantes 

ζπλέβαιε ζην λα γίλεη ην θιακέλθν αλδαινπζηαλφ εκπφξεπκα, απηφ πνπ φινο ν θφζκνο νλνκάδεη 

ζήκεξα θιακέλθν. Ο Silverio ζεσξψληαο πσο ζα βειηίσλε κε απηφ ηνλ ηξφπν ην cante gitano, 

δεκηνχξγεζε ην είδνο θιακέλθν κε ζηνηρεία ησλ gitanos θαη ησλ Αλδαινπζηαλψλ».
177

 

   Οη λέεο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο άξρηζε λα κεηαζρεκαηίδεηαη ην θιακέλθν ήηαλ πνιχ 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ νη gitanos είραλ ζπλεζίζεη κέρξη ηφηε. Σν θιακέλθν γη‟ απηνχο ήηαλ 

κηα ζπλαηζζεκαηηθή θάζαξζε. Με ηε ζηαδηαθή εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ, ην θιακέλθν άξρηζε λα 

ράλεη ηνλ απζνξκεηηζκφ πνπ ην ραξαθηήξηδε. ηα café cantantes φια ήηαλ ζθελνζεηεκέλα, θάηη κε 

ην νπνίν νη gitanos δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη. Γελ είραλ ζπλεζίζεη λα βηψλνπλ ην θιακέλθν κέζα 

απφ θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη φξηα. Σν café cantante ήηαλ έλαο ρψξνο φπνπ ζπγθεληξσλφηαλ θαη 

θφζκνο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, θάηη πνπ δεκηνπξγνχζε απφ κφλν ηνπ αληηζέζεηο 

θαζψο θαηλφηαλ ε δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ αθξναηψλ θαη ησλ gitanos αθφκε θαη σο πξνο ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαλ ην θιακέλθν. Οη αθξναηέο πνπ δελ ήηαλ ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο 

δπζθνιεχνληαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν εξκελείαο ησλ gitanos, ηε ζθιεξφηεηα πνπ 

ππήξρε ζηε ρξνηά ηεο θσλήο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ πεξηείραλ 

ιεμηιφγην ηεο δηαιέθηνπ ησλ gitanos, ηεο caló. κσο παξφιν πνπ δελ ήηαλ ηφζν θαηαλνεηφο ν 

ηξφπνο εξκελείαο ηνπο, νη κε gitanos έθεπγαλ ελζνπζηαζκέλνη κεηά απφ θάζε espectaculo
178

. 

Μάιηζηα ππήξρε ην γλσζηφ, ζηελ ηζηνξία ησλ café cantantes,  reservao, ζχκθσλα κε ην νπνίν φζνη 

απφ ην αθξναηήξην ήηαλ πινχζηνη αξηζηνθξάηεο πξνζθαινχζαλ, κεηά ην ζέακα, ηνπο θαιιηηέρλεο 

λα ζπλερίζνπλ ηελ παξάζηαζε ζε πην ηδησηηθφ θχθιν επί πιεξσκή.
179

 Έηζη ε ζρέζε ησλ gitanos κε 

ην θιακέλθν άξρηζε λ‟ απνθηάεη πην επαγγεικαηηθή κνξθή. Απηφ θπζηθά ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή 

ηεο ζέζεο ηνπ θιακέλθν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ gitanos. Δπίζεο, κέζα απφ ηα café cantantes ε 

θηζάξα εμειίρζεθε σο πξνο ηνλ ηξφπν παημίκαηνο θαη απέθηεζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θιακέλθν. 
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 Caballero, Cante Flamenco, 94. 
178

 Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηε juerga θαη ην espectaculo ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ηνπ θιακέλθν. Ζ juerga 

ήηαλ γηνξηή θιακέλθν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε θιεηζηφ νηθνγελεηαθφ θχθιν, ελψ ην espectaculo ήηαλ έλα είδνο 

παξάζηαζεο  ζεάκαηνο, πνπ ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ μεθίλεζε απφ ηελ πεξίνδν ησλ café cantantes. 
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 www.elartedevivirelflamenco.com, Café Cantantes, (εκ. επίζθ. 13/12/2014). 
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    Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν απηή ην θιακέλθν παχεη λα έρεη ηελ άζρεκε θήκε πνπ είρε κέρξη ηφηε 

σο κία ζπλήζεηα ηνπ ππφθνζκνπ. Ζ αζηηθνπνίεζή ηνπ κέζα απφ ηα café cantantes ζπλέβαιε 

ζηαδηαθά ζηελ εμέιημή ηνπ σο κνπζηθφ είδνο, θαη παξάιιεια ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ 

επηηέιεζήο ηνπ, πξάγκα πνπ επεξέαζε θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ. 
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Γεύηεξν Κεθάιαην 

Εεηήκαηα ηαπηόηεηαο ζην θιακέλθν 

 

Πξώηε Δλόηεηα 

Αηζζεηηθά θαη ηδενινγηθά πιαίζηα κέζα από ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία 

ηεο επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν  

 

   ηελ ελφηεηα απηή επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο σο κέζν ζπγθξφηεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε ελφηεηα εζηηάδεη ζηε ζπκβνιή ηνπ θιακέλθν ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο. Δπίζεο, εμεηάδνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά κεηαζρεκαηίδνληαη 

αλάινγα κε ηνλ ρψξν επηηέιεζήο ηνπ. 

     Σν θιακέλθν απνηειεί ην «θιεηδί» ηεο δεκηνπξγίαο αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ pueblo gitano - andaluz.
180

 χκθσλα κε ηνλ θνηλσληνιφγν G. Steingress, ην 

θιακέλθν ζπλέβαιε θαη ζπλερίδεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο.
181

 Ζ 

κνπζηθή απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά κέζα ζπγθξφηεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ελφο ιανχ. 

χκθσλα κε ηνλ εζλνκνπζηθνιφγν Martin Stokes, «ε κνπζηθή είλαη έλα απφ ηα βαζηθά κέζα 

ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, θαζψο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη ηεο 

αληίιεςήο καο γη‟ απηή δηαηππψλνληαο ηε „γλψζε‟ καο γηα άιινπο αλζξψπνπο, ηφπνπο θαη 

πξάγκαηα, αιιά θαη γηα ηνπο εαπηνχο καο ζε ζρέζε κε φια απηά».
182

 Δπίζεο, ε κνπζηθή 

ζπλεηζθέξεη ζηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο αιιά θαη ζηελ αλαδεκηνπξγία ηεο πνιηηηζκηθήο θαη 

αηνκηθήο ηαπηφηεηαο.  

     Σν θιακέλθν είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Αλδαινπζίαο, gitano θαη κε. Πνιινί εξεπλεηέο θαη ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ γξάςεη γηα ην θιακέλθν 

ζπλδένπλ ην παιηφ θιακέλθν κε ηελ έλλνηα ηνπ απζεληηθνχ, ηνπ puro. Απηή ε ζέζε ππνζηεξίδεηαη 

θαη ζήκεξα θπξίσο απφ ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο Αλδαινπζίαο πνπ είραλ βηψζεη ην θιακέλθν 

ζηελ παιηά ηνπ επνρή. Μάιηζηα ν William Washabaugh πεξηγξάθεη ην θιακέλθν ζαλ έλα είδνο 

κνπζηθή, ηνπ νπνίνπ νη aficionados θαη νη εξκελεπηέο δηαθαηέρνληαη απφ κία πξνζθφιιεζε ζηελ 
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 Με ηνλ φξν pueblo gitano- andaluz δειψλεηαη ν ιαφο ηεο Αλδαινπζία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνιππιεζνχο 
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 Steingress G., Sociologia del Cante, (Sevilla: Signatura Ediciones, 2005), 30. 
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 Stokes M., Introduction ζην Ethnicity, Identity and Music. The Musical Construction of Place, (Oxford: Berg 

Publishers, 1994), 3. 
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παξάδνζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ pureza.
183

 Απφ ηα ηέιε φκσο ηνπ 19
νπ

  

αηψλα, κέζα απφ ηα café cantantes, ην θιακέλθν άξρηζε λα ζεσξείηαη  φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δεκνθηιήο κνπζηθή. ηα café είραλ ελζσκαησζεί θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παιαηφηεξεο juerga 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε πην θιεηζηφ  νηθνγελεηαθφ θχθιν ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο φπσο 

patios θαη peñas flamencas. Βέβαηα ε κεηαθνξά ηεο ηέρλεο ηνπ θιακέλθν ζηα café cantantes, ζηα 

ζέαηξα θαη ζε άιινπο ρψξνπο φπνπ άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξαζηάζεηο θιακέλθν απφ ηνλ 

20
ν
 αηψλα, είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θιακέλθν. 

     ρεηηθά κε ηε δεκνηηθφηεηα γεληθά ηεο κνπζηθήο θαη πψο απηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

αηζζεηηθή ηεο, ν Simon Frith αληηηίζεηαη ζηε γεληθή γλψκε φηη θάζε είδνο κνπζηθήο ή παξάζηαζεο 

αληηθαηνπηξίδεη ηνπο αλζξψπνπο, εμεηάδνληαο πψο «ε κνπζηθή θαηαζθεπάδεη ηνπο αλζξψπνπο θαη 

δεκηνπξγείηαη κέζ‟ απ‟ απηή κία κνπζηθή θη αηζζεηηθή εκπεηξία γη‟ απηνχο»
184

 . Έηζη ινηπφλ, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπνπ ζηελ επηηέιεζε ηεο κνπζηθήο, είηε απηή είλαη δεκνθηιήο είηε φρη, 

ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Ζ αηζζεηηθή ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

κνπζηθήο εκπεηξίαο. Ζ κνπζηθή, φπσο θαη ε ηαπηφηεηα, είλαη παξάιιεια παξαζηαηηθή θαη 

ηζηνξηθή, πνπ πεξηγξάθεη ηφζν ην θνηλσληθφ κέζα ζην αηνκηθφ θαη ην αληίζηξνθν, φζν θαη ην 

κπαιφ κέζα ζην ζψκα θαη ην αληίζηξνθν. Ζ ηαπηφηεηα φπσο θαη ε κνπζηθή, είλαη έλα δήηεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αηζζεηηθή. Μέζα απφ ηελ αηζζεηηθή ηεο κνπζηθήο γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

ζρέζε ησλ κειψλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο αιιά θαη ε αηνκηθφηεηα ζηε βάζε ηεο νπνίαο 

θαηαλννχληαη νη εζηθνί θψδηθεο θαη νη θνηλσληθέο ηδενινγίεο.
185

 

         Οη φξνη puro θαη jondo
186

 απνηεινχλ δχν βαζηθά θξηηήξηα ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν. Ο 

ραξαθηεξηζκφο puro ζην θιακέλθν είλαη ην ζεκείν ηνκήο ηεο εζηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο ηνπ θιακέλθν έρνπλ γξάςεη φηη ζην παξειζφλ ππήξρε θαιχηεξε πνηφηεηα ζην 

θιακέλθν απ‟ φηη ζην παξφλ. Οη gitanos αιιά θαη νη payos
187

  ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά ηε θξάζε 

En aquellos tiempos todo era bueno ( «Δθείλε ηελ επνρή φια ήηαλ σξαία») εθθξάδνληαο ίζσο κία 

απνγνήηεπζε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ θιακέλθν. Ο φξνο jondo παξαπέκπεη ζηε βαζχηεηα 

ζηνλ ηξφπν εξκελείαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε λα κεηαδψζεη ζην αθξναηήξηφ ηνπ ηνλ 

εζσηεξηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν κέζα απφ απηή ηε βαζχηεηα.  

    Καηά ηελ πεξίνδν 1780  1850, ηελ «εξκεηηθή πεξίνδν» ηνπ θιακέλθν - φπσο είρε νλνκαζηεί 

απφ ηνπο θιακελθνιφγνπο θαη εξκελεπηέο θιακέλθν, Molina θαη Mairena  ην θιακέλθν ήηαλ κία 

ηέρλε «θξπκκέλε» πνπ αλαπηπζζφηαλ ζε ηδησηηθφ θχθιν. Σν θιακέλθν ζήκεξα δηαθξίλεηαη απφ 

                                                           
183

 Chuse, The Cantaoras,257. 
184
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κία ηδηαίηεξε δπλακηθφηεηα ζε δηάθνξα πιαίζηα, απφ peñas
188

 κέρξη θαη ζθελέο ζεάηξσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ζε γηνξηέο πνπ ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ νη gitanos.
189

 

    Ζ αηζζεηηθή πνπ ππάξρεη ζηελ εξκελεία απηήο ηεο κνπζηθήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έληνλε 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηέιεζήο ηεο. Πνιιέο θνξέο ν ηξαγνπδηζηήο ή ε 

ηξαγνπδίζηξηα εξκελεχεη κε θιεηζηά κάηηα, δείρλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζσπηθή 

ζπγθέληξσζε θη εθθξάδνληαο ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. Παξάιιεια ππάξρεη αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ αθξναηεξίνπ θαη θαιιηηερλψλ πνπ ζπρλά εθδειψλεηαη κέζσ ηνπ jaleo
190

 σο έλα είδνο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αθξναηψλ θαη εξκελεπηψλ. Μέζα απφ ην jaleo νη αθξναηέο εθθξάδνληαη θαη 

έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ espectaculo θσλάδνληαο δηάθνξεο θξάζεηο 

επηδνθηκαζίαο πξνο ηνπο θαιιηηέρλεο, φπσο: Óle, ¡Qué arte tienes! (πόζν θαιιηηέρλεο- ηη ηέρλε 

έρεηο!),¡Así se tocan! (έηζη παίδεηαη!), ¡Así se bailan! (έηζη ρνξεύεηαη!), ¡Eso es cante gitano! (Απηό 

είλαη ηξαγνύδη gitano!), ¡Eso es! ( Απηό είλαη!), ¡Toma que toma! (Γώζε, δώζε!). Σν θιακέλθν 

ρσξίο ην jaleo ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ςπρξφ θαη άδεην. Έδηλε θαη ζπλερίδεη λα δίλεη κία αίζζεζε 

δσληάληαο θαη εγξήγνξζεο. ην ζχγρξνλν θιακέλθν πνπ ζπλαληάκε ζηα ζέαηξα ή ζε άιινπο 

ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ θαλφλεο γηα ηνπο αθξναηέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξάζηαζεο ζπλαληάκε 

κία κνξθή ηνπ jaleo πξνζπνηεηή θαη φρη ηφζν απζφξκεηε φπσο ζηηο γηνξηέο, εθφζνλ πξνθαιείηαη 

απφ κέιε ηεο νκάδαο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηε ζθελή θαη φρη απφ ηνπο αθξναηέο. Μέζα απφ απηφ 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πφζν ζπλδέεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ θιακέλθν κε ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα παξάζηαζε θιακέλθν.  ε ρψξνπο, φπσο ηα ζέαηξα ή ηα κέγαξα κνπζηθήο, 

κεηαβάιιεηαη ε έλλνηα pureza
191

 πνπ ππήξρε ζην παξειζφλ ζε ζπγθεληξψζεηο, ζε fiestas gitanas 

(ηζηγγάληθεο γηνξηέο) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηα patios ησλ ζπηηηψλ.  

    Ζ ρξνηά ηεο θσλήο απνηειεί επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν. Τπάξρνπλ 

δηάθνξα είδε θσλψλ. Κάπνηα απφ απηά είλαη ε voz afillá, πνπ ζεσξείηαη φηη απνηεινχζε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ cante gitano. Ήηαλ ε θσλή πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ κία βξαρλάδα θαη ηξαρηά 

ρξνηά. Έλα άιιν είδνο θσλήο απνηειεί ε voz redonda, δπλαηή θσλή κε επξχ θάζκα δπλακηθήο. Καη 

ε voz naturá, πνπ ήηαλ ε θπζηθή θαη πεξηζζφηεξν εθθξαζηηθή θσλή.
192
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189
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190

 Jaleo: (βι. γισζζάξη). Ίζσο θάηη αλάινγν κε ηελ έλλνηα ηνπ jaleo, απνηειεί ε έλλνηα ν φξνο ηάξακπ ζηε ζπξηαθή 
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ηέηνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνπο κνπζηθνχο θαη ζην αθξναηήξην»   (Racy Ali Jihad, Making music in the 

Arab world: The culture and artistry of tarab, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) θαη Shannon Jonathan, 

«πλαίζζεκα, επηηέιεζε θαη ρξνληθφηεηα ζηελ αξαβηθή κνπζηθή: αλαζηνραζκνί γηα ην ηαξάκπ» ζην Καιιηκνπνχινπ 

Δ./ Μπαιαληίλα Α., Δηζαγσγή ζηελ Δζλνκνπζηθνινγία, εθδ. Αζίλε, 2014). Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αηζζεηηθήο ηεο ζπξηαθήο κνπζηθήο, φπσο ην jaleo γηα ην θιακέλθν. 
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 Pureza: βι. γισζζάξη.  
192

 Chuse, The Cantaoras, 40. 



                                                                                                                                                                                             

 

46 

 

    Σν ζψκα παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θιακέλθν. Ζ εθθξαζηηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ 

θαη νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ελφο ηξαγνπδηζηή ή κίαο ηξαγνπδίζηξηαο ζπλέβαιαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ θιακέλθν. Μέζσ ηνπ ζψκαηνο πξαγκαηψλεηαη ε έμνδνο απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ εαπηφ ζηελ θνηλφηεηα, θαη «ε νκνξθηά απηήο ηεο αλάδπζήο ηνπ απνηειεί έλα 

αηζζεηηθφ θη αηζζεηεξηαθφ γεγνλφο»
193

. Ο θηιφζνθνο Merleau Ponty, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ αξηξ 

ζεσξνχζε φηη ην ζψκα καο βξίζθεηαη θαηά θάπνην ηξφπν παληνχ ζηελ εκπεηξία καο ηνπ θφζκνπ: 

«Σν ζψκα δελ είλαη αληηθείκελν, αιιά ππνθείκελν θαη ν πνιηηηζκφο δελ βξίζθεηαη κφλν ζε 

αληηθείκελα θαη αλαπαξαζηάζεηο, αιιά θαη ζε ζσκαηηθέο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κέζσ ησλ νπνίσλ 

δεκηνπξγνχληαη απηέο νη αλαπαξαζηάζεηο».
194

 Σν ζψκα απνηεινχζε θαη ίζσο ζπλερίδεη λα απνηειεί 

ην βαζηθφ θνξέα έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαιιηηέρλε θαη επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνλ 

αθξναηή. 

    Ζ επηθνηλσλία ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ηε βαζηθή αληηιεπηηθή θαη βησκαηηθή αξρή ηνπ 

θιακέλθν. Σν cante flamenco κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα πνιιά: αλδαινπζηαλφ, gitano, puro, 

κνληέξλν, αιιά πάλσ απ‟ φια είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ην ζπλαίζζεκα. Σα δχν βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα είλαη ν πφλνο (pena) θαη ε ραξά (alegria) ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν. Δθθξάδνληαη κέζα απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηδίσκα ηνπ θιακέλθν. πλαηζζήκαηα πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ gitanos ζην παξειζφλ θαζψο θαη ζηηο δηψμεηο πνπ 

ππέζηεζαλ νη gitanos αιιά θαη νη Αλδαινπζηαλνί επί Φξάλθν. Έλα βαζηθφ ζηηιηζηηθφ ζηνηρείν πνπ 

ζπλέβαιε ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη ην ιεγφκελν quejío
195

, «ay, ay» , κε ην νπνίν 

μεθηλάεη ην palo ηεο siguiriya κέζα απφ ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ν ζξελεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

cante. Οη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, θπξίσο ησλ ρεξηψλ, ζπλνδεχνπλ ην cante. Σα ζηηιηζηηθά απηά 

ραξαθηεξηζηηθά γίλνληαη θαηαλνεηά κέζα απφ ηελ «γιψζζα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο».
196

 Σν ζπλαίζζεκα είλαη θάηη πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα φρη κφλν κε ηνλ πξνζσπηθφ 

θφζκν ηνπ θαζελφο, αιιά θαη κε ηελ θνηλσλία. Ζ αλζξσπνιφγνο Abu Lughod ππνγξακκίδεη ηε 

δχλακε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ.
197

 

     Απφ ηα κέζα ηνπ 1950 πεξίπνπ μεθίλεζε κία λέα πεξίνδνο γηα ην θιακέλθν, ε πεξίνδνο ηνπ 

Nuevo Flamenco, φηαλ ηα tablaos αληηθαηέζηεζαλ ηα café cantantes. Πξφθεηηαη γηα ην ζχγρξνλν 

θιακέλθν πνπ βξίζθεηαη ζε κία δηαδηθαζία εμέιημεο έσο ζήκεξα. Πιένλ απνηειεί έλα είδνο 

κνπζηθήο πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία θη απφ άιια είδε κνπζηθήο, φπσο ε ηδαδ θαη ε ξνθ. Γχν απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εθθξαζηέο ηνπ Nuevo Flamenco είλαη ν payo θηζαξίζηαο Paco de Lucía θαη ν 

gitano ηξαγνπδηζηήο Camarón de la Isla. Οη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 
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194
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αλαπηχρζεθε ην θιακέλθν απφ ηνπο gitanos θαη ηνπο Αλδαινπζηαλνχο, ζηα πξψηα ηνπ ρξφληα, ήηαλ 

πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ην ζχγρξνλν θιακέλθν, 

ην Nuevo Flamenco. Πνιιά ηξαγνχδηα θιακέλθν ζπλερίδνπλ λα εθηεινχληαη αθφκε θαη ζήκεξα, 

φκσο δηαθέξνπλ ζε έλα βαζκφ σο πξνο ηνλ ηξφπν εξκελείαο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο. Ζ ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ηέρλε σο θνηλσληθφ πξντφλ είλαη ε εμήο: ε ηέρλε 

ζπλδέεηαη κε ηελ αηζζεηηθή εθθξάδνληαο ηε δσή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαζψο 

ππάξρεη άκεζε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσληθντζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηά 

ηνπ.
198

 Έηζη, ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ cante flamenco δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην 

παξειζφλ ηνπ. Τπάξρεη έλα επεμεγεκαηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην γχξσ απφ ην θιακέλθν ζρεηηθά κε 

ηηο ζηηγκέο αλάπηπμήο ηνπ κέρξη ζήκεξα, αιιά απηφ ην cante flamenco
199

 γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο 

ζήκεξα, εθθξάδεη ηε ζεκεξηλή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θξαπγή ζην cante, el grito, πνπ 

παιαηφηεξα νδεγνχζε ζηελ ςπρηθή θάζαξζε ηνπ ηξαγνπδηζηή ή ηεο ηξαγνπδίζηξηαο , ζήκεξα δελ 

απνδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζην αθξναηήξην ιφγσ απηήο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο.  

     πσο παξαηεξεί ν θνηλσληνιφγνο Steingress, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρεη δεκηνπξγεζεί «κία 

ηζηνξηθή απνμέλσζε θαη κία ιεηηνπξγηθή απνμέλσζε ζην cante flamenco».
200

 Ζ ηζηνξηθή απνμέλσζε 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή θαηαγξαθφηαλ ζην 

πεξηερφκελν ηεο παιαηφηεξεο copla
201

 ζην θιακέλθν, θαη ζηελ παξνπζίαζε δηάθνξσλ παιαηφηεξσλ 

copla ηνπ θιακέλθν ζην παξφλ, δειαδή κέζα ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα απφ 

ηα ζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε πνιιά coplas ζην θιακέλθν ήηαλ ε θπιαθή. Παιαηφηεξα, 

ιφγσ ησλ δησγκψλ πνπ βίσλαλ πνιινί gitanos ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ε θπιαθή απνηεινχζε 

έλα κέξνο πνπ είραλ ζπρλά πεξάζεη κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπο. Έηζη ινηπφλ παιαηφηεξα ην 

αθξναηήξην, κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχληαλ απφ gitanos, κπνξνχζε λα θαηαλνήζεη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ πφλνπ πνπ πξνθαινχζε ε θπιάθηζε κε βησκαηηθφ ηξφπν, θαζψο πνιινί απφ 

απηνχο ην είραλ αηζζαλζεί θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. ε αληίζεζε, ζηνλ 21
ν
 αηψλα, ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ, δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα αλάκεζα ζηνλ θαιιηηέρλε 

θαη ηνλ αθξναηή, φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ ζηίρσλ πξνέξρεηαη απφ ην καθξηλφ παξειζφλ θαη άξα 

απφ κία άιιε πξαγκαηηθφηεηα.  

   Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θαιιηηέρλε 

θαη ηνλ αθξναηή, απηφ πνπ νλνκάδνπλ duende. Μέζα απφ ην duende
202

 δεκηνπξγνχληαλ κία 
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ιφγσ απηήο ηεο κέζεμεο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. (Racy Ali Jihad, Making music in the Arab world: 

The culture and artistry of tarab, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) θαη Shannon Jonathan, «πλαίζζεκα, 
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θαηάζηαζε κέζεμεο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη εξκελεπηέο θαη νη αθξναηέο. To duende απνηεινχζε 

θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν. Σν duende 

εθθξάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εξκελεπηή θαη ηνλ αθξναηή θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ηνπο είηε κε ηνπο ζηίρνπο ή απιά κε κηα falseta
203

 ηνπ θηζαξίζηα ή αθφκε 

θαη κέζα απφ ην βιέκκα ή θάπνηα θίλεζε ηεο ρνξεχηξηαο ή ηνπ ρνξεπηή.  

   Ζ ιεηηνπξγηθή απνμέλσζε ζην cante flamenco ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην παξαπάλσ, δηφηη 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζχγρξνλνπ ηξαγνπδηζηή ζην θιακέλθν θαη ην αθξναηήξηφ 

ηνπ. Έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηλνχξηεο coplas πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηφζν ηηο θνηλσληθν - 

ηζηνξηθέο θαη αηζζεηηθέο αιιαγέο φζν θαη ηηο λέεο πνιηηηζκηθέο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ 

θαιιηηερλψλ θαη αθξναηψλ.
204

    Απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν, πνιιά 

ζηνηρεία επεξέαζαλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ αιιά θαη ηελ «πνιηηηθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο» (politics of 

emotion, Chuse) κέζα ζην θιακέλθν. Ο ρξφλνο ζπλέβαιε ζηε κεηαθνξά ηνπ θιακέλθν ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο. πσο επίζεο ν 

επαγγεικαηηθφο ραξαθηήξαο πνπ απέθηεζε ην θιακέλθν είρε επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ. Μέζα 

ζηνπο λένπο ρψξνπο, φπσο είλαη ηα ζέαηξα, ην θιακέλθν κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζέακα, φπνπ 

δεκηνπξγείηαη κεγάιν ράζκα κεηαμχ αθξναηεξίνπ θαη θαιιηηερλψλ, κέζα ζην νπνίν άξρηζαλ λα 

ράλνληαη ή λα κεηαβάιινληαη ζηαδηαθά θάπνηα ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ. 

     Ζ αζηηθνπνίεζε ηνπ θιακέλθν επέθεξε ζηαδηαθά θαη σο έλα βαζκφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή 

ηνπ. Πιένλ δελ απνηειεί κφλν έλαλ ηξφπν έθθξαζεο ή δηαζθέδαζεο, αιιά θαη κία επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηηο πφιεηο ηεο Αλδαινπζίαο θαη φρη κφλν. Μέζσ ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηνπ, ην θιακέλθν θηάλεη ζήκεξα ζε έλα δηεζλέο αθξναηήξην είηε κέζα απφ 

επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο ή ρνξεπηέο είηε απφ aficionados.  
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Γεύηεξε Δλόηεηα  

Ζ πνξεία πξνο ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ηνπ θιακέλθν 

    

   ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ε πνξεία ηνπ θιακέλθν πξνο ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε. 

Αλαθέξνληαη επίζεο θάπνηεο απφ ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε σο πξνο ηελ 

εμέιημε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ θιακέλθν ζε παγθφζκην επίπεδν. 

  Οη ηζηνξηθνί ηνπ θιακέλθν εληνπίδνπλ ηηο απαξρέο ηεο αιιαγήο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πνιχ παιηά, 

ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φηαλ ν payo ηξαγνπδηζηήο Franconetti άλνημε ζηε εβίιιε ην δηθφ 

ηνπ Café Cantante έρνληαο σο θχξην ζθνπφ λα πξνσζήζεη ην cante gitano
205

 θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Ξεθηλψληαο ινηπφλ σο κία ηέρλε πνπ αλαπηπζζφηαλ ζηηο γεηηνληέο 

(barrios), ηηο απιέο (patios) ησλ ζπηηηψλ ησλ gitano – andaluces θαη ησλ Αλδαινπζηαλψλ, πέξαζε 

απφ ηα café cantantes, ηα ζέαηξα φπνπ ην θιακέλθν ήηαλ γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία Ópera 

Flamenca
206

, ηηο peñas flamencas
207

 θαη ηα tablaos.
208

  

    Σα tablaos ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνο παξαζηάζεσλ θιακέλθν απφ ην 1950 αληηθαζηζηψληαο 

ηα café cantantes. χκθσλα κε ηνλ εζλνκνπζηθνιφγν Loren Chuse,  ην πεξηβάιινλ πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί ζηα tablaos θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960  1970 ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ θαιιηηερληθή 

εμέιημε θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θιακέλθν.
209

 Πνιιά απφ ηα tablaos έρνπλ 

δηαηεξήζεη κία δηαθφζκεζε θάπσο παξαδνζηαθή, αθνχ  πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε ζπειηέο 

δηαθνζκεκέλεο κε παιηά κεηαιιηθά ζθεχε θαη αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο κε ηζηνξηθέο θηγνχξεο - 

θαιιηηέρλεο πνπ πέξαζαλ απφ ηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν. Απηφ ην είδνο ρψξνπ επηηέιεζεο ηνπ 

θιακέλθν ιεηηνπξγεί θπξίσο γηα ηνπο ηνπξίζηεο θαη ίζσο ε παξαδνζηαθή δηαθφζκεζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηξαηεγηθή πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ. Κάπνηα απφ απηά ηα 

tablaos ίζσο παιαηφηεξα λα απνηεινχζαλ ρψξνπο φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ νηθνγέλεηεο ησλ gitano – 

andaluces θαη πξαγκαηνπνηνχζαλ ηζηγγάληθεο γηνξηέο (fiestas gitanas) ή  juerga, φπσο νλνκαδφηαλ 

ε ηζηγγάληθε γηνξηή, κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δηαζθέδαζε θαη ηε δηέμνδν απφ ηηο δπζθνιίεο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. κσο ππάξρνπλ θαη ρψξνη πνπ δελ ζεσξνχληαη tablaos αιιά ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ κπαξ πνπ θάπνηεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο δηνξγαλψλνληαη είηε ζπλαπιίεο θιακέλθν είηε γηνξηέο 

θιακέλθν, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη νπνηνζδήπνηε. Σέηνηνπ είδνπο ρψξνη ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε 

ζεκεία ηεο πφιεο πνπ δελ είλαη ηνπξηζηηθά θη επίζεο ε δηαθφζκεζή ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν 
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κνληέξλα. Γηα παξάδεηγκα, αληί γηα παιηά ζθεχε ζηνπο ηνίρνπο, κπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηνη 

πίλαθεο δσγξαθηθήο ζχγρξνλεο ηέρλεο κε ζέκα ην θιακέλθν. ε ρψξνπο φπσο είλαη ηα πεξηζζφηεξα 

tablaos, ε juerga κεηαηξέπεηαη ζε espectaculo, δειαδή ην θιακέλθν κεηαηξέπεηαη ζε «ζέακα» 

απνθηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκνθηιή (popular) θαη θαη‟ επέθηαζε εκπνξηθφ ραξαθηήξα. Δλψ 

ζηνπο ρψξνπο  κπαξ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο γηνξηή θιακέλθν 

(juerga) πνπ λα κελ έρεη θεξδνζθνπηθφ  εκπνξηθφ ραξαθηήξα. 

 

        En aquel tiempo                                                    Δθείλε ηελ επνρή  

       El cante era un Tesoro                                          ην cante ήηαλ  ζεζαπξόο 

      Que celosamente                                                    πνπ κε ελζνπζηαζκό 

      conservaban y protegian                                        δηαηεξνύζαλ θαη πξνζηάηεπαλ 

     los gitanos;                                                              νη gitanos· 

     hasta que llegó el gachó de Silverio                      κέρξη πνπ έθηαζε ν κε gitano Silverio                                                                                                                                                                                                              

    Franconetti                                                             Franconetti 

    y lo puso en venta.
210

                                                θαη ην πνύιεζε. 

 

     ‟ απηά ηα ιφγηα ηνπ Demofilo πξνβάιιεηαη ε ζχλδεζε ηνπ παιηνχ θιακέλθν κε ηελ έλλνηα 

purν, ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηνπο gitanos, φπσο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θιακέλθν, ήδε απφ 

ηελ πεξίνδν ησλ café cantantes, θαζψο απηφ άξρηζε λα αζηηθνπνηείηαη θαη λα γίλεηαη «πξντφλ πξνο 

πψιεζε». Σελ άπνςε απηή ππνζηεξίδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα νη ιεγφκελνη puristas
211

, ζεσξψληαο 

πσο ζηηο κέξεο καο ην θιακέλθν έρεη εκπνξεπκαηνπνηεζεί θη έρεη ράζεη πνιιά ζηνηρεία ηνπ. Οη 

puristas ζπλδένπλ ην «γλήζην» θιακέλθν (verdadero – jondo) κε ηελ ηέρλε, ηελ βαζχηεηα 

(hondura), ην κε δηαδεδνκέλν θαη ηνλ gitano, ηνλίδνληαο φηη ζήκεξα ην θιακέλθν δελ απνηειεί 

ηέρλε κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα tablaos θαη ζε δηάθνξα ηνπξηζηηθά καγαδηά. Δίλαη ζπρλφ 

θαηλφκελν, ηέηνηεο απφςεηο λα ππνζηεξίδνληαη απφ ειηθησκέλνπο παιηνχο θαιιηηέρλεο ή απινχο 

ιάηξεηο ηνπ θιακέλθν, νη νπνίνη είραλ βηψζεη ην θιακέλθν ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.  κσο 

ππάξρνπλ πνιινί εξκελεπηέο θιακέλθν πνπ ηζρπξίδνληαη πσο ην θιακέλθν είλαη κελ κία 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά πνπ φκσο βξίζθεηαη ζε κία ζπλερή εμέιημε. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ 

απνηειεί έλα αλαπφθεπθην ηκήκα ηεο εμέιημεο απηήο.  

     Οη puristas ππνζηεξίδνπλ πσο φηαλ ην θιακέλθν άξρηζε λα αιιάδεη ραξαθηήξα κέζα απφ ηε 

δηάδνζή ηνπ, άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή θνπιηνχξα ηεο Αλδαινπζίαο πνπ 

απνηεινχζε ηε γελέηεηξά ηνπ.  Ο Steingress ζπλδέεη απηή ηελ απνκάθξπλζε κε ηελ κεηάβαζε απφ 
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ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ζηελ κνληέξλα.
212

 Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θιακέλθν νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία κηαο αζηηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζθνπφ είρε ηελ εθδήισζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αλαγθψλ 

ησλ λέσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ.
213

  

      Σν θιακέλθν, πνπ ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ απνηεινχζε κία πεξηζσξηνπνηεκέλε πξαθηηθή, 

ζηαδηαθά άξρηζε λ‟ απνηειεί κέξνο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο
214

. Σν πάζνο θαη ην κπζηήξην πνπ 

ππάξρεη γχξσ απφ ην θιακέλθν, έρεη πξνθαιέζεη κία εμσηηθή θαληαζίσζε ζε πνιινχο ηαμηδεπηέο 

θαη ηνπξίζηεο ζηελ Ηζπαλία.
215

 πγθεθξηκέλα κεηά ηελ πηψζε ηνπ Φξάλθν (1975), ην θιακέλθν 

πξνσζήζεθε ζην δηεζλέο επίθεληξν.  Κη ελψ ην θιακέλθν, ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ, απνηεινχζε 

ηε βαζηθή έθθξαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο πνπ αλήθαλ ζηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο, ζήκεξα έρεη εμαπισζεί θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Ηζπαλίαο έρνληαο γίλεη «εμαγφκελν 

πξντφλ» θαη έρεη απνθηήζεη παγθφζκηα πξνβνιή σο έλα ζρεδφλ εζληθφ ζχκβνιν ηεο Ηζπαλίαο.
216

 

Έηζη άξρηζε λα απνηειεί έλα είδνο απηνχ πνπ νλνκάδνπκε World Music.
217

 

    Ζ δηεζλήο δηάδνζε θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ θιακέλθν ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αιιαγή 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. πάληα πιένλ ζα ζπλαληήζεηο ηζηγγάληθεο γηνξηέο ζε απιέο ησλ ζπηηηψλ ησλ 

gitano  andaluces. Ο πνιπεζληθφο ραξαθηήξαο πνπ έρεη απνθηήζεη ην θιακέλθν έρεη ζπκβάιεη ζην 

λα ράζεη θάπνηα ζηνηρεία ηεο παιαηφηεξεο ηαπηφηεηάο ηνπ, εηδηθά ζε φ, ηη αθνξά ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

(jaleo, jondura
218

, ζπλαηζζεκαηηζκφο) θαη ηελ pureza. Παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κνξθή πνπ 

παίξλεη ην θιακέλθν ν ρψξνο επηηέιεζήο ηνπ. ην tablao ή ζην ζέαηξν δελ ππάξρεη ν 

απζνξκεηηζκφο πνπ ζα ζπλαληήζεη θάπνηνο ζε κία γηνξηή θιακέλθν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θιεηζηφ νηθνγελεηαθφ θχθιν. Ίζσο, λα κελ πξαγκαηνπνηνχληαη ηέηνηεο γηνξηέο ζε ηφζν ζπρλφ 

βαζκφ φπσο ζπλέβαηλε παιαηφηεξα, σζηφζν ην θιακέλθν ζπλερίδεη λα απνηειεί ηξφπν 

δηαζθέδαζεο θη έθθξαζεο. 

      ρεηηθά κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θιακέλθν, ν εξεπλεηήο ηνπ θιακέλθν Alfredo Grimaldos 

επηζεκαίλεη φηη «θάπνηε ην θιακέλθν ήηαλ κία θηινζνθία, έλαο ηξφπνο δσήο. Απνηεινχζε έλα 

είδνο θαζεκεξηλήο έθθξαζεο ησλ gitanos  andaluces κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε γεηηνληά ή ζηε 

δνπιεηά, θαη ην ξεπεξηφξην ησλ ηξαγνπδηψλ θιακέλθν ήηαλ πνιχ κεγάιν παξφιν πνπ νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξκελεπηέο δελ ήηαλ επαγγεικαηίεο».
219

 Μέζα απφ ηηο γεηηνληέο, ηηο απιέο 

θαη ηηο tavernas φπνπ ζχρλαδαλ νη gitano – andaluces παξνπζηαδφηαλ ν ζηηιηζηηθφο πινχηνο θαη ε 
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κεγάιε πνηθηιία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κνπζηθψλ απνρξψζεσλ ηνπ θιακέλθν. Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ αξρίζεη λα αιιάδνπλ θαη καδί κε απηά θαη ε αηκφζθαηξα πνπ ππήξρε θάπνηε 

ζε απηέο ηηο γεηηνληέο απφ ηηο νπνίεο πέξαζαλ πνιχ ζεκαληηθέο θηγνχξεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

θιακέλθν. ήκεξα νχηε ε γεηηνληά Triana
220

 ηεο εβίιιεο δελ είλαη φπσο ήηαλ ζηηο αξρέο ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θιακέλθν νχηε  άιιεο γεηηνληέο ζηηο νπνίεο θαηνηθνχζαλ παιαηφηεξα θπξίσο gitano 

 andaluces, φπσο ήηαλ ε γεηηνληά Barrio del Santiago ζηελ Jerez de la Frontera, ην Sacromonte 

ζηε Γξαλάδα.
221

 Απηέο νη γεηηνληέο ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν ηνπξηζηηθέο. Ο gitano θηζαξίζηαο 

θιακέλθν Manuel Morao είρε πεη φηη ην θιακέλθν θηλδπλεχεη λα ραζεί γηαηί πιένλ ππάξρνπλ κφλν 

επαγγεικαηίεο θαη φρη θαιιηηέρλεο. 
222

 Απηή ε άπνςε ζεσξείηαη «πνπξηζηηθή» θαη απέρεη θάπσο 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη βέβαην φηη ππάξρνπλ αθφκε εξκελεπηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην 

θιακέλθν θαιιηηερληθά θη φρη κφλν ζαλ επάγγεικα. Απηφ πνπ κεηαβάιιεη ηε ζεκαζία ηνπ 

θιακέλθν γηα ηνλ θάζε εξκελεπηή θαη ηνλ ηξφπνο εξκελείαο ηνπ είλαη ν ρψξνο επηηέιεζεο ηνπ 

θιακέλθν αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν επηηειείηαη.  

      Σν θιακέλθν κε ην πέξαζκά ηνπ ζηα κεγάια ζέαηξα θαη ζηα tablaos δελ θαηάθεξε λα 

δηαηεξήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ λσξίηεξα ραξαθηήξηδαλ απηή ηε κνπζηθή: ηηο ζπρλέο ζπλαληήζεηο 

κεηαμχ ησλ θαιιηηερλψλ, ην θιακέλθν σο θαζεκεξηλφηεηα.
223

 ήκεξα έλαο θαιιηηέρλεο θιακέλθν 

κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε θαιιηηέρλε ηεο πνπ ή ηεο ξνθ κνπζηθήο. Καηά ηελ  ρξπζή επνρή ησλ 

tablaos ζηε Μαδξίηε, κεηαμχ 1960 θαη 1980, ηζηνξηθέο κνξθέο ηνπ θιακέλθν, φπσο ν gitano 

Camaron de la Isla, ν payo Paco de Lucía, ε Paquera θαη άιινη, κεηά ην ζέακα θιακέλθν πνπ 

παξνπζίαδαλ κε ζθνπφ λα πιεξσζνχλ θαη λα εληππσζηάζνπλ θπξίσο ηνπο ηνπξίζηεο πνπ πιήξσλαλ 

γηα λα δνχλε έλα απφ ηα αμηνζέαηα ηεο Ηζπαλίαο, ζπγθεληξψλνληαλ κεηαμχ ηνπο ζε θιεηζηφ 

νηθνγελεηαθφ θχθιν θαη δηαζθέδαδαλ κέζα απφ ην αιεζηλφ (de verdad) θιακέλθν κέρξη ηα 

μεκεξψκαηα. Απηέο νη ζπγθεληξψζεηο απνηεινχζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο θαιιηηέρλεο.
224

 

Δπίζεο πιένλ δελ ππάξρεη ηφζν κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο ηνπ 

θιακέλθν. Πνιιά απφ ηα παιαηφηεξα palos έρνπλ θαηαξγεζεί. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε toná 

πνπ ζεσξνχληαλ ην ζεκειηψδεο palo ηνπ cante gitano, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ε siguiriya πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε αξθεηά. Τπάξρεη φκσο κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηε ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ 

ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ. Δθηφο απφ ηελ θηζάξα θαη ην θαρφλ (πνπ κπήθε ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θιακέλθν ζηε δεθαεηία ηνπ 1980), ρξεζηκνπνηνχληαη θη άιια είδε θξνπζηψλ, φπσο congas, bongos 

                                                           
220

 Triana:  γεηηνληά ζηε εβίιιε, ππθλνθαηνηθεκέλε απφ gitano – andaluces.  Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θέληξα 

αλάπηπμεο ηεο ηέρλεο ηνπ θιακέλθν. 
221

 Grimaldos, Historia social del flamenco, 22. 
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θαη ηα θξνπζηά αξαβηθήο κνπζηθήο derbukka θαη rig, θιάνπην, βηνιί, ζαμφθσλν, θνληξακπάζν, 

πηάλν, θαη άιια.
225

 

    Απφ ηελ άιιε κεξηά, παξφιν πνπ ην θιακέλθν έρεη εκπνξεπκαηνπνηεζεί, πξάγκαηη βξίζθεηαη ζε 

κία απφ ηεο θαιχηεξεο πεξηφδνπο ηνπ, ίζσο φρη κφλν απφ θαιιηηερληθή άπνςε αιιά θαη απφ άπνςε 

θνηλσληθήο απνδνρήο. Οη επαγγεικαηίεο εξκελεπηέο ηνπ θιακέλθν απνιακβάλνπλ πην πνιχ απφ 

πνηέ ηελ θνηλσληθή απνδνρή απηνχ ηνπ είδνπο κνπζηθήο, πνπ παιαηφηεξα δέρηεθε κεγάιε επίζεζε. 

Αληηκεησπηδφηαλ σο έλα είδνο κνπζηθήο ηνπ ππφθνζκνπ. Μεγάινη θαιιηηέρλεο αγσλίζηεθαλ γηα λα 

αληηζηξέςνπλ απηή ηε γλψκε. πγθεθξηκέλα ν gitano  andaluz ηξαγνπδηζηήο Antonio Mairena 

αγσλίζηεθε ζε φιε ηνπ ηε δσή γηα ηελ «αμηνπξέπεηα» ηνπ θιακέλθν πνπ ηειηθά θαηάθεξε λα 

εδξαηψζεη.
226

    Γεληθά νη gitano  andaluces πξνζπαζνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

θιακέλθν θαζψο απνηεινχζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ ιανχ ηνπο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο ξίδεο.
227

 Γηα ηνπο gitano - 

andaluces ην θιακέλθν δελ ήηαλ απιά κία ηέρλε. Ήηαλ ν δηθφο ηνπο ηξφπνο δσήο. Αθφκε θαη 

ζήκεξα απνηειεί ην κέζν πνπ παξνπζηάδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ηζηγγάληθεο ηαπηφηεηαο ησλ 

gitano – andaluces απφ ηνπο ππφινηπνπο Σζηγγάλνπο πνπ θαηνηθνχλ ζε άιιεο ρψξεο. «Οη ιέμεηο 

gitano θαη θιακέλθν ζεσξνχληαλ ζπλψλπκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ».
228

 Οη gitanos 

ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιακέλθν θαη αγσλίζηεθαλ ψζηε ην θιακέλθν λα πάςεη 

λα είλαη έλα πεξηζσξηνπνηεκέλν είδνο κνπζηθήο. Απηφ καξηπξείηαη επίζεο απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ 

gitano θαιιηηερλψλ θιακέλθν πνπ έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηνπ θαη ζπλερίδνπλ 

λα επεξεάδνπλ πνιινχο απφ ηνπο ζεκεξηλνχο εξκελεπηέο θιακέλθν. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη 

Antonio Mairena, ν Manuel Torres, ε Pastora Pavón, ε Niña de los Péines, ν Camarón de la Isla θαη 

άιινη.  Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ θιακέλθν ίζσο ζπλέβαιε ζην λα απνζπλδεζεί ζηελ αληίιεςε 

ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ ππφθνζκν, αιιά θαη λα βειηησζεί ε ζέζε ησλ gitanos ζηελ θνηλσλία. Υσξίο 

βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη πσο έρεη εμαιεηθζεί ηειείσο ν ξαηζηζκφο απέλαληί ηνπο. Πιένλ ζεσξείηαη 

έλα είδνο δεκνθηινχο κνπζηθήο ζε δηεζλέο επίπεδν.  

        Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ θιακέλθν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά θαη απφ ηνπο gitano – 

andaluces παξφιν πνπ ζηελ αξρή (πεξίνδνο café cantantes) εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ ζέζε πνπ 

είρε ην θιακέλθν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη γεληθά κε ηελ ηδενινγία ηνπο. 
229

 Γπζθνιεχνληαλ 

λα απνδερηνχλ απηή ηελ αιιαγή ηνπ θιακέλθν. Πιένλ ζηα tablaos (πνπ είλαη θάηη αληίζηνηρν κε ηα 
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café cantantes) θαη ζε άιια κέξε φπνπ ην θιακέλθν είλαη ηνπξηζηηθφ – εκπνξηθφ, κπνξεί λα 

ζπλαληήζεη θαλείο gitano θαη payo εξκελεπηέο. Γελ ππάξρεη πιένλ δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο.  

    Σν θιακέλθν ζην πέξαζκα πνιιψλ ρξφλσλ έρεη γίλεη εκπνξηθφ. Απηφ φκσο δελ αλαηξεί ην 

γεγνλφο φηη απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ gitano  andaluces θαη 

ησλ Αλδαινπζηαλψλ. Οη θάηνηθνη ηεο Αλδαινπζίαο βηψλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ‟ φ, ηη ζην 

παξειζφλ ην θιακέλθν, φκσο ην θιακέλθν εμαθνινπζεί λα απνηειεί βαζηθφ ηκήκα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Φαίλεηαη φηη ε εκπνξηθή δηάζηαζε ήξζε λα πξνζηεζεί ζηηο ππφινηπεο 

δηαζηάζεηο ηνπ θιακέλθν. 
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Τξίηε Δλόηεηα 

Ζ ζπγθξόηεζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο κέζω ηεο 

βηωκαηηθήο εκπεηξίαο ζηε θιακέλθν κνπζηθή 

 

   Ζ βησκαηηθή εκπεηξία ζηε θιακέλθν κνπζηθή σο κέζν ζπγθξφηεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο, απνηειεί ην θεληξηθφ δήηεκα ηεο ελφηεηαο πνπ 

αθνινπζεί. Δηδηθφηεξα, ε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ηελ επηηέιεζε ηνπ θιακέλθν σο κία πξνζσπηθή 

αιιά θαη ζπιινγηθή δηαδηθαζία. 

   Ζ κνπζηθή απνηειεί έλα κέζν αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο αιιά θαη ζπγθξφηεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο.
230

 Μία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Μέζα απφ ηε κνπζηθή αληαλαθιψληαη δηάθνξεο πηπρέο 

ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη ζπγθξνηείηαη ε αλζξψπηλε εκπεηξία.  Ζ ηαπηφηεηα δεκηνπξγείηαη απφ 

ην «έμσ» θη φρη απφ ην «κέζα», απφ ην πψο βηψλεη θαλείο ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη ζηε ζπλέρεηα 

απηφ ην βίσκα γίλεηαη κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ.
231

 Ζ αληαλάθιαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε κνπζηθή 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηε βηψλεη ην θάζε άηνκν ζπκβάιιεη  ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εαπηνχ.  

    Ζ εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ gitanos είλαη ην απνηέιεζκα ζπλάληεζεο κε πνιιά έζλε θαη 

άξα πνιηηηζκνχο. Σν λα είζαη gitano είλαη έλαο ηξφπνο δσήο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ gitano είλαη απηφ πνπ 

ν gitano ηξαγνπδηζηήο ηνπ θιακέλθν, Antonio Mairena, νλφκαζε razón incorporéa (Άπινο Λόγνο) 

πξνζδηνξίδνληάο ην σο θάηη «άπηαζην» θαη απξνζδηφξηζην πνπ πξέπεη λα ην αηζζαλζείο θαη λα ην 

ζεβαζηείο γηα λα είζαη θαιφο gitano. Ο φξνο razón incorporéa είλαη ε ηηκή ηνπο, ε βάζε ηεο 

ηζηγγάληθεο θνπιηνχξαο, ην ζχλνιν ησλ δηθψλ ηνπο παξαδφζεσλ θαη ησλ παιηψλ ηειεηνπξγηψλ 

ηνπο. Δίλαη θάηη πνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί κφλν απφ ηνπο gitanos, θάηη πνπ κπνξνχλ λα βηψζνπλ 

θαη λα αηζζαλζνχλ κφλν νη ίδηνη. κσο κπνξνχλ λα ην κεηαθέξνπλ ζηνπο γχξσ ηνπο κέζα απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ην βηψλνπλ νη ίδηνη. Ο φξνο razón incorporéa απνηειεί ηελ πεγή ηεο αλεμάληιεηεο 

έκπλεπζεο ηνπ cantaor
232

, ν νπνίνο ηελ εθθξάδεη κε κνξθή δηαηζζεηηθή κέζσ ηνπ duende.
233

 

Βέβαηα, ίζσο απηή ε ζέζε λ‟ αληηπξνζψπεπε πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε ηνπ gitano κε ην θιακέλθν πνπ 

ππήξρε ζην παξειζφλ θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πιένλ δελ ππάξρεη ηφζν έληνλνο 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε gitano θαη payo εξκελεπηέο. 
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   Σν θιακέλθν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο gitano  andaluces θαη σο πξνο ηελ παηξφηεηά ηνπ αιιά 

θαη σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ ζαλ είδνο κνπζηθήο. Ζ ηζηγγάληθε ηαπηφηεηα ηνπ 

θιακέλθν καξηπξείηαη κέζα απφ ηε ζπκβνιή ζξπιηθψλ θαιιηηερλψλ ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο, απφ 

ραξαθηεξηζηηθά αηζζεηηθήο πνπ θαζηεξψζεθαλ σο βαζηθά θξηηήξηα ηνπ θιακέλθν puro φπσο 

απνηειεί ην είδνο ηεο θσλήο πνπ νλνκάδεηαη voz afillá, δειαδή ε βξαρλάδα ζηελ θσλή πνπ 

ζεσξνχληαλ θάπσο ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θχζεο ησλ gitano  andaluces. Ζ ηζηγγάληθε θνηλφηεηα 

ππνζηήξημε ην θιακέλθν σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηζκηθήο ηεο θιεξνλνκηάο, γεγνλφο πνπ 

εμεγεί ελ κέξεη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θιακέλθν σο πξνο ηε γέλεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηβίσζή 

ηνπ.
234

  Σν θιακέλθν ησλ gitano – andaluces είρε ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα ζε αληίζεζε κε ην 

θιακέλθν ησλ gachó
235

 πνπ είρε πην επαγγεικαηηθφ.  Κάπνηνη ππνζηεξηθηέο ηεο ηζηγγάληθεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ θιακέλθν (φπσο γηα παξάδεηγκα ν Demófilo) απφ ηηο πξψηεο αθφκε πεξηφδνπο 

αλάπηπμήο ηνπ, είηε ζε ηδησηηθφ είηε ζε δεκφζην θχθιν, ζπλέδεαλ ην θιακέλθν ησλ gitanos κε ηνλ 

φξν pureza θαη ηελ απζεληηθφηεηα. Αθφκε θαη ζήκεξα πνιινί payo εξκελεπηέο θιακέλθν 

ζαπκάδνπλ ή ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν ν ηξφπνο εξκελείαο ησλ gitano, ππνζηεξίδνληαο φηη 

ππεξηεξεί ηεο ηερληθήο ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν θαη ε έθθξαζε.
236

 Βέβαηα απηή ε ζέζε είλαη 

ππνθεηκεληθή, θαζψο ν ηξφπνο εξκελείαο «αγγίδεη» ηνλ θάζε αθξναηή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

    Με ην cante gitano ζπλφδεπαλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηα ζηδεξνπξγεία φπνπ ζπλήζσο εξγάδνληαλ νη 

gitanos ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Αλδαινπζία. Άξρηζε λα «παίξλεη 

δσή»  κέζα απφ ηηο fiestas gitanas πνπ νξγάλσλαλ νη gitano  andaluces ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

ζε νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηε juerga θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ 

κεηά ηηο παξαζηάζεηο θιακέλθν φηαλ άλνημαλ ηα café cantantes θαη αξγφηεξα ηα tablaos. ηηο 

fiestas gitanas ζπγθεληξψλνληαλ ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηεο θαη ζπκκεηείραλ φινη νη παξεπξηζθφκελνη 

είηε ηξαγνπδψληαο είηε παίδνληαο θηζάξα είηε ρνξεχνληαο είηε θξαηψληαο ην ξπζκφ παίδνληαο 

palmas (βι. θεθ. 1, ελφηεηα 5). Σν θιακέλθν γελλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε κέζα απφ ηε γηνξηή, 

κέζα ζηνπο δξφκνπο, κέζα απφ ηελ ραξά θαη ηνλ πφλν, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ ιφγηα:   

 

            Vino y viene de la calle, de los suburbios y los barrios malditos; 

            Pero tiene en sus carnes el sello de la nobleza. 

           Vino y viene de la libertad de la noche,  

          De la passion y el quebrantamiento de las normas; 

          Pero es riguroso y exacto, precioso como el vuelo de los astros en el universν. 

          [Ήξζε θη έξρεηαη από ηνλ δξόκν (ην θιακέλθν), από ηα πξνάζηηα θαη από θαθέο γεηηνληέο· 
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 Gachó: βι. γισζζάξη. 
236

 Απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη κέζα απφ ηα ιεγφκελα θάπνησλ πιεξνθνξεηψλ κνπ πνπ είλαη payos θαιιηηέρλεο 

ηνπ θιακέλθν. 



                                                                                                                                                                                             

 

57 

 

           αιιά έρεη κέζα ηνπ ηελ ζθξαγίδα ηεο αξηζηνθξαηίαο. 

          Ήξζε θη έξρεηαη από ηελ ειεπζεξία ηεο λύρηαο, 

         από ην πάζνο θαη ηελ παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ· 

         αιιά είλαη απζηεξό, παλέκνξθν όπσο ε  «πνξεία»  ησλ άζηξσλ ζην ζύκπαλ.] 

 

         Vino de la fiesta y es doliente, trágico.  

        Vino del dolor y es dichosamente alegre, divertido. 

       Vino de la sencillez y es complejo, dificil como juego mágico.  

      Vino del miedo para ser consuelo y de la valentia en gloria de disfrutes.
237

 

      [Ήξζε (δεκηνπξγήζεθε)  από ηε γηνξηή θαη είλαη πέλζηκν, ηξαγηθό. 

      Ήξζε από ηνλ πόλν θαη είλαη ραξνύκελν, δηαζθεδαζηηθό. 

     Ήξζε από ηελ απιόηεηα θαη είλαη πνιύπινθν, δύζθνιν όπσο έλα καγηθό παηρλίδη. 

     Ήξζε από ηνλ θόβν γηα λα γίλεη ην βάιζακν- παξεγνξηά θαη από ηε γελλαηόηεηα ζηε δόμα ηεο         

    απόιαπζεο.] 

           

   Μέζα απφ ηε βησκαηηθή εκπεηξία, ην θιακέλθν άξρηζε ζηαδηαθά λα γίλεηαη βαζηθφ κέξνο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ gitano  andaluces. Μέζα απφ ην βίσκα έκαζαλ λα είλαη δεκηνπξγνί αιιά θαη 

αθξναηέο απηήο ηεο κνπζηθήο. ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν, ηα βαζηθά θέληξα εθκάζεζεο 

απηήο ηεο ηέρλεο απνηεινχζαλ νη «αλεπίζεκνη» απηνί ρψξνη, φπσο ήηαλ νη απιέο θαη νη peñas 

flamencas, φπνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πνιιά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θιακέλθν πνπ ζήκεξα 

απνηεινχλ θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ. Γελ ππήξραλ ηφηε ζρνιέο θαη 

ην θιακέλθν ησλ gitano  andaluces  απείρε  φπσο θαη ζήκεξα  απφ ηνλ αθαδεκατζκφ. χκθσλα 

κε θάπνηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθκάζεζήο ηνπο ζηε κνπζηθή 

θιακέλθν, ε απάληεζε ήηαλ:  «Canto lo que llevo adentro, lo que he vivido», («Σξαγνπδάσ απηφ 

πνπ έρσ κέζα κνπ, απηφ πνπ έρσ βηψζεη»). Δίλαη κία θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά θπξίσο νη 

θαιιηηέρλεο ηνπ θιακέλθν ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο. Ο ηξφπνο εθκάζεζεο ηνπ θιακέλθν απφ ηνπο 

gitano, απφ παιηά, ήηαλ πεξηζζφηεξν βησκαηηθφο. Καη ζήκεξα ηζρχεη απηφ, ίζσο φρη ζε ηφζν έληνλν 

βαζκφ. 

    Σν παξειζφλ ελφο πνιηηηζκνχ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην παξφλ ηνπ. Αλ δελ ππήξρε 

παξειζφλ δελ ζα ππήξρε ην παξφλ. Οη ηζηγγάληθεο γηνξηέο είλαη θάηη πνπ αλήθεη πεξηζζφηεξν ζην 

παξειζφλ. Οη ζεζκνί κέζα ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη ην θιακέλθν ζήκεξα είλαη δηαθνξεηηθνί θη 

απηφ δηαθνξνπνηεί θαη ηε βησκαηηθή εκπεηξία ησλ θαιιηηερλψλ ζην θιακέλθν. Τπάξρνπλ θαη 

ζήκεξα gitano  andaluces θαιιηηέρλεο ζην θιακέλθν πνπ κεγάισζαλ κέζα ζε ηζηγγάληθεο 

νηθνγέλεηεο κε παξάδνζε ζηε κνπζηθή ηνπ θιακέλθν θαη πνπ έρνπλ βηψζεη fiestas gitanas. Απηφ 
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έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπο αιιά θαη ζηε ζεκαζία απηήο ηεο ηέρλεο ζηελ 

δσή ηνπο. Σν θιακέλθν ζπλερίδεη λα απνηειεί έλαλ ηξφπν δσήο φκσο κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο 

φξνο fiesta gitana ζήκεξα έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν fiesta, δειαδή έρεη εμαιεηθζεί θάπσο ε 

απνθιεηζηηθφηεηα ησλ ηζηγγάλσλ ζε απηέο ηηο γηνξηέο θιακέλθν. κσο απηφ πνπ ζπλερίδεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζήκεξα είλαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ θαιιηηερλψλ κεηά απφ ην espectaculo 

ζηνλ ίδην ρψξν ή ζε θάπνην ζπίηη, ζε θιεηζηφ θχθιν φπνπ μεθηλάεη θάπνηνο λα ηξαγνπδάεη ή λα 

παίδεη θηζάξα, ζπλερίδεη θάπνηνο άιινο, ζηε ζπλέρεηα κπαίλεη ζην «ζθεληθφ» ε κνξθή ηεο 

ρνξεχηξηαο (bailaora)
238

, θάπνηνη θξαηνχλ ην ξπζκφ κε palmas, θαη πιένλ ππάξρεη θαη θάπνηνο πνπ 

παίδεη cajon
239

. Μέζα απφ ην jaleo πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο κέζα απφ θξάζεηο φπσο 

«Óle», «Anda», δεκηνπξγείηαη κία αηκφζθαηξα πνπ ζπκίδεη ην παιηφ θιακέλθν puro πνπ 

θπξηαξρνχζε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ηζηνξίαο ηνπ. «Ζ έλλνηα ηνπ jaleo βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλερέο 

ησλ ήρσλ ηεο αλδαινπζηαλήο θνηλσληθήο δσήο· αληηπξνζσπεχεη ηελ ερψ ηεο δσήο κέζα ζηελ 

ηέρλε, θαζψο κεηαθέξεη ζθελέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηηερληθέο 

ζπκβάζεηο κηαο θιακέλθν ζπλεχξεζεο».
240

 Απηέο νη ζπγθεληξψζεηο γίλνληαη ζε  θνιεθηίβεο ή ζε 

peñas flamencas θηηαγκέλεο κέζα ζε ζπειηέο πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα θξαηήζνπλ θάπνηα 

παξαδνζηαθά ζηνηρεία ή ζε θάπνηα κπαξ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (βι. δεχηεξε 

ελφηεηα). 

   Ζ ηαπηφηεηα δελ είλαη θάηη πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ αιιά είλαη κία ζπλερψο κεηαβαιιφκελε 

δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ απηφ πνπ βηψλνπκε. Ζ κνπζηθή εκπεηξία ηνπ θαζελφο 

είηε σο αθξναηήο είηε σο ζπκκεηέρσλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο 

ηεο ηαπηφηεηαο.
241

 Ζ πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο. ήκεξα ε βησκαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηνχλ νη θαιιηηέρλεο ηνπ θιακέλθν γίλεηαη κε 

πην ζχγρξνλνπο ηξφπνπο. Αξθεηνί ζχγρξνλνη εξκελεπηέο απνθηνχλ βησκαηηθή εκπεηξία ζην 

θιακέλθν ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ζ βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ θιακέλθν ζην πιαίζην ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο δελ έρεη ηελ πνηφηεηα ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ησλ fiestas gitanas. 

Τπάξρεη άκεζε αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσλίαο ζην πψο ην 

θιακέλθν κεηακνξθψλεηαη ζε βησκαηηθή εκπεηξία.  

         Σν θιακέλθν απνηειεί βαζηθφ κέζν  ζπγθξφηεζεο αιιά θαη δηαηήξεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

gitano – andaluces. ίγνπξα ε αιιαγή πνηφηεηαο ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο επηδξά ζηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο. Κάπνηνη έρνπλ απνθηήζεη ζηνηρεία βησκαηηθήο εκπεηξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο 
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 Bailaora: ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ρψξν ηνπ θιακέλθν θαη δειψλεη ηε ρνξεχηξηα 

θιακέλθν(βι. γισζζάξη). 
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 Cajon: θξνπζηφ κνπζηθφ φξγαλν πνπ θαηάγεηαη απφ ην Πεξνχ. Ο Paco de Lucia ην εηζήγαγε ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θιακέλθν ην 1977. 
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ειηθίαο. Οη κλήκεο κεηαθέξνπλ ηνλ άλζξσπν ζην παξειζφλ, ζε βησκέλεο εκπεηξίεο νη νπνίεο 

βνεζνχλ λα ζπκεζεί «πνηνο είλαη». Ζ κνπζηθή πνιιέο θνξέο απνηειεί κέζν γηα ηελ 

αληαλαθιαζηηθή απηή δηαδηθαζία ζχκεζεο  θαηαζθεπήο ηεο ηαπηφηεηαο.
242

 Σν θιακέλθν είηε 

εξκελεχεηαη απφ gitanos είηε απφ payos,  «επηβεβαηψλεη ηελ πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα κηαο εζλνηηθήο 

νκάδαο δηαθνξνπνηψληαο ηελ ηαπηφρξνλα απφ ηηο άιιεο».
243

 

   Σν ζψκα απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ζην θιακέλθν. Ζ κνπζηθή απνηειεί 

έλα κέζν ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο κε άκεζεο εκπεηξίεο πνπ βηψλνληαη κέζσ ηνπ ζψκαηνο. Ζ 

εκπεηξία φκσο βηψλεηαη επίζεο κέζα απφ ην κπαιφ. Αλαθεξφκελνο ζην δηαρσξηζκφ λνπ θαη 

ζψκαηνο ζηε βησκαηηθή εκπεηξία, ν εζλνκνπζηθνιφγνο Simon Frith επηζεκαίλεη φηη «ε αθχξσζε 

ηεο νπζηνθξαηίαο απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο εκπεηξίαο, αλαπφδξαζηε ζπλέπεηα 

ηεο αδπλακίαο ηεο κνπζηθήο λα απνηππψζεη ην δηαρσξηζκφ ζψκαηνο θαη λνπ απφ ηνλ νπνίν 

εμαξηψληαη νπζηψδεηο δηαθνξέο».
244

  

    Σν θιακέλθν έγηλε ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ gitano  andaluces κέζα απφ «δηαπξαγκάηεπζε» 

κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ αιιά θαη κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Ζ κνπζηθή  φπσο θαη ε ηαπηφηεηα 

πεξηγξάθνπλ ην άηνκν κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ χπαξμε ηνπ αηφκνπ.  «Ο 

πνιηηηζκφο βνεζά ηα άηνκα λα εξκελεχζνπλ θαη λα θσδηθνπνηήζνπλ ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο ηνπο. 

Σα ζψκαηα είλαη ηαπηφρξνλα θνξείο θαη δηακνξθσηέο πνιηηηζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ, λα δίλνπλ νλφκαηα θαη λα επηθνηλσλνχλ ηηο ζθέςεηο, ηηο 

αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο».
245

  

      Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν, είρε δεκηνπξγεζεί κία εληχπσζε 

αηνκηθηζκνχ ζηελ ηέρλε ηνπ θιακέλθν. Δίρε ππνζηεξηρζεί παιαηφηεξα φηη ην ηξαγνχδη θαη ν ρνξφο 

ζην θιακέλθν απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά αηνκηθά  πξνζσπηθά 

ζπλαηζζήκαηα: ηνλ ηξαγηθφ πφλν, ηελ δπζηπρία, ή ηελ αθαηάπαπζηε ραξά. Απηή ε ζέζε έξρεηαη ζε 

σο έλα βαζκφ ζε αληηδηαζηνιή κε έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θιακέλθν απφ 

ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα, ηε ζπιινγηθφηεηα. ίγνπξα, πνιιέο θνξέο ζε κία παξάζηαζε ή γηνξηή 

θιακέλθν ππάξρνπλ ζηηγκέο ηηο νπνίεο ν θάζε θαιιηηέρλεο βηψλεη πξνζσπηθά: φηαλ γηα παξάδεηγκα 

ηξαγνπδάεη ή ρνξεχεη κία γπλαίθα ή έλαο άληξαο κφλνη ηνπο ζπλνδεπφκελνη απφ κία θηζάξα. κσο 

ζρεδφλ πνηέ απηή ε «δξαζηεξηφηεηα» δελ είλαη κνλαρηθή θαζψο ζηεξίδεηαη ζε κία επηθνηλσλία πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηηο παχζεηο αιιά θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ ηα Óle  

θαη ηα palmas sordas
246

. Σν γεγνλφο φηη ζηελ επηηέιεζε ηνπ θιακέλθν ππάξρνπλ ζηηγκέο φπνπ έρεη 
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θάπνηνο κνπζηθφο ή ρνξεπηήο ζνιηζηηθφ κέξνο, δελ ζεκαίλεη φηη ε ηέρλε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ αηνκηθφηεηα. Αθφκε θαη ζ‟ απηέο ηηο ζηηγκέο ππάξρεη άκεζε αιιειεπίδξαζε κνπζηθψλ θαη 

ρνξεπηψλ. Σν θιακέλθν είλαη αηνκηθφ γηαηί ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ άλζξσπν, αιιά δελ απνηειεί 

αηνκηθή εκπεηξία, γηαηί απφ ηηο ξίδεο ηνπ απνηειεί έλαλ ηξφπν έθθξαζεο ηνπ ζπιινγηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο. Σν θιακέλθν απνηειεί κία πξνζσπηθή αιιά φρη αηνκηθή εκπεηξία. Δίλαη κία 

εκπεηξία πνπ ζπκβάιιεη ζην λα κνηξαζηεί ν πφλνο αιιά θαη ε ραξά κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο.
247

 Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ καξηπξεί ηελ ζπιινγηθφηεηα ηεο ηέρλεο ηνπ θιακέλθν είλαη 

ην duende. Σν duende απνηεινχζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί γηα ηνπο gitano – andaluces θαη γεληθά 

γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ θιακέλθν, ηνπο ιεγφκελνπο aficionados, «κία θαηάζηαζε ππεξβαηηθήο θαη 

ζπγρξφλσο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ μεπεξλά ηελ αηνκηθή απφιαπζε. Γελληέηαη θαη ππάξρεη 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, ζηηο κλήκεο ηνπο, ζηε ζπλχπαξμε θαη ηε ζπιινγηθή ηνπο έθθξαζε 

κέζα απφ ηελ ηέρλε».
248

 Απφ παιηά ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζην θιακέλθν. Απηφ 

πνπ αιιάδεη ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη νη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε 

ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ην θιακέλθν. κσο αθφκα ζεσξείηαη κία ζπιινγηθή ηέρλε. 

«Οιφθιεξε ε δπλακηθή ηνπ βξίζθεηαη ζηελ ελζψκαηε θαη έκπξαθηε ζπκκεηνρή φισλ, θαζψο καδί 

επηηεινχλ, πξάηηνπλ, πνηνχλ, πξαγκαηνπνηνχλ θάηη. Σν θιακέλθν είλαη ζπιινγηθφ θαη δηαινγηθφ 

δεκηνχξγεκα».
249 

    Μία ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζχγρξνλε επηηέιεζε ηνπ θιακέλθν είλαη ε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο 

γπλαίθαο. Ζ γπλαίθα έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ θιακέλθν. ήκεξα έρεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, φκσο γηα λα ηνλ απνθηήζεη ζπλάληεζε αξθεηά εκπφδηα.   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
secas. Σα palmas sordas έρνπλ πην απαιφ ήρν γηαηί ζπλήζσο ζπλνδεχνπλ ην ζφιν ηνπ ρνξνχ, ή ηνπ ηξαγνπδηνχ ή ηεο 

θηζάξαο. Σα palmas secas έρνπλ πην μεξφ θαη δπλαηφ ήρν γηαηί ζπλήζσο ζπλνδεχνπλ πην δσεξέο ζηηγκέο ζε 

παξαζηάζεηο ή γηνξηέο θιακέλθν (βι. γισζζάξη). 
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 Navarro, I. M., El flamenco en la cultura andaluza, ζην βηβιίν El flamenco: Identidades Sociales, Ritual y 

Patrimonio Cultural, ( Jerez de la Frontera: Centro Andaluz de Flamenco, 1996), 25 – 27. 
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Τέηαξηε Δλόηεηα 

Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην θιακέλθν 

 

    

   Ζ ελφηεηα απηή αζρνιείηαη κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην θιακέλθν απφ ην παξειζφλ κέρξη 

ζήκεξα. Δπίζεο, εμεηάδνληαη ηα εκπφδηα κε ηα νπνία βξέζεθε αληηκέησπν ην γπλαηθείν θχιν κέρξη 

λα απνθηήζεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ έρεη ζήκεξα ζην θιακέλθν φρη κφλν ζην ρνξφ αιιά θαη ζην 

ηξαγνχδη. 

   Δίλαη αξθεηά αληηθαηηθφ φηη ζε κηα θαηάζηαζε δηπιήο ππνηαγήο φπσο απηή πνπ δνχζαλ νη 

gitanas,
250

 σο γπλαίθεο θαη σο κέξνο κηαο θαηαπηεζκέλεο κεηνλφηεηαο, ν πξσηαγσληζηηθφο ηνπο 

ξφινο ζην θιακέλθν ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη αδηακθηζβήηεηνο. Απηφ βέβαηα ζην παξειζφλ 

ζπλέβαηλε φρη ζηελ επαγγεικαηηθή αιιά ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα: ζε fiestas, ζε νηθνγελεηαθέο 

ζπγθεληξψζεηο, ζην «θαζεκεξηλφ» θιακέλθν αθνχ, φπσο παξαηεξεί ε αλζξσπνιφγνο Cristina 

Cruces Roldán, ν παηξηαξρηθφο έιεγρνο είρε ζηεξήζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ (ηζηγγάληθεο 

θαη κε θαηαγσγήο) απφ ηελ δπλαηφηεηα λα γίλνπλ επαγγεικαηίεο ηνπ θιακέλθν.
251

 Κάπνηνη 

αλζξσπνιφγνη, φπσο ε Roldán, έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ελψ νη gitanas είραλ πεξηζζφηεξα 

δηθαηψκαηα ζηηο ηδησηηθέο εθδειψζεηο ηνπ θιακέλθν, ζηνπο κε ηζηγγάληθνπο πιεζπζκνχο ε 

γπλαίθα ήηαλ «αφξαηε» ζην θιακέλθν θαη κηα ζεηξά ζπκπεξηθνξψλ  απνδεηθλχνπλ ηελ εμαξηεκέλε 

ηεο θαηάζηαζε, φπσο άιισζηε θαη ζε άιια επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο.
252

 ε θάζε πεξίπησζε 

ήηαλ δχζθνιν λα βξεη θαλείο παξέεο γπλαηθψλ ηζηγγάληθεο ή κε θαηαγσγήο, λα πεγαίλνπλ κφλεο ζε 

fiestas gitanas. H παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηηο επίζεκεο εθδειψζεηο θιακέλθν, ζχκθσλα πάληα κε 

ηε Roldán, θαζνξηδφηαλ απφ δχν παξακέηξνπο: ηελ παξνπζία ηνπ άληξα/ζπδχγνπ θαη ηε θχζε ηεο 

εθδήισζεο απηήο πνπ ζπλήζσο ζα απνηεινχζε θάπνηα εμαηξεηηθή πεξίπησζε. Δπνκέλσο νη 

γπλαίθεο ζπκκεηείραλ κφλν ζε ειάρηζηεο εθδειψζεηο θαη φρη ζε ζηηγκέο θαζεκεξηλήο 

θνηλσληθφηεηαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα απαγνξεπφηαλ ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζε peña
253

, 

πνπ απνηεινχζε ηνλ βαζηθφ ρψξν φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ νη άληξεο θαη δηαζθέδαδαλ κέζα απφ ην 

θιακέλθν θαη ην αιθνφι. Ζ Roldán επηζεκαίλεη φηη ε γπλαίθα ήηαλ ζαλ λα απνηεινχζε έλαλ 

ελνριεηηθφ παξάγνληα ζηελ αθξφαζε ηνπ θιακέλθν γηα ηνπο άληξεο – ιάηξεηο ηνπ θιακέλθν πνπ 

πνιχ πηζαλφλ λα ππνζηήξηδαλ ηελ αξθεηά δηαδεδνκέλε άπνςε φηη ε γπλαίθα δελ μέξεη λ‟ αθνχεη 

απηή ηε κνπζηθή. Τπήξρε κάιηζηα κία έθθξαζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζε 
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 Gitana: ε γπλαίθα ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο, ε ηζηγγάλα. 
251

 Roldán Cristina Cruces, Más allá de la musica: Antropologia y Flamenco, (Sevilla: Signatura Ediciones de 

Andalucía, 2003),  40. 
252

 Roldán, Más allá de la musica: Antropologia y Flamenco, 42. 
253

 Peña: απνηεινχζε έλαλ ρψξν γηα ηδησηηθέο εθδειψζεηο θιακέλθν φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ νη aficionados αιιά θαη 

επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο θαη έπαηδαλ θιακέλθν ζε θιεηζηφ θχθιν. Τπάξρνπλ θαη ζήκεξα αιιά θπξίσο κε ηε κνξθή 

θάπνηνπ ρψξνπ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα ή ζεκηλάξηα πάλσ ζην θιακέλθν αιιά θαη σο ρψξνο πξνβψλ.  Μία 

πξφβα κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε fiesta θιακέλθν (βι. γισζζάξη). 
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θιακέλθν ζπγθεληξψζεηο: «δελ είλαη ην ίδην λα αθνχο ην θιακέλθν κε γπλαίθεο θαη ρσξίο 

γπλαίθεο». 
254

 

    ηηο peñas πξαγκαηνπνηνχληαλ θάπνηεο εθδειψζεηο, ηδησηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, πνπ 

νξγαλψλνληαλ πξνζαξκνζκέλεο  ζηα νηθηαθά θαζήθνληα ησλ γπλαηθψλ: ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα, 

ηελ απνθπγή ηνπ μελπρηηνχ θαη ηελ αίζζεζε φηη γηα ην ζχδπγν απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ε 

γπλαηθεία παξνπζία ηειεηψλεη ην κνπζηθνρνξεπηηθφ γεγνλφο. Δπνκέλσο ππήξρε ε παξνπζία ησλ 

γπλαηθψλ αιιά ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο. Άιιεο θνξέο πξνγξακκαηίδνληαλ «cosas de 

mujeres»(γπλαηθεία πξάγκαηα) φπσο ρνξεπηηθά, πην ειαθξηά θαη δηαζθεδαζηηθή κνπζηθή ελψ ην 

θπξίσο κνπζηθνρνξεπηηθφ γεγνλφο παξέκελε πξνλφκην ησλ αλδξψλ. Σν πην ζπλεζηζκέλν ήηαλ λα 

θάζνληαη νη άληξεο ζην κπαξ, θαη νη γπλαίθεο φιεο ζπγθεληξσκέλεο ζηηο peñas αιιά μερσξηζηά απφ 

ηνπο άλδξεο, λα ζπδεηάλε γηα άζρεηα ζέκαηα θη φρη γηα ην ηξαγνχδη, πξάγκα πνπ δείρλεη θαη ηε 

δπλακηθή αλεμάξηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ ίζσο ππήξρε απφ παιηά ζην θιακέλθν. 

   Κάπνηεο θνξέο πξαγκαηνπνηνχληαλ εθδειψζεηο σο «Αθηέξσκα ζηε γπλαίθα», θάηη πνπ επίζεο 

καξηπξνχζε ηελ ππνβαζκηζκέλε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ θφζκν ηνπ θιακέλθν: ε peña γηλφηαλ έλαο 

ρψξνο ζπγθέληξσζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ γηα κηα κέξα, γηα λα παξακέλεη απνθιεηζηηθά ρψξνο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ αληξηθνχ φιν ηνλ ππφινηπν ρξφλν.  

    Οη γπλαίθεο, θπξίσο ζην παξειζφλ, δελ είραλ κηα απηφλνκε ζπκκεηνρή ζηηο γηνξηέο ηνπ 

θιακέλθν θαη πάληα ήηαλ παξνχζεο κέζσ ησλ αλδξψλ. Απηφ φκσο ζρεηίδεηαη κε ην ξφιν πνπ 

έπαηδε θαη ζπλερίδεη λα παίδεη ην θιακέλθν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ gitanos ή κε gitanos. ηελ πεξίπησζε ησλ gitanos δελ ππάξρεη αληίθαζε 

αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηα δπν θχια θαη ζηελ θνηλσληθή αληίιεςε γηα ην 

ηη αληηπξνζσπεχεη ην θιακέλθν φρη ηφζν σο κνπζηθφ είδνο φζν σο ηξφπνο δσήο. Γη‟ απηνχο ην 

θιακέλθν έρεη δηακνξθψζεη θαη δηακνξθψλεη ηε ζπιινγηθφηεηα ζε νηθνγελεηαθφ θχθιν κέζα ζηηο 

γεηηνληέο. Έηζη ινηπφλ ζηα κέξε πνπ ζπκβηψλνπλ gitanos θαη κε, φπσο ζηε Jerez de la Frontera, νη 

θνηλέο εκπεηξίεο ησλ νηθνγελεηψλ θάλνπλ κεγαιχηεξε ηελ απήρεζε ηνπ θιακέλθν θαη ην βηψλνπλ 

φινη ζαλ θάηη ξηδσκέλν ζηελ παξάδνζή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ σο θαιιηηερλψλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ζηηο juergas 

θαη ζηα café cantante.
255

 

    Έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν. 

Κάπνηεο απφ απηέο εθθξάδνπλ κία ηάζε κηζνγπληζκνχ πνπ ππήξρε παιαηφηεξα απφ ην αλδξηθφ 

θχιν, φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο ελφο ηξαγνπδηνχ θιακέλθν πνπ αλήθεη ζηελ 
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 Roldán, Más allá de la musica: Antropologia y Flamenco,  42 – 43. 
255

 Roldán , Más allá de la musica: Antropologia y Flamenco,  44. 
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θαηεγνξία cante minero
256

 πνπ αλαθέξεη ε Génesis Garcia Gómez ζην βηβιίν ηεο Cante flamenco, 

cante minero: una interpretación sociocultural: 

 

Una mujer fue la causa/ Μία γπλαίθα ήηαλ ε αηηία 

de la perdición primera,/ ηεο πξώηεο απώιεηαο, 

que no hay mal en este mundo/ πνπ δελ ππάξρεη ηίπνηα θαθό ζ’ απηό ηνλ θόζκν 

que de mujeres no venga./ πνπ λα κελ πξνέξρεηαη από ηηο γπλαίθεο.
257

 

 

   Ζ γπλαίθα αληηκεηψπηζε πνιιά πξνβιήκαηα κέρξη λ‟ απνθηήζεη ηελ ζέζε πνπ έρεη ζήκεξα ζην 

ρψξν ηνπ θιακέλθν φρη κφλν σο ρνξεχηξηα αιιά θαη σο ηξαγνπδίζηξηα. Ηδηαίηεξα ηελ επνρή 

Φξάλθν ππήξραλ δηάθνξεο νξγαλψζεηο πνπ ζηέθνληαλ εκπφδην. Μία απφ απηέο ήηαλ ε sección 

femenina (ηκήκα ησλ γπλαηθψλ), πνπ ζπκβνιηδφηαλ κε ην SF θαη απνηεινχζε κία νξγάλσζε πνπ 

ζρεκάηηζε ν Φξάλθν. χκθσλα κ‟ απηή ηελ νξγάλσζε ινηπφλ ν Φξάλθν ρξεζηκνπνηνχζε γπλαίθεο 

κε ζθνπφ λα θηκψζνπλ άιιεο γπλαίθεο θαη λα ηηο θάλνπλ λα επηζηξέςνπλ εθεί πνπ έπξεπε λα είλαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, δειαδή εζψθιεηζηεο ζηα ζπίηηα ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 

ζπγθεληξσζνχλ ρηιηάδεο γπλαίθεο ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη λ‟ αζηπλνκεχνπλ άιιεο γπλαίθεο νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αλήθαλ ζε ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Ζ νξγάλσζε απηή 

απνηέιεζε έλα κέζν ινγνθξηζίαο ηνπ cante θιακέλθν θαη γεληθφηεξα εξγαιεηαθήο ρξήζεο ηεο 

κνπζηθήο θιακέλθν ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχζε ν Φξάλθν. Σν παξάδνμν 

απηήο ηεο νξγάλσζεο ήηαλ φηη γπλαίθεο αζθνχζαλ δχλακε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ράζνπλ αθφκε 

θαη νη ίδηεο ηελ δχλακή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Ζ SF  ζπλέβαιε ψζηε ην γπλαηθείν θχιν λα παξακείλεη 

ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο κελ έρνληαο θακία δχλακε θαη παξακέλνληαο ζησπεξφ.
258

 Ζ γπλαίθα 

ζην θιακέλθν απέθηεζε κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην θιακέλθν κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ Φξάλθν, ην 1975. 

   Έηζη ινηπφλ δελ επηηξεπφηαλ ζηελ γπλαίθα ε ζπκκεηνρή ηεο ζην θιακέλθν γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα θη απηφ πξνθαινχζε απφ ηε κεξηά ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ κία ελφριεζε θαη κία 

γεληθφηεξε αλαζηάησζε. χκθσλα κε ηνλ Ακεξηθάλν θηζαξίζηα θαη ηζηνξηθφ Donn Pohren, ζην 

θείκελν A Way of Life πνπ έγξαςε ην 1980 ζρεηηθά κε ην θιακέλθν, «Ζ παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζηα 

κέξε  κπαξ φπνπ έπαηδαλ θιακέλθν δελ ήηαλ κφλν γηα ηελ ίδηα ηαπεηλσηηθή  εμεπηειηζηηθή, αιιά 

έθαλε φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο λα αηζζάλνληαη άβνια θαη γεληθά δεκηνπξγνχζε πνιιά 

πξνβιήκαηα. Οη γπλαίθεο ήηαλ θαηαδηθαζκέλεο λα είλαη έμσ απφ ηε δσή ηνπ θιακέλθν ζηελ 

Αλδαινπζία»
259

. Μάιηζηα ν ηξαγνπδηζηήο θιακέλθν Manolo Caracol 
260

 ηζρπξηδφηαλ φηη νη 
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 Donn Pohren, ζην Washabaugh, The passion of music and dance, Body, gender and sexuality, 18. 
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γπλαίθεο βαξηφληνπζαλ ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζηίρσλ ηνπ cante.
261

 Σν ζρφιηφ ηνπ αλαθεξφηαλ θπξίσο 

ζην cante jondo, κία θαηεγνξία θιακέλθν ηξαγνπδηνχ πνπ είρε κία βαζχηεηα σο πξνο ην λφεκα ησλ 

ζηίρσλ αιιά θαη σο πξνο ην χθνο. Έλαο ζεκαληηθφο δηαγσληζκφο cante jondo ήηαλ ν Concurso de 

Cante Jondo de Granada πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1922 θαη απνηέιεζε ίζσο ηνλ 

πξψην δηαγσληζκφ cante ζην θιακέλθν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Απηφο ν δηαγσληζκφο νξγαλψζεθε 

ππφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ πνηεηή Federico García Lorca (1898 – 1936) θαη ηνπ κνπζηθνζπλζέηε 

Manuel de Falla (1876 – 1946)
262

 θαη ε επηηξνπή απνηεινχληαλ απφ ζεκαληηθνχο εξκελεπηέο ηνπ 

cante jondo φπσο ηνλ Antonio Chacón θαη ηνλ Manuel Torre. Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ην cante jondo 

απνηεινχζε ηελ κνπζηθή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο άληξεο κέζα ζηνπο δξφκνπο, ηα πάξθα θαη ηηο 

tavernas. Έηζη, νη άληξεο εμέιηζζαλ απηφ ην ζηπι ηξαγνπδηνχ ζην θιακέλθν, ην jondo, κε ην λα 

ζπγθεληξψλνληαη θαζεκεξηλά θαη πίλνληαο θαη ηξαγνπδψληαο φιε ηε λχρηα επηβξαδχλνληαο ηελ 

επηζηξνθή ηνπο ζηηο γπλαίθεο ηνπο πνπ φθεηιαλ λα βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

ζεσξνχληαλ φηη δηαηεξνχζαλ ηελ παξάδνζε ζην θιακέλθν.
263

 

   Έλαο άιινο αλζξσπνιφγνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θχισλ ζην θιακέλθν 

είλαη ν Timothy deWaal Malefyt ζην θείκελν κε ηίηιν «Gendering the Authentic in Spanish 

Flamenco»
264

. Ο ζπγθεθξηκέλνο αλζξσπνιφγνο έθαλε έλα δηαρσξηζκφ ηνπ θιακέλθν ζε απζεληηθφ 

θαη κε απζεληηθφ, ζπλδένληαο ην απζεληηθφ κε ην θιακέλθν πνπ δηαδξακαηίδεηαη κέζα ζηηο peñas 

θαη ην κε απζεληηθφ κε ην εκπνξηθφ θιακέλθν ησλ ρψξσλ tablao, φπνπ ην θιακέλθν έρεη 

εκπνξεπκαηνπνηεζεί θη έρεη αξρίζεη λα ράλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηνπ. πζρεηίδεη ην 

αλδξηθφ θχιν κε ηε δεκφζηα επίδεημε, ην επηθαλεηαθφ θαη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, ζπλδένληαο ην 

κε ην κε απζεληηθφ θιακέλθν. Παξνπζηάδεη ηε γπλαίθα σο ην θχιν πνπ είρε ζπλδεζεί κε ηηο 

νηθηαθέο ππνρξεψζεηο. Μέζα απφ απηέο ηηο ζπλδέζεηο, ν Malefyt παξαιιειίδεη ην αλδξηθφ θχιν κε 

ην εκπνξηθφ κε απζεληηθφ θιακέλθν γηα ην ιφγν φηη αζρνινχληαλ πνιχ ζαλ θχιν κε ηελ πξνβνιή, 

ελψ ην είδνο ρψξνπ peña, ιφγσ ηεο πην παξαδνζηαθήο νηθνγελεηαθήο αηκφζθαηξαο πνπ 

επηθξαηνχζε ζε θιακέλθν ζπγθεληξψζεηο, ην ζπλδέεη κε ην γπλαηθείν θχιν θαη ην απζεληηθφ 

θιακέλθν. Δπηζεκαίλεη ηελ ζεκαζία ησλ θπιεηηθψλ δηαρσξηζκψλ ζην λα θαηαλνήζνπκε πψο ε 

δεκνζηφηεηα ηνπ θιακέλθν επαλαπξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο peña κέζσ ησλ 
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νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ηδενινγίεο γηα ην θχιν θαλεξψλνπλ πψο ην θάζε άηνκν ρσξηζηά 

αιιά θαη νκάδεο αλζξψπσλ θαηαλννχλ ηελ θχζε ηνπο θαη δηαρεηξίδνληαη ηελ έληαζε θαη ηε 

δηακάρε πνπ ππάξρεη ζηηο δσέο ηνπο. Σν θιακέλθν, νξγαλσκέλν κέζσ ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, ελψλεη ηνπο aficionado ππφ ηηο ηδέεο ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο 

θαη παξάιιεια ηνπο απνκαθξχλεη απφ ηελ αιιαγή ησλ δεκφζησλ ζπζηεκάησλ. Ο Malefyt 

ππνζηεξίδεη γεληθά φηη ε θαηαζθεπή ησλ θχισλ, κέζα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

επεξεάδεη ψζηε ε παξάζηαζε θιακέλθν λα ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

ελάληηα ζηα κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα πνπ εκπνξεπκαηνπνηνχλ ην θιακέλθν. Μέζα απφ απηφ ην 

θείκελν ν Malefyt παξνπζίαζε ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ σο πξφηππν γηα ηελ ηζφηεηα, ηελ 

ελφηεηα θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλφηεηαο ηεο peña πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην 

θαιινθξαηηθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηήξηδε ην εκπνξηθφ θιακέλθν.
265

  

     Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ππάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο γπλαίθαο ζην 

θιακέλθν. Δίλαη φκσο ζρεδφλ βέβαην φηη ε γπλαίθα έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζην ρψξν ηνπ 

θιακέλθν απφ ηηο αξρέο θηφιαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θπξίσο σο ρνξεχηξηα. Βέβαηα δελ παξνπζηάδνληαλ 

κέζα ζηα «ζθνηεηλά» κέξε φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ νη άληξεο, αιιά κέζα απφ ηελ θσηεηλή 

αηκφζθαηξα ησλ fiestas θαη ηνπ θαξλαβαιηνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε δηάθνξα ρσξηά. Γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κία βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηηο γπλαίθεο ηεο ηζηγγάληθεο 

θνηλφηεηαο ήηαλ ε εξγαζία ηνπο σο ρνξεχηξηεο ζε θεζηηβάι θαη ιατθά παδάξηα. Καηά ην 18
ν
 αηψλα, 

πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ θιακέλθν, θάπνηνη ρνξνί πνπ ζήκεξα πεξηιακβάλνληαη ζην ξεπεξηφξην ηνπ 

θιακέλθν, φπσο νη seguidillas θαη fandangos, ρνξεχνληαλ ζε πνιιά κέξε ηεο Ηβεξηθήο 

Υεξζνλήζνπ θαη απφ γπλαίθεο θαη απφ άληξεο πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα κέιε ηεο ηζηγγάληθεο 

θνηλφηεηαο ή ησλ ρακειψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ.
266

  

    Σν cante ήηαλ κεινπνηεκέλε πνίεζε φπνπ θπξηαξρνχζε ε αληξηθή θσλή πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ 

ηνλ παζηαζκέλν ρνξφ ησλ γπλαηθψλ. Παξφιν πνπ ε ρνξεχηξηα πξνθαινχζε κε ηνλ ρνξφ ηεο ηελ 

πξνζνρή ηνπ θνηλνχ, δελ απνηεινχζε ην θέληξν ηεο fiesta, αθνχ πάιη ην αλδξηθφ θχιν 

θπξηαξρνχζε πάλσ ζην γπλαηθείν. Ο θηζαξίζηαο ή ν ηξαγνπδηζηήο ήηαλ απηφο πνπ θηλνχζε ηα 

λήκαηα ηεο παξάζηαζεο. Έηζη ινηπφλ, ζε θάζε πεξίπησζε ν άληξαο απνηεινχζε ην βαζηθφ ήξσα.
267

 

Σν ηξαγνχδη ζην θιακέλθν ήηαλ αλδξνθξαηνχκελν. Ο άλδξαο κέζα απφ ην ηξαγνχδη παξνπζηάδεηαη 

λα έρεη θαξδηά γεκάηε πάζνο θαη κέζα απφ ην θιακέλθν εθθξάδεη ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο δσήο, 

δηεηζδχεη ζην κπζηήξην ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο ππέξβαζεο.
268
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    Τπάξρνπλ δηάθνξεο καξηπξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν θχισλ ζην θιακέλθν, φπνπ 

παξνπζηάδεηαη o άλδξαο λα έρεη ηε ζέζε ηνπ cantaor ή ηνπ θηζαξίζηα ζην cuadro
269

 θαη κπξνζηά 

ηνπ ε κνξθή ηεο γπλαίθαο λα ρνξεχεη ειθπζηηθνχο ρνξνχο πξνζειθχνληαο κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

πεξηζζφηεξνπο αθξναηέο. Καηά ηελ πεξίνδν ησλ café cantante (κέζα 19
νπ

  αξρέο 20
νπ 

αηψλα) 

ππήξρε πνιχ έληνλα απηή ε εηθφλα θαη κάιηζηα παξνπζηάδεηαη ζε πνιινχο πίλαθεο δσγξαθηθήο. 

ηα café cantante, ζηηο παξαζηάζεηο θιακέλθν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηε κνξθή ηεο juergα
270

, 

πνπ ζπλήζσο ήηαλ θάπσο ζηεκέλεο παξαζηάζεηο φπνπ νη θαιιηηέρλεο πιεξψλνληαλ απφ ηνλ 

αξηζηνθξαηηθφ ιαφ γηα λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ, ππήξρε κία αηκφζθαηξα επθνξίαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαλ κέζα απφ ην αιθνφι θαη ηελ παξνπζία ηεο γπλαίθαο. Ζ γπλαίθα ζην θιακέλθν 

απνηεινχζε ην πξφηππν ηνπ εξσηηθνχ, ηνπ εμσηηθνχ. Ζ εηθφλα ηεο ειθπζηηθήο θαη φκνξθεο gitana 

ρνξεχηξηαο θιακέλθν πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζειθχζεη κεγαιχηεξν αθξναηήξην 

κε απνηέιεζκα λα γίλεη αληηθείκελν πξνο θαηαλάισζε. Έρνληαο επίγλσζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

ππήξραλ αλάκεζα ζηα δχν θχια, ε γπλαίθα  ρνξεχηξηα πξνζπαζνχζε ζπρλά λα αληαπεμέιζεη ζηελ 

θαληαζία θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ παίδνληαο ην ζθαλδαιψδε ηεο ξφιν φζν θαιχηεξα 

κπνξνχζε.
271

 Βέβαηα, πέξα απφ ην ρνξφ, ππάξρνπλ ηεθκήξηα πνπ δείρλνπλ ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο 

φρη κφλν σο bailaora
272

 αιιά θαη σο cantaora θαη σο θηζαξίζηα. Κάπνηα απφ απηά ηα ηεθκήξηα 

είλαη παιηέο θσηνγξαθίεο θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ν πίλαθαο ηνπ 

Ηζπαλνχ δσγξάθνπ, Julio Romero de Torres (1874 – 1930) κε ηίηιν Cante Jondo, ηνλ νπνίν 

δσγξάθηζε ην 1929. ην θέληξν απηνχ ηνπ πίλαθα αλαπαξηζηάηαη κία γπλαηθεία κνξθή, γπκλή πνπ 

θξαηάεη κία θηζάξα, φπνπ βέβαηα, παξά ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ έρεη ε γπλαίθα, ε 

αλαπαξάζηαζή ηεο είλαη θαη πάιη αηζζεζηαθή. 

                                          

                                      Cante Jondo, Julio Romero de Torres 
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   Πέξαζαλ πνιιέο ρνξεχηξηεο απφ ηνλ ρψξν ηνπ θιακέλθν πνπ έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία. Μία απφ ηηο 

πξψηεο ήηαλ ε Juana la Macarrona (1860 – 1947) κε ηζηγγάληθε θαηαγσγή. Γελ ζπνχδαζε ζε 

θάπνηα ζρνιή αιιά έκαζε κέζα ζηα barrios ηεο πφιεο Jerez de la Frontera ζηελ Αλδαινπζία, 

φπνπ θη έδεζε. Καη θπζηθά κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηάο ηεο πνπ είρε κεγάιε 

παξάδνζε ζην θιακέλθν. Ξεθίλεζε λα ρνξεχεη ζε δηάθνξα café cantantes, έλα απφ ηα νπνία ήηαλ 

ηνπ Silverio Franconetti ζηε εβίιιε. Έγηλε πνιχ γξήγνξα γλσζηή φρη κφλν ζηελ Ηζπαλία αιιά θαη 

ζ‟ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.
273

 Μία άιιε ρνξεχηξηα πνπ έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία 

ηνπ θιακέλθν ήηαλ ε gitana Carmen Amaya (1918 – 1963). Ζ ηαηλία ζηελ νπνία έπαημε ην 1936, 

Maria de la O, απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηεξεφηππνπ γηα ηελ εηθφλα ηεο 

gitana. Σν ζελάξην απηήο ηεο ηαηλίαο βαζίζηεθε ζηε δπλακηθή θηγνχξα ηεο Carmen Amaya. Ο 

ζθελνζέηεο ηεο ηαηλίαο Francisco Elías, παξνπζηάδεη ην πάζνο θαη ηελ νξγή κέζα απφ ην ρνξφ ηεο 

Carmen, ν νπνίνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πην «αθαδεκατθφ»  χθνο ηνπ ρνξνχ sevillanas
274

 πνπ 

ρνξεχνπλ νη άιιεο gitanas. Ζ Carmen παξνπζηάδεηαη κε ηα ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζηεξεφηππνπ ηνπ αλδξηθνχ θχινπ θη φρη κε ηελ ζειπθφηεηα θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα κε ηα νπνία  

ζηεξενηππηθά αλαπαξηζηάηαη ην γπλαηθείν θχιν. Δηδηθφηεξα, θάπνηα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη ε δπλακηθφηεηα πνπ έρνπλ νη θηλήζεηο ηεο κέζα ζην ρνξφ, ην αξξελσπφ, θάπσο άγξην βιέκκα 

ζηελ έθθξαζή ηεο, αιιά θαη ε αλδξηθή ελδπκαζία ηεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ν Elías ήζειε λα δείμεη ην 

δπλακηζκφ ηεο ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο ηεο. Απηή ε ηαηλία δέρζεθε κεγάιε ινγνθξηζία.
275

  

     ρεηηθά κε ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ θχισλ ζην θιακέλθν, ππάξρεη ε ζεσξία φηη νη άληξεο ζηελ 

Αλδαινπζία έγηλαλ εμνινθιήξνπ απζεληίεο ζην cante ηδηνπνηνχκελνη ηηο θσλέο ησλ γπλαηθψλ. Έηζη 

ινηπφλ ην αλδξηθφ θχιν πηνζέηεζε ζηνηρεία ηνπ γπλαηθείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ςειέο 

εθηάζεηο ηεο θσλήο, θαζψο θαη ην πάζνο ζηελ εξκελεία, πνπ απνηεινχζε ζηνηρείν ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ θαη κάιηζηα είρε θαηαθξηζεί.
276

  

   Ζ γλψκε φηη ππήξραλ κφλν άληξεο επαγγεικαηίεο ζην θιακέλθν ήηαλ δηαδεδνκέλε.  κσο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ cante θιακέλθν, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ, ππάξρεη ηειηθά κεγάινο αξηζκφο γπλαηθψλ, 

επαγγεικαηηψλ ηνπ θιακέλθν. Αιιά ε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ήηαλ επεξεαζκέλε απφ ηελ 

ηδηαίηεξε ζέζε ηνπο σο γπλαίθεο. Οπσζδήπνηε πνιιέο γπλαηθείεο θσλέο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη 

ιφγσ ηεο παξαδνζηαθήο αλδαινπζηαλήο ζηάζεο φηη ε γπλαίθα ήηαλ γηα ην ζπίηη θαη ν άλδξαο γηα 

έμσ.
277

  Έλαο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο παξνπζίαο πνιιψλ γπλαηθψλ ζην 

θιακέλθν ήηαλ ε ζεηξά εθπνκπψλ Rito y Geografia del Cante Flamenco, ζηηο αξρέο ηνπ 1970, πνπ 

πξνέβαιε ηελ θνηλσληθή «ζθελή» ηνπ θιακέλθν. Ζ ζεηξά επηζεκαίλεη απαξαηήξεηεο θαηλνηνκίεο 
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πνπ είραλ αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρήο Φξάλθν, φηαλ ε γπλαίθα δελ κπνξνχζε λα 

πξνβιεζεί ζην θιακέλθν θαη γεληθφηεξα δελ είρε δηθαηψκαηα κέζα ζηελ θνηλσλία. Σνλίδεη ηε 

κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα θιακέλθν πνπ ππήξρε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ, κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηα δχν θχισλ. Ζ γπλαίθα παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζ‟ απηέο ηηο εθπνκπέο θπξίσο σο 

bailaora θαη cantaora. Σν Rito y Geografia πξνβάιιεη επίζεο ζεκαληηθέο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θιακέλθν νηθνγέλεηεο ηζηγγάληθεο θπξίσο θαηαγσγήο. Παξάιιεια, πξνζέρεη θαη ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο κέζα απφ ηα νηθηαθά ηεο θαζήθνληα, θαζψο παξνπζηάδεη ηηο νηθνγέλεηεο ζπγθεληξσκέλεο 

λα πξαγκαηνπνηνχλ fiestas φπνπ παξεπξίζθνληαη αθφκε θαη κσξά, ζπλήζσο ζηελ αγθαιηά ηεο 

κεηέξαο ηνπο. Δθηφο απφ ην ξφιν ηεο ζπδχγνπ ή ηεο κεηέξαο, ε γπλαίθα έρεη ηαπηφρξνλα θαη ξφιν 

κέζα ζηελ fiesta σο ηξαγνπδίζηξηα. Πξνβάιιεηαη ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κέζα απφ ηε 

κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα.
278

 

   Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αξρίδεη λα έξρεηαη ζην θσο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο 

ζην cante. Έπαημε νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αλαδεκηνπξγία ηνπ cante θαη ζηελ πξνψζεζή ηνπ. 

πλέβαιε ζηελ κεηακφξθσζε ηεο παξάδνζεο ζε θάηη πην κνληέξλν θαη θαηλνχξην ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ απηή ε παξάδνζε ήηαλ βαζηά ξηδσκέλε ζηνλ αλδαινπζηαλφ πνιηηηζκφ. Ζ επηβιεηηθή θαη 

παζηαζκέλε παξνπζία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, θαζψο επίζεο ε επηβιεηηθή θσλή, νη εθθξάζεηο θαη ε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ηεο cantaora έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ηε παιαηφηεξε ζηεξενηππηθή εηθφλα 

πνπ ππήξρε ζηελ Αλδαινπζία γηα ην γπλαηθείν θχιν.
279

 Κάπνηεο ζεκαληηθέο ηξαγνπδίζηξηεο 

θιακέλθν πνπ αλήθαλ ζε παιαηφηεξεο γεληέο ήηαλ ε Tía Anica La Piriñaca, ε La Perrata, ε 

Fernanda de Utrera, ε La Tomasa θαη ε La Paquera de Jerez. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Nuevo 

Flamenco (απφ ην 1950 θη έπεηηα) πνιχ ζεκαληηθά νλφκαηα ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν είλαη ε  

Carmen Linares, ε María Vargas, ε Esperanza Fernández θαη ε Tomasa La Macanita. 
280

 

   Δλδεηθηηθά ηεο αιιαγήο ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηνλ ρψξν ηνπ θιακέλθν είλαη θαη ε ηαηλία ηνπ 

Carlos Saura Flamenco, πνπ γπξίζηεθε ην 1995. Ο Carlos Saura έξρεηαη λα αληηζηξέςεη ηα 

ζηεξεφηππα πνπ ππήξραλ παιαηφηεξα γηα ην γπλαηθείν θχιν. Ζ ηαηλία μεθηλάεη κε ηνλ ήρν ηεο 

θηζάξαο αιιά ε πξψηε θσλή πνπ αθνχγεηαη είλαη γπλαηθεία, ηεο παζίγλσζηεο πιένλ θηγνχξαο ζην 

ρψξν ηνπ θιακέλθν, ηεο Paquera de Jerez. Ξεθηλάεη ηξαγνπδψληαο έλα quejio
281

 κε ηε 

ραξαθηεξηζηηθή δπλαηή θσλή ηεο. Οη γχξσ ηεο θξαηάλε ην compás ρηππψληαο palmas θαη θάπνηνη  

θξαηάλε ην ξπζκφ κε ηελ θηζάξα. Γεληθά ππάξρεη κία ηζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχια πνπ 

παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν θχισλ κέζσ ηνπ cante αιιά θαη ηνπ ρνξνχ. 

Κπξηαξρεί ην κνληέξλν ζηνηρείν, φπσο θαίλεηαη φρη κφλν απφ ηελ αλάκεημε ησλ δχν θχισλ αιιά 
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θαη απφ ηε ζπκκεηνρή νξγάλσλ πνπ δελ ππήξραλ απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιακέλθν, φπσο 

θνληξακπάζν, βηνιί.  

   πσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην θιακέλθν ππάξρεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη σο 

ζέακα (espectaculo). Σν επαγγεικαηηθφ θιακέλθν  ζέακα εηδηθφηεξα εκπεξηέρεη κία θαηαλνκή ησλ 

ξφισλ ησλ δχν θχισλ. Μέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν, ν άλδξαο έρεη ζπλδεζεί κε ην 

ηξαγνχδη θαη ηελ θηζάξα θιακέλθν ελψ ε γπλαίθα κε ηνλ ρνξφ θιακέλθν. Απηφ ηζρχεη αθφκε θαη 

ζήκεξα. ηνλ ρψξν ηνπ θιακέλθν είλαη πην ζπρλφο ν ξφινο ηεο γπλαίθαο σο ρνξεχηξηαο παξά σο 

ηξαγνπδίζηξηαο.
282

  

   Καηά ηελ επηηφπηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζα, παξαηήξεζα φηη ην θιακέλθν ζήκεξα απνηειεί 

έλα πεδίν φπνπ ην γπλαηθείν θχιν έρεη θπξίαξρε ζέζε. πλάληεζα πνιιέο γπλαίθεο ηζηγγάληθεο θαη 

κε ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο θαη ρνξεχηξηεο αιιά θαη πνιιέο ηξαγνπδίζηξηεο. Με εληππσζίαζε 

ηδηαίηεξα ν δπλακηζκφο πνπ εθπέκπνπλ κέζα απφ ηελ εθθξαζηηθφηεηα ησλ καηηψλ ηνπο αιιά θαη 

νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο. Παξαθνινχζεζα παξαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε ρνξεχηξηα, ε ηξαγνπδίζηξηα 

ή ν ηξαγνπδηζηήο θαη ν θηζαξίζηαο ήηαλ φινη «έλα» κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο. Γελ δηέθξηλα 

θάπνην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηνπο ξφινπο ηνπο κέζα ζην θιακέλθν. Ζ 

γπλαίθα πιένλ δελ απνηειεί ην ειθπζηηθφ ζψκα πνπ πξνζειθχεη ηνπο αθξναηέο. Έρεη ηελ ίδηα ζέζε 

κε ηνλ άλδξα. Βέβαηα ζε πην ηνπξηζηηθά κέξε παξαηήξεζα φηη ίζσο πξνβάιιεηαη αθφκε ην 

γπλαηθείν θχιν κε ηξφπν αηζζεζηαθφ θαη ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ. 
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Τξίην Κεθάιαην 

 

Τν θιακέλθν ζηε Γξαλάδα 

    

   Ζ δηακνλή κνπ ζηε Γξαλάδα απνηέιεζε γηα κέλα κία μερσξηζηή εκπεηξία. Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ 

επέιεμα λα κείλσ ζε απηφ ην κέξνο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, ήηαλ ε έξεπλα πνπ ζα έθαλα 

πάλσ ζηε κνπζηθή θνπιηνχξα ηεο Αλδαινπζίαο, θαη εηδηθφηεξα ζην θιακέλθν.  

    Σν ζπίηη φπνπ έκελα βξηζθφηαλ ζηε γεηηνληά (barrio) Albaicín. Δίλαη κία γεηηνληά κε παιηέο 

θαηνηθίεο θαη πιαθφζηξσηα δξνκάθηα θαη ζπκίδεη κία άιιε επνρή. πσο πιεξνθνξήζεθα απφ 

κφληκνπο θαηνίθνπο, παιαηφηεξα απνηεινχζε κία απφ ηηο γεηηνληέο φπνπ έκελαλ αξθεηνί gitanos. 

Κάπνηνη απφ ηνπο ζπγθάηνηθνχο κνπ ήηαλ κνπζηθνί θαη είραλ αζρνιεζεί θαη κε ηε κνπζηθή 

θιακέλθν. Μάιηζηα ν έλαο απφ απηνχο, ν Υναθίλ (Joaquín), κηινχζε θαη ειιεληθά θαη κε βνήζεζε 

πνιχ ζηελ έξεπλά κνπ, εηδηθά ζην πξψην ζηάδην πνπ δελ γλψξηδα θαζφινπ ηελ ηζπαληθή γιψζζα. 

Σν πξψην δηάζηεκα, πεξηπιαλψκελε ζε δξφκνπο ηεο γεηηνληάο φπνπ έκελα, ζπλάληεζα αξθεηνχο 

πιαλφδηνπο κνπζηθνχο θιακέλθν. Μπνξνχζα λα δηαθξίλσ αλ ήηαλ gitano φρη ηφζν απφ ηε κνπζηθή 

εξκελεία, θαζψο δελ ήηαλ εχθνιν λα θαηαιάβσ ζηελ αξρή ηε δηαθνξά, φζν θπξίσο απφ ηελ 

εκθάληζε, ηνλ ηδησκαηηθφ ηξφπν νκηιίαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο.  

 

                                        1.Φώξνη γλωξηκίαο κε ην θιακέλθν 

 

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο κνπ ζηε Γξαλάδα, ζπλάληεζα ην θιακέλθν ζε πνηθίινπο 

ρψξνπο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Καηαξρήλ, ζε ρψξνπο φπνπ νη εξκελεπηέο ηνπ θιακέλθν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην αθξναηήξην αιιά θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ρψξσλ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ 

αξθεηά ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν. Κάπνηνη απφ ηνπο ρψξνπο πνπ επηζθέθηεθα, 

θαηαηάζζνληαη είηε ζε κπαξ πνπ δηνξγαλψλνληαη ζπλαπιίεο θιακέλθν είηε ζηα tablaos είηε ζηηο 

peñas πνπ αλέθεξα ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Πήγα ζε ζπλαπιίεο θιακέλθν ζε ζέαηξα φπνπ ην 

πεξηβάιινλ ήηαλ πην ζπληεξεηηθφ θαη δελ ππήξρε ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εξκελεπηψλ θαη ηνπ αθξναηεξίνπ θαζψο νη θαλφλεο απηψλ ησλ ρψξσλ δελ ην επέηξεπαλ. κσο 

είρα θαη πην πξσηφγλσξεο εκπεηξίεο. Δπηζθέθηεθα θάπνηεο ζπειηέο πνπ είραλ δηακνξθσζεί ζε κπαξ 

φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά espectaculos, δειαδή παξαζηάζεηο θιακέλθν.  
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                                                              Cueva del gato 

 

      Ζ πξψηε κνπ επαθή κε ην θιακέλθν ζηε Γξαλάδα έγηλε ζην κπαξ Cueva del Gato, ζε κία 

ζπλαπιία θιακέλθν. Έπαηξλαλ κέξνο δχν θηζαξίζηεο θαη έλαο ηξαγνπδηζηήο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλαπιίαο αλέβεθε θάπνηνο λα παίμεη cajon. Σν πεξηβάιινλ ήηαλ πνιχ θηιηθφ. Σν αθξναηήξην 

απνηεινχληαλ απφ ληφπηνπο θαηνίθνπο θαη απφ ηνπξίζηεο. Μπνξνχζεο λα δηαθξίλεηο μεθάζαξα ηε 

δηαθνξά αλάκεζά ηνπο θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αηκφζθαηξα πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί. Παξαηήξεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο λα αθνχγνληαη δηάθνξεο θξάζεηο απφ 

ηνπο αθξναηέο φπσο «Óle», «Toma ya», «Vamos» («Πάκε!»), «Como toca» («Πψο παίδεη» κε ηελ 

έλλνηα «ηη σξαία πνπ παίδεη»). Άιινη αθξναηέο ζπκκεηείραλ παίδνληαο palmas. Φπζηθά δελ 

γλψξηδα φηη ηα παιακάθηα πνπ ρηππνχζαλ ζην ξπζκφ ηνπ θάζε θνκκαηηνχ ιέγνληαλ palmas. Μνπ 

ην είπε ν ζπγθάηνηθφο κνπ, ν Υναθίλ, φηαλ κε είδε λα ηνπο θνηηάσ κε απνξία, θαη πξφζζεζε φηη 

απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θιακέλθν. Μέζα απφ ην jaleo δεκηνπξγήζεθε κία πνιχ ηδηαίηεξε 

αηκφζθαηξα. Μάιηζηα πξνο ην ηέινο ηεο ζπλαπιίαο αλέβεθαλ ζηε κηθξή ζθελή απηνχ ηνπ ρψξνπ 

θάπνηνη απφ ηνπο αθξναηέο, θαη έπαηδαλ palmas καδί κε ηνπο κνπζηθνχο. Μνπ θάλεθε εμαηξεηηθά 

πεξίπινθνο ν ξπζκφο απηήο ηεο κνπζηθήο θαη θαζφινπ νηθείνο. 

     Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή αηζζάλζεθα ην πφζν ελδηαθέξνλ είλαη ν θφζκνο απηήο ηεο κνπζηθήο. Με 

εληππσζίαζε ν ελεξγεηηθφο ξφινο ηνπ αθξναηεξίνπ. Αηζζάλζεθα ην θιακέλθν ζαλ έλαλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αθξναηψλ θαη κνπζηθψλ. Καη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ βξέζεθα ζε ζπλαπιία 

θιακέλθν ζηε γελέηεηξά ηνπ, ηελ Αλδαινπζία. Ήηαλ ήδε έληνλε ε δηαθνξά κε ην θιακέλθν πνπ 

είρα αθνχζεη ζηελ Διιάδα. Σν πεξηβάιινλ ην έλησζα πνιχ νηθείν. Παξφιν πνπ δελ αλήθα ζηνλ 

πνιηηηζκφ απηφ θαη δνχζα κία πξσηφγλσξε εκπεηξία δελ έλησζα «μέλε».  

    Σν πην σξαίν ζεκείν ηεο πξψηεο κνπ επαθήο κε ην θιακέλθν αθνινχζεζε κεηά ηε ζπλαπιία 

φηαλ εθεί πνπ θαζφκαζηε ζην κπαξ, αξρίδεη λα παίδεη δίπια κνπ ν έλαο απφ ηνπο θηζαξίζηεο. Σφηε, 

θάπνηνο θάζηζε ζην cajon, άιινο μεθίλεζε ην ηξαγνχδη, ν ζπγθάηνηθφο κνπ, ν Υναθίλ, έπηαζε ηε 

θπζαξκφληθα θαη γχξσ πνιχο θφζκνο έπαηδε palmas. Κη έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα είδνο fiesta φπνπ 

ζπκκεηείραλ κε έλαλ ηξφπν φινη. Δγψ απιά παξαθνινπζνχζα σο αθξνάηξηα θαζψο έλησζα πσο δελ 

ήκνπλ ζε ζέζε λα ζπκκεηέρσ. Μέρξη πνπ έλαο απφ απηνχο πνπ έπαηδαλ palmas πξνζπάζεζε λα κε 

βνεζήζεη λα παίμσ θη εγψ palmas. Μνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιν ζηελ αξρή, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

αηζζάλζεθα θάπσο ηνλ παικφ απηήο ηεο κνπζηθήο. Παξφιν πνπ δελ γλψξηδα ηελ ηζπαληθή γιψζζα, 

έλησζα φηη κπνξνχζα λα επηθνηλσλήζσ κε ηνλ θφζκν γχξσ κνπ κέζα απφ απηφ πνπ ζπλέβαηλε. Απφ 

εθείλε ηε ζηηγκή θαηάιαβα πσο μεθηλνχζε ε γλσξηκία κνπ κε ηνλ μερσξηζηφ θφζκν ηνπ θιακέλθν.  

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο fiesta θιακέλθν ξψηεζα ηνλ Υναθίλ αλ νη κνπζηθνί πνπ έπαηδαλ είλαη φινη 

gitanos. Μνπ απάληεζε θαηαθαηηθά γηα ηνλ έλα θηζαξίζηα θαη ηνλ ηξαγνπδηζηή. ζν θη αλ 

πξνζπαζνχζα, κνπ ήηαλ δχζθνιν λα δηαθξίλσ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο gitano θαη ηνπο κε gitano 
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ζηελ πξψηε κνπ απηή εκπεηξία. Απιψο παξαηεξνχζα ζπγθξαηψληαο θάπνηα ζηνηρεία. Σφηε δελ 

γλψξηδα ζρεδφλ ηίπνηα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν, γηα ηελ αηζζεηηθή θαη  ηελ θαηαγσγή ηνπ.  

   Κάπνηα ζηηγκή ινηπφλ, εθεί πνπ θαζφκνπλ θαη γχξσ κνπ είρε δεκηνπξγεζεί κία σξαία 

αηκφζθαηξα κε ειάρηζην πιένλ θφζκν, άθνπζα ηνλ ηξαγνπδηζηή λα ηξαγνπδάεη θάηη πνπ ζηα κε 

εμνηθεησκέλα απηηά κνπ ερνχζε ζαλ ακαλέο. ην θιακέλθν απηφ ην είδνο κνηξνινγηνχ ζηελ αξρή 

ηνπ ηξαγνπδηνχ νλνκάδεηαη quejío. Ζ θσλή ηνπ ηξαγνπδηζηή ήηαλ βξαρλή θαη δπλαηή ζε έληαζε. Ζ 

ρξνηά απηή ραξαθηεξίδεηαη afillá (voz afillá) ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν. Ο ηξαγνπδηζηήο ήηαλ gitano, 

ν νπνίνο εθείλε ηε ζηηγκή είρε κηα δσληάληα θη έληαζε πνπ έβγαηλε ζηνπο αθξναηέο κέζα απφ ην 

cante. Ήηαλ πνιχ άκεζνο ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο κνπζηθνχο. Καη ζπρλά έιεγε 

ζηνλ θηζαξίζηα: «¡Vamos, toca me por buleria!» (Πακε! Παίμε κία buleria!)  φηαλ ππήξρε γηνξηηλή 

αηκφζθαηξα. Δλψ φηαλ έιεγε «Toca por siguiriya» ή  «Toca por soleá», ππήξρε έλαο θαεκφο θαη 

πφλνο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ηξαγνπδηζηή. Γελ ήμεξα ηη ζήκαηλαλ απηέο νη θξάζεηο, 

φκσο αληηιακβαλφκνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππήξρε σο πξνο ην ζπλαίζζεκα πνπ έβγαηλε ζπλνιηθά απφ 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ, απφ ηε ρξνηά ηεο θσλήο ηνπ ηξαγνπδηζηή, απφ ην ξπζκφ. Οη 

ζηίρνη δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ ηη έιεγαλ θαη κάιηζηα κνπ δεκηνπξγήζεθε ε απνξία αλ ήηαλ 

απηνζρέδηνη, γηαηί ν ηξαγνπδηζηήο θαηλφηαλ λα αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά απηφ πνπ ηξαγνπδνχζε ζαλ 

νη ζηίρνη λα πεξηέγξαθαλ ην δηθφ ηνπ βίσκα. Ρψηεζα ηνλ Υναθίλ θαη κνπ απάληεζε πσο νη ζηίρνη 

δελ ήηαλ απηνζρέδηνη θαη φηη ζπάληα ζην θιακέλθν είλαη. Τπήξρε κία ζπλερήο ελαιιαγή ραξάο θαη 

πφλνπ, θάηη πνπ γηλφηαλ αληηιεπηφ θαη ζσκαηηθά κέζα απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ηξαγνπδηζηή. Ζ fiesta flamenca δηήξθεζε αξθεηέο ψξεο θαη 

ζπκκεηείραλ πνιινί κνπζηθνί. Σξαγνπδνχζε θάπνηνο, ζηε ζπλέρεηα έπαηδε ν θηζαξίζηαο κία 

falseta
283

, έπεηηα έκπαηλε άιινο ηξαγνπδηζηήο θαη ππήξρε κία ζπλερφκελε ξνή. 

     Μέζα απφ ηελ εκπεηξία απηή γλψξηζα γηα πξψηε θνξά θάπνηα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν. Οη έλλνηεο jaleo, quejío, voz afillá, palmas κέρξη ηφηε κνπ ήηαλ 

άγλσζηεο θαη δελ γλψξηδα ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ θιακέλθν. Μέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαηαλφεζα θαη βίσζα απφ θνληά ηελ ζπκκεηνρηθή αμία ηεο 

ηέρλεο ηνπ θιακέλθν. Απηφ κε βνήζεζε ζηε ζπλέρεηα, θαζψο θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δελ 

κνπ ήηαλ άγλσζηνη πνιινί απφ ηνπο φξνπο πνπ ζπλάληεζα. ε απηή ηελ πξψηε κνπ εκπεηξία 

έλησζα κέζα απφ ην jaleo έλαλ απζνξκεηηζκφ θαζφινπ πξνζπνηεηφ θαη κία άκεζε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ φισλ ησλ παξεπξηζθφκελσλ. Ήηαλ κία ζπλαπιία πνπ μεθίλεζε κε ηελ παξνπζία ηνπξηζηψλ 

θαη ληφπησλ θαη θαηέιεμε ζε κία γηνξηή ζε θιεηζηφ νηθνγελεηαθφ θχθιν φπνπ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

θίινη κεηαμχ ηνπο.  

     Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηε δηακάρε πνπ ππάξρεη γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζεκεξηλφ θαη ην 

παιαηφηεξν θιακέλθν, ε εκπεηξία ηεο κνπζηθήο επηηέιεζεο ζην Cueva del Gato θαηαδεηθλχεη φηη 
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ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν. 

Πξφθεηηαη γηα ηε δηακάρε αλάκεζα ζηνπο puristas θαη ηνπο πξννδεπηηθνχο ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν 

(βι. ελφηεηα 2 θεθ. 2). Δπίζεο, είδα φηη εμαθνινπζνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθεληξψζεηο ησλ 

εξκελεπηψλ κεηά απφ ηηο παξαζηάζεηο  ζπλαπιίεο, φπνπ ην θιακέλθν παίξλεη ηε κνξθή 

πξνζσπηθήο δηαζθέδαζεο. Ίζσο δελ γίλεηαη ζην βαζκφ πνπ γηλφηαλ παιηφηεξα. Άιια ζηνηρεία 

δηαηεξνχληαη ζε έλα βαζκφ. Έλα παξάδεηγκα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία κνπ είλαη ηα φξγαλα. 

Γελ είρα αθνχζεη πνηέ πλεπζηά ζην θιακέλθν. Σα δχν φξγαλα πνπ είρα ζπλδέζεη κε ηε κνπζηθή 

θιακέλθν πξηλ ηε δηακνλή κνπ ζηε Γξαλάδα, ήηαλ ε θηζάξα θαη ην cajón. ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηηέιεζε θιακέλθν εθηφο απφ απηά ηα δχν φξγαλα, ππήξρε θαη ε θπζαξκφληθα πνπ έπαηδε ν 

ζπγθάηνηθφο κνπ, ν Υναθίλ.  

    Ζ αηζζεηηθή ηνπ θιακέλθν φπσο επίζεο θαη ην αλ ππάξρεη ε δηάζεζε λα δεκηνπξγεζεί κία 

γηνξηηλή αηκφζθαηξα κεηά ην espectaculo, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν επηηειείηαη ην 

espectaculo ή ε fiesta. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ εζλνγξαθηθή κνπ 

παξαηήξεζε φζν θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία. ην κπαξ Cueva del gato πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπρλά 

fiesta κεηά απφ ηηο ζπλαπιίεο. 

    Σν Cueva del gato είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη πνιχ 

ζπρλά θιακέλθν ζπλαπιίεο κε ειεχζεξε είζνδν. πγθεληξψλεη, φρη πάληα, ηνπξίζηεο ρσξίο λα 

απνηειεί θνξέα εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ θιακέλθν. Γελ μέξσ ζε πνηα θαηεγνξία ρψξσλ λα ηνλ 

θαηαηάμσ απφ απηνχο πνπ έρσ αλαθέξεη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Ίζσο ζα κπνξνχζα λα 

ζεσξήζσ φηη είλαη peña
284

 θαζψο ζπγθεληξψλνληαλ εθεί aficionados
285

 θαη επαγγεικαηίεο 

εξκελεπηέο θαη πξαγκαηνπνηνχζαλ γηνξηέο ζε ξπζκνχο θιακέλθν ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλαπιία. Απφ άπνςε δηαθφζκεζεο, δελ είρε ηελ παιηά θιαζηθή δηαθφζκεζε 

κηαο peña flamenca κε κεηαιιηθά ζθεχε ζηνπο ηνίρνπο, θσηνγξαθίεο απφ παιηνχο ζεκαληηθνχο 

θαιιηηέρλεο ή θαιιηηέρλεο πνπ ζρεηίδνληαλ θάπσο κε ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχζε έλαλ ζρεηηθά θαηλνχξην ρψξν. Δίρε κία πην ζχγρξνλε δηαθφζκεζε, φπσο πίλαθεο 

ζχγρξνλεο ηέρλεο πνπ απεηθφληδαλ ηζηνξηθέο κνξθέο ηνπ θιακέλθν φπσο ν gitano ηξαγνπδηζηήο 

Camarón de la Isla, ν θηζαξίζηαο Paco de Lucía, ν Chocolate θαη άιινη.  

     ην ρψξν απηφ πξαγκαηνπνίεζα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζπκκεηνρηθήο κνπ παξαηήξεζεο. Δθεί 

παξαθνινχζεζα αξθεηέο ζπλαπιίεο θιακέλθν, ζπλάληεζα θαιιηηέρλεο θιακέλθν gitanos θαη 

payos
286

 θαη γλψξηζα ηνπο πεξηζζφηεξνπο πιεξνθνξεηέο κνπ. Δθεί ζπλάληεζα ην θιακέλθν κε ηε 

κνξθή ηεο juerga αιιά θαη ηνπ espectaculo. Απηφ πνπ κε είρε εληππσζηάζεη ήηαλ ν ζεβαζκφο, 

φπσο ηνπιάρηζηνλ θαηλφηαλ, ηφζν αλάκεζα ζηνπο κνπζηθνχο φζν θαη απφ ηνπο αθξναηέο, ηνπξίζηεο 

ή κε, πξνο ηνπο κνπζηθνχο, εηδηθά φηαλ ε κνπζηθή ζε θαζήισλε. Γηαηί ππήξραλ θαη θνξέο πνπ 
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έιεηπαλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν, φπσο γηα παξάδεηγκα ν «μεξφο» ήρνο ηεο 

θσλήο ηνπ ηξαγνπδηζηή ή ηεο ηξαγνπδίζηξηαο, ν ξπζκηθφο παικφο ή ην duende
287

.  

     Μεηά απφ θάζε ζπλαπιία ζηνλ ρψξν Cueva del gato, θαη αλάινγα κε ηελ αίζζεζε πνπ 

απνθφκηδα, πιεζίαδα νξηζκέλνπο κνπζηθνχο γηα λα ηνπο εμεγήζσ γηα ηελ έξεπλα πνπ έθαλα θαη λα 

ηνπο ξσηήζσ αλ ζα κπνξνχζαλ λα κνπ κηιήζνπλ. Με αληηκεηψπηδαλ ζεξκά θαη έδεηρλαλ πξνζπκία 

λα κε βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλά κνπ.  

 

                                               El barrio
288

 Sacromonte  

     ηελ αξρή ηεο δηακνλήο κνπ, κε γλσξίδνληαο ηε γιψζζα γηα λα πάξσ ζπλεληεχμεηο, θαη 

ζέινληαο λα καδέςσ πιηθφ γηα ηελ έξεπλά κνπ, πεξηπιαληφκνπλ ζε γεηηνληέο πνπ είρα 

πιεξνθνξεζεί πσο ζα κπνξνχζα λα ζπλαληήζσ ην θιακέλθν ζηα δηάθνξα πιαίζηα θαη ηηο κνξθέο 

επηηέιεζήο ηνπ. Μία απφ απηέο ηηο γεηηνληέο (barrios) πνπ επηζθεπηφκνπλ αξθεηά ζπρλά είλαη ην 

Sacromonte. Απνηειεί κία απφ ηηο ηζηνξηθέο γεηηνληέο αλάπηπμεο ηνπ θιακέλθν. Παιαηφηεξα 

έκελαλ εθεί πνιινί gitanos, ζήκεξα φκσο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ηνπο. Σελ πξψηε θνξά 

πνπ πέξαζα απφ εθεί αηζζάλζεθα φηη βξηζθφκνπλ ζε έλαλ άιιν θφζκν ή κάιινλ θαιχηεξα ζε κία 

άιιε επνρή. Σν Sacromonte είλαη γεκάην κε ζπειηέο απφ ηηο νπνίεο άιιεο έρνπλ παξακείλεη 

θαηνηθίεο θη άιιεο έρνπλ δηακνξθσζεί ζε ρψξνπο-κπαξ, ηα ιεγφκελα tablaos, φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε βξάδπ espectaculos. Δπίζεο ππάξρνπλ ζπειηέο πνπ πιένλ ιεηηνπξγνχλ σο 

ρψξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ θαη καζεκάησλ θιακέλθν θαζψο θαη σο εξγαζηήξηα 

θαηαζθεπήο θηζάξαο. Δίλαη εληππσζηαθφ ην πψο νη έλνηθνη έρνπλ κεηακνξθψζεη ηηο ζπειηέο ζε 

θαλνληθά ζπίηηα, κε θξεβαηνθάκαξα, θνπδίλα, κπάλην. ηαλ πεξπαηνχζα ζηα πιαθφζηξσηα 

δξνκάθηα έθηαλαλ ζηα απηηά κνπ ζπλέρεηα νη ήρνη ηνπ θιακέλθν: ε falseta
289

 ελφο θηζαξίζηα, ην 

quejío
290

 ελφο ηξαγνπδηζηή ή ηξαγνπδίζηξηαο, ε escobilla
291

 κηαο ρνξεχηξηαο θιακέλθν. Δίλαη πνιχ 

ζπρλφ θαηλφκελν ζ‟ απηή ηε γεηηνληά λα ζπλαληήζεηο κνπζηθνχο ή ρνξεπηέο θιακέλθν ζε πιαηείεο  

ή ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ – ζπειηψλ ηνπο. Γελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ, εηδηθά ζηελ αξρή, αλ νη κε 

πξνγξακκαηηζκέλεο γηνξηέο θιακέλθν πνπ ζπλαληνχζα πεξηζηαζηαθά απνηεινχληαλ κφλν απφ 

gitanos. Γηέθξηλα φκσο μεθάζαξα ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ ελέξγεηά ηνπο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη 

φζεο θνξέο πέηπρα fiestas ζηηο πεξηπιαλήζεηο κνπ ζηα δξνκάθηα ηνπ Sacromonte, δίζηαδα λα κπσ 

ζηνλ θχθιν ηνπο. Έλησζα φηη ζα ηνπο ραινχζα ηελ νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα. Μφλν φηαλ 

ζπλαληνχζα ζην δξφκν κνπζηθνχο θαη ρνξεπηέο πνπ έπαηδαλ γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε, 
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ζηακαηνχζα θαη ηνπο παξαηεξνχζα πξνζπαζψληαο λα κελ θάλσ ηφζν αηζζεηή ηελ παξνπζία κνπ 

σο εξεπλήηξηα.  

    Σν θιακέλθν έρεη θπξίαξρε ζέζε κέρξη ζήκεξα ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Γξαλάδα, είηε απηνί 

είλαη gitanos είηε φρη. Απνηειεί βαζηθφ ηκήκα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θη απηφ θαίλεηαη πνιχ 

μεθάζαξα ζ‟ απηφ ην barrio, ην Sacromonte. Δίλαη πνιχ εληππσζηαθφ ην πψο έρεη δηαηεξεζεί ην 

παξαδνζηαθφ ζηνηρείν ζ‟ απηφ ην θνκκάηη ηεο πφιεο, θαζψο ππάξρνπλ αθφκε ζπειηέο tavernas κε 

ηνλ παιηφ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα θαη κία επηθνηλσλία πνιχ δεζηή κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

γεηηνληάο. Δδψ, ην θιακέλθν ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ κέζα ζε γηνξηηλή 

αηκφζθαηξα θαη λα ζπλδέεη φινπο, gitanos θαη κε, δίλνληαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή έλα 

ζπιινγηθφ ραξαθηήξα. πσο αλέθεξα παξαπάλσ, ην θιακέλθν απνηεινχζε πάληα έλαλ ηξφπν 

δηαζθέδαζεο θαη δηεμφδνπ απφ ηνλ ζθνηεηλφ θφζκν ησλ gitano – andaluces αιιά θαη ησλ 

Αλδαινπζηαλψλ. Οη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζήκεξα είλαη πνιχ θαιχηεξεο θαζψο νη gitanos δελ 

μερσξίδνπλ ηδηαίηεξα νχηε αληηκεησπίδνπλ πιένλ δησγκνχο ή θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. Έηζη, ζίγνπξα 

θαη ην θιακέλθν έρεη πιένλ άιιε θνηλσληθή ζέζε θαη θχξνο.    

    Σν βξάδπ ε γεηηνληά ηνπ Sacromonte άιιαδε ηειείσο ραξαθηήξα. Έραλε θάπσο ην παξαδνζηαθφ 

ηεο ζηνηρείν θαη γηλφηαλ ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηνπξηζηψλ. ε βξαδηλέο δηαδξνκέο κνπ ζ‟ απηή ηε 

γεηηνληά ζπλάληεζα πνιιέο θνξέο ηνπξίζηεο πνπ έςαρλαλ λ‟ αθνχζνπλ ην «θαιχηεξν» θιακέλθν. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπειηέο πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε tablao, φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, νη νπνίεο 

έρνπλ δηαηεξήζεη κφλν ηελ παξαδνζηαθή δηαθφζκεζε θη απηφ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ησλ 

ηνπξηζηψλ. Ζ είζνδνο γηα λα δεηο έλα espectaculo ζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο είλαη πνιχ 

αθξηβή. πλεηδεηνπνίεζα πσο πξαγκαηηθά ην θιακέλθν ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο έρεη γίλεη 

αληηθείκελν πξνο πψιεζε. Μφλν κία θνξά πήγα λα παξαθνινπζήζσ espectaculo ζε έλα απφ ηα 

tablaos. Με απσζνχζαλ σο ρψξνη θαζψο δελ κνπ άξεζε ν ηξφπνο πνπ πξνέβαιαλ ην θιακέλθν. 

 

                                            Buleria 

    H peña, κε ηελ νλνκαζία buleria, απνηειεί έλαλ ρψξν κε κεγάιν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ελδηαθέξνλ. Δίλαη ζπειηά πνπ αλήθεη ζηελ ηζηνξηθή νηθνγέλεηα ηνπ θιακέλθν ηεο Γξαλάδαο, Juan 

Habichuela.
292

Βξίζθεηαη ζην Sacromonte. Έρεη δηαηεξήζεη ηελ παξαδνζηαθή δηαθφζκεζε: 

κεηαιιηθά ζθεχε θνπδίλαο θξεκαζκέλα ζηνπο ηνίρνπο ηεο ζπειηάο θαη θάδξα κε παιηέο 

θσηνγξαθίεο απφ ηζηνξηθέο κνξθέο ηνπ θιακέλθν θαη απφ παιηέο γηνξηέο θιακέλθν ζηηο απιέο ησλ 

ζπηηηψλ. χκθσλα κε ηα είδε ρψξνπ επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα θαη ηηο απφςεηο ησλ ληφπησλ, ζα ην ραξαθηήξηδα σο peña αιιά ζίγνπξα φρη σο tablao. 

Καηέιεμα ζ‟ απηφ ην ζπκπέξαζκα γηαηί πνηέ δελ έρεη θάπνην πξνγξακκαηηζκέλν espectaculo θη 

επίζεο δελ έρεη είζνδν. κσο έρεη κία ηδηαηηεξφηεηα. Τπάξρεη κία gitana ζην κπαξ ε νπνία ζνπ 
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 Juan Habichuela: Ο κεγάινο καέζηξν θαη θηζαξίζηαο ηνπ θιακέλθν γελλήζεθε ζηε Γξαλάδα ην 1933. 
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ππελζπκίδεη φηη έρεη ηειεηψζεη ην πνηφ ζνπ θαη είζαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεηο άιιν γηα λα κπνξείο 

λα βξίζθεζαη εθεί. Τπάξρεη θάπσο ε αληίιεςε φηη είζαη μέλνο αλ παξεπξίζθεζαη ζ‟ απηφ ην ρψξν 

κφλν σο αθξναηήο θαη δελ ζπκκεηέρεηο ζηελ γηνξηηλή επηηέιεζε ηνπ θιακέλθν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε θιεηζηφ θχθιν. Σελ πξψηε θνξά πνπ πήγα κνπ θάλεθε πνιχ 

παξάμελε ε αληηκεηψπηζε πνπ δέρηεθα σο «μέλε». Σελ επφκελε θνξά φκσο ήκνπλ 

πξνεηνηκαζκέλε.  

    ηελ buleria θάζε βξάδπ κπνξείο λα ζπλαληήζεηο κία fiesta flamenca. Ο θφζκνο πνπ πεγαίλεη, 

απ‟ φ, ηη ήκνπλ ζε ζέζε λα θαηαιάβσ, είλαη θπξίσο gitanos. Ο ρψξνο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Μφιηο 

κπαίλεηο ζηε ζπειηά είλαη ην κπαξ φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνο πνιχο θφζκνο, άιινη πίλνπλε θαη 

θνπβεληηάδνπλ, άιινη παίδνπλ θιακέλθν. ην βάζνο ηεο ζπειηάο ππάξρεη έλα κεγάιν ηξαπέδη φπνπ 

είλαη ζπγθεληξσκέλνη θίινη θαη παίδνπλ θιακέλθν πίλνληαο θαη δηαζθεδάδνληαο ρσξίο λα δίλνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο αθξναηέο. Απηφ πνπ ζπλέβαηλε ζα κπνξνχζα λα ην ραξαθηεξίζσ σο 

juerga θαη φρη σο espectaculo, απφ ηνλ ηξφπν πνπ θαηλφηαλ λα ην βηψλνπλ νη ληφπηνη. Τπήξρε κία 

ηδηαίηεξε ελέξγεηα κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Άιινη έπαηδαλ θηζάξα, άιινη ρφξεπαλ, άιινη 

ηξαγνπδνχζαλ. Άιινη πάιη έπαηδαλ palmas θαη θπξίσο ζε ξπζκφ buleria πνπ φπσο αλέθεξα ζην 

πξψην θεθάιαην έρεη γηνξηηλφ ραξαθηήξα. Ίζσο γη‟ απηφ ην ιφγν λα πήξε ηελ νλνκαζία buleria ε 

ζπγθεθξηκέλε peña. Καη φινη καδί ζπλέβαιιαλ ζην λα δεκηνπξγεζεί έλα jaleo κέζα απφ θξάζεηο 

πνπ έβγαηλαλ κε απζφξκεην ηξφπν. χκθσλα κε ηνπο ληφπηνπο, εθεί κπνξνχζεο λα ζπλαληήζεηο ην 

θιακέλθν puro θπξίσο κε ηελ έλλνηα φηη έρεη δηαηεξήζεη πνιιά ζηνηρεία απφ ην θιακέλθν ηεο 

παιαηφηεξεο επνρήο. 

    Ζ Buleria δελ ζπγθέληξσλε πνιινχο ηνπξίζηεο θαη ίζσο απηφ λα είλαη θη έλαο ιφγνο πνπ ην 

θιακέλθν ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν έρεη δηαηεξήζεη θάπνηα ζηνηρεία απφ ην παξειζφλ. Κη εγψ ε 

ίδηα, παξφιν πνπ κνπ άξεζε ην πψο παξνπζίαδαλ ην θιακέλθν θαη κνπ θαηλφηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ έξεπλά κνπ, δελ επηζθέθηεθα ην κέξνο πνιιέο θνξέο γηαηί έλησζα ζαλ λα ραινχζα ηελ 

αηκφζθαηξα ηεο juerga. Γεληθά δελ έλησζα πνιχ νηθεία ψζηε λα πάσ λα κηιήζσ ζε θάπνηνλ απφ 

ηνπο κνπζηθνχο ή ηνπο ρνξεπηέο γηα λα ηνπο ξσηήζσ αλ ζα κπνξνχζαλ λα κε βνεζήζνπλ ζηελ 

έξεπλά κνπ. 

 

                                             Tablao Chien Andalou 

    Chien andalou ζεκαίλεη «αλδαινπζηαλφο ζθχινο» ζηα γαιιηθά. Σν ζπγθεθξηκέλν tablao δελ 

βξίζθεηαη ζην Sacromonte, αιιά ζην ιεγφκελν Paseo de los tristes, έλα άιιν ζεκείν ηεο πφιεο 

δίπια ζην πνηάκη Carrera del Darro. Ήηαλ ε κνλαδηθή θνξά πνπ παξαθνινχζεζα espectaculo ζε 

έλα ηνπξηζηηθφ tablao θαη ε αιήζεηα είλαη φηη ην έθαλα θπξίσο γηα λα δσ αλ φλησο ππάξρνπλ 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ αηζζεηηθή ηνπ θιακέλθν ζε έλαλ ηέηνην ρψξν. Σν γθξνππ απνηεινχληαλ απφ 

έλαλ θηζαξίζηα, έλαλ ηξαγνπδηζηή, έλαλ θξνπζηφ πνπ έπαηδε cajon θαη κία ρνξεχηξηα. ε φιε ηε 
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δηάξθεηα ηνπ espectaculo αηζζαλφκνπλ φηη φια ήηαλ ηερλεηά. Τπήξραλ ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

θιακέλθν φπσο ήηαλ ε βξαρλάδα ηεο θσλήο ηνπ ηξαγνπδηζηή, ε εθθξαζηηθφηεηα ζηα κάηηα ηεο 

ρνξεχηξηαο, νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηνπ ηξαγνπδηζηή. ηελ παξάζηαζε απηή φινη θαίλνληαλ λα 

πξνβάιινπλ ηελ δεμηνηερλία ηνπο, αιιά έιεηπε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξκελεπηψλ θαη αλάκεζα 

ζ‟ απηνχο θαη ζην αθξναηήξην. Απνπζίαδε πιήξσο ην jaleo, έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αηζζεηηθήο 

ηνπ θιακέλθν. Απηφ πνπ αθνπγφηαλ κεξηθέο ζηηγκέο απφ ηνλ ηξαγνπδηζηή ή ηε ρνξεχηξηα ήηαλ ε 

θξάζε «Óle» ζε θάπνηα falseta ηνπ θηζαξίζηα. Γελ θαηλφηαλ λα είραλ βξεη ην duende. ρεηηθά κε 

ηνπο φξνπο puro θαη jondo, πνπ φπσο αλέθεξα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην απνηεινχλ βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν, δελ ζα ραξαθηήξηδα ζηε ζπγθεθξηκέλε επηηέιεζε ηνπ 

θιακέλθν, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ληφπησλ θαιιηηερλψλ, puro θαζψο ήηαλ κία 

αληηπξνζσπεπηηθή πεξίπησζε εκπνξεπκαηνπνηεκέλνπ θιακέλθν θη επίζεο ζηεξηδφηαλ ζε πην 

ζχγρξνλα ζηνηρεία (π. ρ. ν ρψξνο δελ ήηαλ ζπειηά αιιά είρε δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

κνηάδεη κε παιηά ζπειηά, είρε πην ζχγρξνλε δηαθφζκεζε, ην αθξναηήξην απνηεινχληαλ θπξίσο απφ 

ηνπξίζηεο θ. ά). Οχηε  jondo ζα κπνξνχζε φκσο λα ραξαθηεξηζηεί, θαζψο δελ κνπ θάλεθε λα είλαη 

απηφ πνπ έιεγαλ «βαζχ» ηξαγνχδη σο πξνο ηνλ ηξφπν εξκελείαο, θαη επίζεο επεηδή δελ ππήξρε 

επηθνηλσλία κεηαμχ εξκελεπηψλ θαη αθξναηεξίνπ. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ θιακέλθν ζε 

ηέηνηνπο ρψξνπο έρεη ζπληειέζεη ζηελ αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

     

     Ζ Γξαλάδα απνηειεί κία πφιε αξθεηά ηνπξηζηηθή φπνπ ππάξρνπλ, ηδηαίηεξα ζην Sacromonte, 

αξθεηά tablaos κε ηε κνξθή πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γειαδή σο ρψξνη 

πην ηνπξηζηηθνί γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ θιακέλθν, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη παιηέο 

ζπειηέο πνπ έρνπλ δηαηεξήζεη κία παξαδνζηαθή δηαθφζκεζε (π.ρ. παιηά κεηαιιηθά ζθεχε 

θξεκαζκέλα ζηνπο πέηξηλνπο ηνίρνπο ηεο ζπειηάο, θσηνγξαθίεο κε παιηνχο ζεκαληηθνχο 

θαιιηηέρλεο θιακέλθν πνπ ίζσο πέξαζαλ ζην παξειζφλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν). Γελ πήγα ζε 

πνιινχο ρψξνπο απηνχ ηνπ είδνπο, κέζα φκσο απφ ηε κηθξή εκπεηξία κνπ, (π. ρ. ζην Chien 

Andalou) ζπλάληεζα απφ θνληά θάπνηα ζηνηρεία ησλ tablaos πνπ ηαπηίδνληαλ κε αξθεηά ζηνηρεία 

πνπ βξήθα αξγφηεξα ζηε βηβιηνγξαθία.  

     Οη ρψξνη πνπ επηζθέθηεθα πεξηζζφηεξν θαηά ηελ έξεπλά κνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

peñas (π. ρ. ν ρψξνο buleria), κε βάζε ηα είδε ρψξσλ επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία. ε θάπνηνπο απ‟ απηνχο ηνπο ρψξνπο έρνπλ δηαηεξεζεί αξθεηά ζηνηρεία απφ ην 

θιακέλθν φπσο ην απνηππψλεη ζε έλα κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σν θιακέλθν ζπλερίδεη λα 

πξνβάιιεηαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ ληφπησλ, δειαδή σο έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

θαη δηαζθέδαζεο. Κάπνηνη ρψξνη πνπ παιηά ήηαλ peñas φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχζαλ γηνξηέο ζε θιεηζηφ νηθνγελεηαθφ θχθιν, φπσο αλαθέξεηαη ζην πξψην θεθάιαην, 
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ζήκεξα έρνπλ κεηαηξαπεί απφ λεφηεξνπο θαιιηηέρλεο ζε ρψξνπο φπνπ πξαγκαηνπνηνχλ θπξίσο 

πξφβεο ή αθφκε θαη ζεκηλάξηα κνπζηθήο ή ρνξνχ θιακέλθν.  

    Έλα είδνο ρψξνπ επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν πνπ ζπλάληεζα ζηε Γξαλάδα είλαη θάπνηα κπαξ 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ν ρψξνο Cueva del Gato) φπνπ θάπνηεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο 

δηνξγαλψλνληαη είηε ζπλαπιίεο θιακέλθν είηε fiestas flamencas. Δλδερνκέλσο, απηά ηα κπαξ λα 

είλαη θάηη αλάινγν κε ηελ παιαηφηεξε taverna, έλα είδνο ρψξνπ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία .  

    ηνπο ρψξνπο απηνχο γλψξηζα ην θιακέλθν κέζα απφ ηα δηάθνξα palos, αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε ηεο επηηέιεζεο. Βξέζεθα ζε ζπλαπιίεο, espectaculo ή fiestas φπνπ ε αηκφζθαηξα άιιαδε 

απφηνκα, δειαδή απφ γηνξηηλή ζε compás ηνπ είδνπο buleria κεηαηξεπφηαλ ζε δξακαηηθή κέζα απφ 

κία soleá. Σν θιακέλθν είλαη πξάγκαηη, φπσο παξαηήξεζα κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αιιά θαη 

ηελ εζλνγξαθηθή έξεπλα, κία ηέρλε πνπ ζπλδπάδεη ζε έληνλν βαζκφ ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη 

ηνπ πφλνπ.  

     

                                       2. Λόγνο (discourse) γηα ην θιακέλθν 

                                          

     Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο κνπ, φηαλ πιένλ είρα απνθηήζεη ζρεηηθή επρέξεηα ζηελ ηζπαληθή 

γιψζζα, άξρηζα λα ζπγθεληξψλσ πεξηζζφηεξν εζλνγξαθηθφ πιηθφ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο θαη 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θπξίσο αθνπζηηθφ). Πξνζπαζνχζα λα είκαη ηειείσο μεθάζαξε σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο κνπ. Ζ ιέμε «ζπλέληεπμε» αξρηθά ηξφκαδε ηνπο 

θαιιηηέρλεο, εηδηθά ηνπο gitano. ηαλ ηνπο εμεγνχζα πσο είκαη θη ε ίδηα κνπζηθφο θαη φρη 

δεκνζηνγξάθνο ή θάηη ζρεηηθφ, εμέθξαδαλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα κε βνεζήζνπλ. Μίιεζα κε 

δηάθνξνπο αλζξψπνπο, θηζαξίζηεο, ηξαγνπδηζηέο θαη ρνξεπηέο, αιιά θαη κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο 

Γξαλάδα. Απφ ηνπο θαιιηηέρλεο άιινη ήηαλ gitanos θαη άιινη payos
293

. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη 

απνζπάζκαηα απφ ζπλεληεχμεηο θαη ζπλνκηιίεο κε δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο θιακέλθν ηζηγγάληθεο 

θαη κε ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο, αιιά θαη κε κφληκνπο θαηνίθνπο. Δπέιεμα νη πιεξνθνξεηέο κνπ λα 

είλαη θαη gitanos θαη payos γηαηί ήζεια λα θαηαιάβσ αλ θαη πψο δηαρσξίδνληαη ζήκεξα. Οη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ λεαξήο ειηθίαο (28-30 εηψλ), αιιά θαηάθεξα λα κηιήζσ θαη κε θάπνηνπο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ψζηε λα πάξσ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θιακέλθν ζην θνληηλφ 

παξειζφλ. 
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 Payo: βι. γισζζάξη. 
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Francisco Jimenez "El Curro" 

 

    Ο θηζαξίζηαο Francisco Jimenez ήηαλ γλσζηφο ζηνλ ρψξν ηνπ θιακέλθν κε ηελ νλνκαζία Curro. 

Δίλαη gitano απφ ηε κεξηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Σνλ ζπλάληεζα ζην ρψξν Cueva del gato φπνπ έπαηδε 

αξθεηά ζπρλά. Με εληππσζίαζε πνιχ ν ηξφπνο εξκελείαο ηνπ. Έρεη έλα ηδηαίηεξν παίμηκν, φρη ηφζν 

δεμηνηερληθφ αιιά βαζίδεηαη ζηελ εθθξαζηηθφηεηα θαη ην ζπλαηζζεκαηηζκφ. Μεηά απφ κία 

ζπλαπιία ηνλ γλψξηζα θαη ηνπ εμήγεζα γηα ηελ έξεπλα πνπ έθαλα. Ήηαλ πνιχ θηιηθφο θαη 

πξφζπκνο λα κε βνεζήζεη. πλαληεζήθακε κεηά απφ ιίγεο κέξεο ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ζην 

Albaicín. ιε ε απιή ήηαλ γεκάηε ινπινχδηα θαη πνπιηά, κε ηα νπνία θαηλφηαλ λα έρεη κία 

ηδηαίηεξε επηθνηλσλία. Μνπ εμήγεζε φηη νη gitanos ιαηξεχνπλ ηα πνπιηά ζεσξψληαο ηα ηνλ 

θαιχηεξν θίιν. Κάπνηα απφ απηά δελ ήηαλ ζε θινπβηά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο έλα 

είρε θαζίζεη πάλσ ζηνλ ψκν ηνπ. Δίλαη κία εηθφλα πνπ δελ αθνξά άκεζα ηελ έξεπλά κνπ αιιά κνπ 

εληππψζεθε. Ξεθηλήζακε ινηπφλ ηε ζπδήηεζε  ζπλέληεπμε, ελψ κέζα απφ ην ζπίηη ερνχζε 

κνπζηθή θιακέλθν. 

 

«Ζ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ζην θιακέλθν βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ λα κάζσ, λα θαηαιάβσ 

πξάγκαηα γηα ηε κνπζηθή απηή κφλνο κνπ αιιά θαη απφ ηνπο γχξσ κνπ. Ήξζα εδψ ζηε Γξαλάδα, 

λα ςάμσ θαζεγεηή θηζάξαο. Αξρηθά φκσο μεθίλεζα κφλνο κνπ βιέπνληαο θαη αθνχγνληαο πνιχ. 

Άθνπγα πνιιή κνπζηθή θιακέλθν απφ κηθξή ειηθία. Καη ν παηέξαο κνπ θαη ε κεηέξα κνπ άθνπγαλ 

πνιχ θιακέλθν. Σνπο άξεζε πνιχ λα πεγαίλνπλ ζε ζπλαπιίεο θαη ζε fiestas flamencas. Γελ άθνπγα 

κφλν απηφ ην είδνο κνπζηθήο. Απφ ηε κία άθνπγα Camarón
294

 θη απφ ηελ άιιε ξνθ κνπζηθή, Bob 

Marley, Pink Floyd. Μεηά επέιεμα λ‟ αζρνιεζψ θπξίσο κε ην θιακέλθν  γηαηί έλησζα φηη κνπ 

ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ν «δξφκνο» ηνπ θιακέλθν. Ο θαζέλαο ην βηψλεη δηαθνξεηηθά ην θιακέλθν. 

Θπκάκαη φηαλ ήκνπλ κηθξφηεξνο πνπ άθνπγα λα ιέλε νη κεγάινη θαιιηηέρλεο φπσο ν Paco de 

Lucía
295

, ν Camarón, λα ιέλε φηη ην θιακέλθν ήηαλ ν ηξφπνο δσήο ηνπο, θαη κνπ θαηλφηαλ 

πεξίεξγν. κσο ηψξα θαηαιαβαίλσ πσο ην ελλννχζαλ θαη ην ληψζσ θη ν ίδηνο. Σν θιακέλθν γηα 

κέλα είλαη έλαο ηξφπνο δσήο φπσο γηα θάζε θαιιηηέρλε θιακέλθν. Αθνχο, παίδεηο κφλνο ζνπ ή κε 

θφζκν ζε θάπνηα fiesta ή ζε θάπνην καγαδί, έρεηο θάπνηα πξφβα γηα θάπνην espectaculo, θη έηζη 

θπιάεη ε θάζε κέξα. Μέζα απφ ην βίσκα κπνξείο λα θαηαιάβεηο πνιιά πξάγκαηα ζ‟ απηή ηε 

κνπζηθή. ε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηε κειέηε. Καη ζηγά  ζηγά κέζα απφ καζήκαηα κε 
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 Camarón de la Isla:  Σν πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ José Monje Cruz. Γελλήζεθε ζην Cádiz  ην 1950 θαη πέζαλε 

ζηε Βαξθειψλε ην 1992.  Ήηαλ gitano ηξαγνπδηζηήο. Απνηεινχζε κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο  ζην 

θιακέλθν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Nuevo Flamenco. 
295

 Paco de Lucía: Σν πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Francisco Gustavo Sánchez Gomes. Γελλήζεθε ην 1947 ζην 

Algeciras ζηελ Αλδαινπζία θαη πέζαλε ην 2014 ζην Μεμηθφ ζηελ Playa del Carmen. Ήηαλ payo θηζαξίζηαο θαη 

απνηέιεζε επίζεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Nuevo Flamenco. 
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δηάθνξνπο θηζαξίζηεο, κειεηψληαο κφλνο, παίδνληαο κε θφζκν, «ρηίδεηο» ην παίμηκφ ζνπ θξαηψληαο 

φ,ηη ζεο απ‟ φια απηά»
296

.  

 

-Τπάξρνπλ δηακάρεο κεηαμύ ησλ gitano θαη ησλ payo; Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη δηαθνξά ζην παίμηκό 

ηνπο; 

 

«Ζ δηαθνξά γηα κέλα βξίζθεηαη ζηελ έθθξαζε θη απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε ην αλ είλαη gitano ή φρη 

αιιά κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ θάζε θαιιηηέρλε θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηνλ εμσηεξηθεχζεη 

θαη λα ην ληψζεη ν αθξναηήο, ρσξίο φκσο λα γίλεη πξνζπνηεηά. Σν θιακέλθν είλαη κία κνπζηθή 

δεκνθηιήο ζε βαζκφ πνπ λα εκπνξεπκαηνπνηείηαη αξθεηά πιένλ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ. Αιιά έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο γηα λα εθθξάζεη ηε ραξά, ηνλ πφλν, ην βάζαλν ή 

νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα έρεη κέζα ηνπ ν εξκελεπηήο. Γηαηί ην θιακέλθν είλαη έλα είδνο κνπζηθήο 

φπνπ κέζα απφ θάζε palo κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα θάζε ζηηγκή ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Ίζσο ε δηαθνξά πνπ ππήξρε παιηφηεξα αλάκεζα ζηνπο gitano θαη ηνπο payo 

είλαη φηη ηνπο gitano ηνπο εμέθξαδαλ πεξηζζφηεξν ηξαγνχδηα πνπ θεληξηθφ ηνπο ζέκα ήηαλ ν πφλνο, 

γηαηί είραλ πεξάζεη πνιιέο δπζθνιίεο ζηε δσή ηνπο θη έηζη ε εξκελεία ηνπο ήηαλ πην αιεζηλή. Γη‟ 

απηνχο ην θιακέλθν απνηεινχζε ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν έθθξαζεο, δηαζθέδαζεο. ήκεξα δελ 

ππάξρνπλ ηφζν μεθάζαξεο δηαθνξέο. Σηο δηακάρεο ηηο δεκηνπξγνχλ νη άλζξσπνη, νη aficionados. Σν 

θιακέλθν είλαη ην ίδην ζεκαληηθφ γηα έλαλ gitano θαη ην ίδην γηα έλαλ payo. Έλαο gitano κπνξεί λα 

πηνζεηήζεη ζηνηρεία απφ έλαλ payo θαη ην αληίζηξνθν. Σν θιακέλθν είλαη κία κνπζηθή πνπ έρεη 

πνιχ έληνλα κέζα ηεο θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ πφλνπ. Δπνκέλσο ε 

δηαθνξά ζηελ εξκελεία ηνπ θάζε θαιιηηέρλε, βξίζθεηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

βίσκα, δελ βξίζθεηαη ζηελ θαηαγσγή ηνπ. Γηα κέλα δελ ππάξρεη θιακέλθν φηαλ δελ ζ‟ αγγίδεη, φηαλ 

δελ έρεη λα ζνπ „πεη‟ θάηη θη ππάξρεη κφλν δεμηνηερλία». 

 

-Τπάξρεη «απζεληηθό» θαη «κε απζεληηθό» θιακέλθν; 

 

«Σν θιακέλθν ρσξίο κία απζεληηθφηεηα, δελ είλαη θιακέλθν. Αλ δελ ππάξρεη απζεληηθφηεηα ζε 

νηηδήπνηε θάλεηο ζηε δσή ζνπ είλαη πνιχ θξίκα. Έηζη πηζηεχσ. ,ηη θάλεηο είλαη σξαίν λα ην θάλεηο 

φζν πην απζεληηθά κπνξείο. Βέβαηα είλαη κία ππφζεζε ππνθεηκεληθή. Γηα ηνλ θαζέλα ε 

απζεληηθφηεηα είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζην θιακέλθν. Μπνξεί λ‟ αθνχζεηο θάηη 

θαη λα ην ληψζεηο απζεληηθφ θαη θάπνηνο άιινο λα κελ ην ληψζεη. Λίγεο θνξέο έρσ αθνχζεη 

θιακέλθν πνπ λα ην ληψζσ απζεληηθφ. Δπίζεο ν θαζέλαο παίδεη γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν. Άιινη 

παίδνπλ γηα λα βγάινπλ ιεθηά, άιινη γηα δηαζθέδαζε, άιινη γηαηί ηνπο εθθξάδεη, άιινη γηαηί 
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 Σε κεηάθξαζε ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηελ ηζπαληθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηελ επηκειήζεθα ε ίδηα. 
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κπνξεί λα ην ζεσξνχλ κφδα, άιινη γηαηί απιά ηνπο αξέζεη. Καη άιινη παίδνπλ θιακέλθν γηαηί ην 

ληψζνπλ ζαλ κία θπζηθή αλάγθε κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φπσο είλαη ην λεξφ, ην θαγεηφ. 

Γελ κπνξνχλ λα δήζνπλ ρσξίο απηφ. Γηα κέλα ηφηε ην θιακέλθν είλαη απζεληηθφ, είλαη puro. 

Πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη ην θιακέλθν puro είλαη ην παιηφ θιακέλθν. Δγψ δελ ην βιέπσ έηζη. 

Τπάξρνπλ πνιινί παιηνί πνπ έπαηδαλ θιακέλθν θαη δελ ην αηζζάλνληαλ πξαγκαηηθά, θαη ήηαλ 

ςεχηηθν. Γηα κέλα puro θιακέλθν είλαη απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ, πνπ βγαίλεη κέζα απφ αιεζηλά 

ζπλαηζζήκαηα. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πνιχο θφζκνο ζπλδέεη ην παιηφ θιακέλθν κε ην puro. 

Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία ζην παιηφ θιακέλθν πνπ δελ έρνπλ ηίπνηα αιεζηλφ κέζα ηνπο θαη 

ππάξρνπλ ζηνηρεία ζην ζχγρξνλν θιακέλθν πνπ ην θάλνπλ puro. Τπάξρεη ην ςεχηηθν θαη ην 

αιεζηλφ θιακέλθν θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ην πφζν αιεζηλφ ην έρεη κέζα ηνπ ν θάζε θαιιηηέρλεο γηα 

λα ην βγάιεη θαη αιεζηλά ζηνλ έμσ θφζκν. Καη αληίζηνηρα ζπκβαίλεη κε ην ςεχηηθν. Καη δπζηπρψο 

ζήκεξα ππάξρεη πνιχ ην ςεχηηθν, ην πξνζπνηεηφ θιακέλθν. Τπάξρνπλ πνιινί πνπ παίδνπλ θαιά 

απηή ηε κνπζηθή αιιά πνπ δελ ζνπ „βγάδνπλ‟ ηίπνηα». 

 

-Ση ζεκαζία έρεη γηα ζέλα ην θιακέλθν; 

 

«Γηα κέλα ην θιακέλθν είλαη φιε κνπ ε δσή. Δίλαη ν ηξφπνο κνπ λα εθθξάδνκαη. Δίλαη ν ηξφπνο 

κνπ λα εξεκψ παίδνληαο ν ίδηνο ή αθνχγνληαο. Γελ κπνξψ λα κε θαληαζηψ ρσξίο ηελ θηζάξα θαη 

γεληθά ρσξίο ην θιακέλθν ζηε δσή κνπ. Σν μέξσ φηη κπνξεί λα αθνχγεηαη θάπσο ππεξβνιηθφ, φκσο 

ην αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά». 

 

 

Juan F. Rubio López 

 

   O Juan Rubio είλαη ηξαγνπδηζηήο θιακέλθν. Καηάγεηαη απφ ηελ πφιε Cádiz θαη είλαη payo. Σνλ 

γλψξηζα ζηνλ ρψξν Cueva del Gato φπνπ ηνλ άθνπζα ζε ζπλαπιία θη εληππσζηάζηεθα πνιχ απφ 

ηελ θσλή ηνπ θαη ηελ εθθξαζηηθφηεηα πνπ είρε ην πξφζσπν αιιά θαη νιφθιεξν ην ζψκα κέζα απφ 

ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ. Αθνχ ηνλ γλψξηζα κεηά απφ κία ζπλαπιία ηνπ θαη ηνπ εμήγεζα γηα ηελ 

έξεπλά κνπ, κία απφ ηηο επφκελεο κέξεο βξεζήθακε ζε έλα παξαδνζηαθφ θαθέ ζην θέληξν ηεο 

Γξαλάδα γηα ηε ζπλέληεπμε. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζε θαηάιαβα φηη έρεη πνιιέο 

γλψζεηο  πάλσ ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν θαη ίζσο ήηαλ ν κνλαδηθφο απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ 

πνπ έδσζε αξθεηή ζεκαζία ζηελ ηερληθή. 

 

«Ξεθίλεζα λα αζρνινχκαη κε ην θιακέλθν απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Ζ πξψηε κνπ επαθή κε ην 

θιακέλθν έγηλε ζηε fiesta de los carnavales ζην Cádiz. ηε ζπλέρεηα άθνπγα πνιχ θιακέλθν ζην 
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ξάδην θαη άξρηζα λα καζαίλσ ηνπο ζηίρνπο. ηγά  ζηγά ζπλεηδεηνπνίεζα φηη έπξεπε λα μεθηλήζσ 

καζήκαηα αλ ήζεια λα ην εμειίμσ πεξηζζφηεξν. Έηζη ινηπφλ φηαλ ήξζα ζηε Γξαλάδα μεθίλεζα 

καζήκαηα κε ηνλ Antonio Gómez Garcia "El Colorao"
297

» 

 

-Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο payos θαη ζηνπο gitanos; 

 

«ηε Γξαλάδα θαη γεληθά ζηελ Αλδαινπζία, νη Αλδαινπζηαλνί θαη νη gitanos είλαη αλάκεηθηνη. Γελ 

κπνξείο λα θαηαιάβεηο μεθάζαξα αλ ν Αλδαινπζηαλφο είλαη gitanista
298

 ή αλ ν gitano είλαη 

andalucista
299

. Οη θαηαζηάζεηο πνπ βίσζαλ θαη νη δχν ιανί ( gitanos  Αλδαινπζηαλνί) ζην 

παξειζφλ ήηαλ πνιχ δχζθνιεο. Αιιά θαη ζηελ εκθάληζή ηνπο πνιιέο θνξέο δελ κπνξείο λα ηνπο 

μερσξίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν παηέξαο κνπ είλαη αξθεηά κειαρξηλφο θαη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα 

πεη φηη είλαη gitano. Γελ είλαη αιιά έρεη δνπιέςεη πνιιά ρξφληα σο αγξφηεο. ην θιακέλθν επίζεο 

δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο πιένλ αλ ν εξκελεπηήο είλαη gitano ή payo. Άιισζηε, γηα κέλα, απηφ 

πνπ ραξαθηεξίδεη κία εξκελεία δελ είλαη ην αλ ν εξκελεπηήο είλαη gitano ή payo αιιά ην αλ 

ηξαγνπδάεη κε ηελ θαξδηά ηνπ. Καηά ηε γλψκε κνπ δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη θάπνηα 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ gitano θαη payo. Ο ηξφπνο εξκελείαο είλαη θάηη πνπ απνθηηέηαη θαη κέζα 

απφ απηά πνπ δηδάζθεζαη θαη απφ απηά πνπ κειεηάο. Τπάξρεη κία δηαθνξά κεηαμχ ησλ gitano θαη 

ησλ payo ζχκθσλα κε ηνλ κεγάιν gitano ηξαγνπδηζηή Antonio Mairena
300

 πνπ δηαρψξηδε ην cante 

ζε cante flamenco θαη cante jondo. Τπνζηήξηδε φηη νη payos κπνξνχζαλ λα ηξαγνπδήζνπλ 

malagueñas
301

, θαη άιια είδε θιακέλθν πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε θνιθιφξ αλδαινπζηαλή κνπζηθή 

ηα νπνία αλήθαλ ζην cante flamenco αιιά δελ κπνξνχζαλ λα ηξαγνπδήζνπλ, κε ηελ αηζζεηηθή θαη 

ηε βαζχηεηα (jondura
302

) πνπ ην έθαλαλ νη gitanos, ηα είδε siguiriya θαη soleá». 

 

-Καηά ηε γλώκε ζαο, ηη έρεη αιιάμεη από ην παξειζόλ ζηελ εξκελεία ηνπ θιακέλθν; 

 

«Σν θιακέλθν ζήκεξα κέζα απφ ηελ αλάπηπμή ηνπ, βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή, έρεη γίλεη 

πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθφ. Θα ιέγακε επίζεο φηη έρεη γίλεη θάπσο αθαδεκατθφ. Δίλαη κία κνπζηθή 

πνπ πιένλ είλαη πην πινχζηα σο πξνο ηελ αξκνλία ηεο. Έρεη εμειηρζεί. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξα είδε 

(palos) απ‟ φηη ππήξραλ ζην παξειζφλ. Σν cante είλαη πεξηζζφηεξν «θαζαξφ» ζπγθξηηηθά κε ην πψο 
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 Antonio Gómez Garcia "El Colorao": Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ θιακέλθν ηεο Γξαλάδα. 

Γελλήζεθε ζηε Γξαλάδα 15 Μαΐνπ ην 1951. Δίλαη ηξαγνπδηζηήο θιακέλθν payo απφ νηθνγέλεηα κε κεγάιε παξάδνζε 

ζην θιακέλθν (www.elartedevivirelflamenco.com). 
298

 Gitanista: βι. γισζζάξη. 
299

 Andalucista: βι. γισζζάξη. 
300

 Antonio Mairena: Gitano ηξαγνπδηζηήο. Γελλήζεθε ζηε εβίιιε ην 1909 θαη πέζαλε επίζεο ζηε εβίιιε ην 1983. 

(βι. θεθ. 1 ελφηεηα 4). 
301

 Malagueña: βι. γισζζάξη. 
302

 Jondura: βι. γισζζάξη. 

http://www.elartedevivirelflamenco.com/
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ήηαλ παιαηφηεξα. Μέζα απφ ηελ ηφζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηερληθή βέβαηα έραζε θάπνηα ζηνηρεία 

ηεο βαζχηεηάο (jondura) ηνπ. Παιηά  ην ηξαγνχδη ήηαλ πεξηζζφηεξν agitanado
303

 ελψ ζήκεξα 

βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή. Έλαο ρψξνο φπνπ αλαπηχρζεθε ην θιακέλθν παιαηφηεξα 

αιιά ππάξρεη κέρξη ζήκεξα είλαη νη peñas πνπ είλαη έλαο «άγηνο» ηφπνο γηα ηνπο aficionados
304

 πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη θαη παίδνπλ, ρνξεχνπλ, δεκηνπξγνχλ κία αηκφζθαηξα κε έληνλε ηελ αηζζεηηθή 

ηνπ θιακέλθν. Δίλαη έλαο ρψξνο φπνπ ην θιακέλθν δηαηεξείηαη puro. Δπίζεο, ζηηο peñas ζήκεξα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα θαη καζήκαηα θιακέλθν. Απηφ φκσο πνπ ζπκβαίλεη ζ‟ απηνχο ηνπο 

ρψξνπο είλαη φηη δελ έρνπλ εμειηρζεί, έρνπλ κείλεη θάπσο ζην παξειζφλ. Κη επεηδή απνηειεί έλα 

ρψξν πνπ αλαπηχρζεθε θαηά βάζε απφ ηνπο gitanos, αθφκε θαη ζήκεξα θνηηάλε κε «άζρεκν κάηη» 

θάπνηνλ payo. Γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη δχζθνιν λα ζπκκεηέρεηο σο εξκελεπηήο ζε ηέηνηνπο ρψξνπο 

φηαλ δελ έρεηο θάπνην ζπγγεληθφ πξφζσπν ζηνλ ρψξν ηνπ θιακέλθν λα ζε πξνσζήζεη. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο θαιιηηέρλεο πξνέξρεηαη απφ θάπνηα δηάζεκε, ζηνλ θφζκν ηνπ θιακέλθν, 

ηζηγγάληθε νηθνγέλεηα φπσο είλαη ε νηθνγέλεηεο Habichuela, Heredia, είλαη πην εχθνιν λα 

πξνσζεζεί θαη λ‟ απνθηήζεη γξήγνξα θήκε». 

 

-Ση είλαη γηα ζαο ην θιακέλθν; 

 

«Σν θιακέλθν γηα κέλα είλαη ε δσή κνπ. Δίλαη ηξφπνο έθθξαζεο. Δίλαη ε δνπιεηά κνπ. Μία 

δνπιεηά ζηελ νπνία ππάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα. Γνπιεχσ ζε tablao. Αλ δελ έρσ δνπιεηά ζε 

θάπνην ρψξν, ηξαγνπδάσ ζην δξφκν σο πιαλφδηνο κνπζηθφο καδί κε έλαλ θηζαξίζηα, έλαλ θξνπζηφ 

θαη κία ρνξεχηξηα. Γελ ζα κπνξνχζα λα θαληαζηψ ηε δσή κνπ ρσξίο ην θιακέλθν. Δίλαη έλα 

πάζνο». 

 

-Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη ε θαηαγσγή ηνπ θιακέλθν; 

 

«Σν θιακέλθν είλαη κία αλάκεημε πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Μέζα ζ‟ 

απηή ηε κνπζηθή αλακεηγλχεηαη ην θαζηηιηάληθν, ην αξαβηθφ, ην ηνπδατθφ ζηνηρείν θαη θπζηθά ζηε 

ζπλέρεηα ε παξέκβαζε ησλ gitano, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα ζηνηρεία φισλ απηψλ ησλ πνιηηηζκψλ θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιακέλθν. Μπνξψ λα πσ κε βεβαηφηεηα φηη ην θιακέλθν είλαη 

andaluz θαζψο γελλήζεθε ζηελ Αλδαινπζία. κσο νη Αλδαινπζηαλνί πάληα άθνπγαλ ηνπο gitanos 

θαη νη gitanos ηνπο Αλδαινπζηαλνχο θαη νη κελ πηνζεηνχζαλ ζηνηρεία απφ ηνπο δε σο πξνο ηνλ 

ηξφπν εξκελείαο ηνπο. Τπήξρε πάληα κία αιιειεπίδξαζε αλάκεζά ηνπο.» 
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-Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο gitano θαη ηνπο payo; 

 

«Τπάξρεη αθφκε έλα είδνο ξαηζηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ θιακέλθν, φρη κφλν απφ ηνπο payo πξνο ηνπο 

gitano αιιά θαη ην αληίζεην. Έρεη ηχρεη λα πηάζσ δνπιεηά ζε θάπνην tablao θαη νη gitanos λα κε 

αληηκεησπίδνπλ κε ξαηζηζκφ ζαλ λα ηνπο έθιεςα ηε δνπιεηά. Βγαίλεη πνιιέο θνξέο αθφκε θαη 

ζήκεξα απφ ηε κεξηά ησλ gitano φηη ην θιακέλθν αλήθεη ζε εθείλνπο θη φηη εθείλνη είλαη θαιχηεξνη 

εξκελεπηέο γηαηί ην αηζζάλνληαη πην αιεζηλά, φηη βγαίλεη απφ κέζα ηνπο θη φηη αληίζεηα νη payo ην 

εξκελεχνπλ πνιχ ηερλεηά». 

 

-Πείηε κνπ ιίγα ιόγηα γηα ηα letras
305

 ζην θιακέλθν ηξαγνύδη. 

 

«Σα letras ζην θιακέλθν είλαη κία πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θάζε θαιιηηέρλε. Δγψ θη ν πφλνο κνπ ή 

εγψ θη ε ραξά κνπ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζηίρσλ ζην θιακέλθν είλαη γξακκέλε ζε ζέκαηα φπσο ν 

πφλνο, ε κνλαμηά, ε αγάπε, ν έξσηαο. Καη ην ζέκα ζπλδέεηαη άκεζα κε ην compás
306

. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ξπζκφο ηεο siguiriya, πνπ ην ζέκα ηεο είλαη πάληα ζρεηηθφ κε ηνλ πφλν, είλαη αξγφο 

θαη ε κεισδία ζε χθνο κειαγρνιηθφ. Σν πεξηερφκελν ησλ ζηίρσλ, φηαλ ζπλδέεηαη κε θάπνην ηξφπν 

κε ηε δσή ηνπ εξκελεπηή, φηαλ κέζα απφ απηφ εθθξάδεηαη, ε εξκελεία ηνπ ζα είλαη πην θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θη φρη πξνζπνηεηή». 

 

-Τπάξρεη  «απζεληηθό» θιακέλθν; Κη αλ λαη πνην είλαη ην βαζηθό θξηηήξην ηεο απζεληηθόηεηαο ζην 

θιακέλθν γηα ζαο; 

 

«Γηα κέλα ε απζεληηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ην αλ ν ηξαγνπδηζηήο ηξαγνπδάεη κε ηελ ςπρή ηνπ, αλ ην 

αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά απηφ πνπ βηψλεη ηε ζηηγκή πνπ εξκελεχεη. Καηά ηε γλψκε κνπ, ε 

απζεληηθφηεηα δελ έρεη λα θάλεη κε ην αλ ν εξκελεπηήο είλαη gitano ή φρη, γηαηί θάπνηεο θνξέο 

αθνχο θάπνηνλ cantaor θαη δελ κπνξείο λα μερσξίζεηο αλ είλαη payo ή gitano». 

 

David Heredia "El Marqués" 

 

   Ο David είλαη θηζαξίζηαο θιακέλθν. Γελλήζεθε θαη δεη ζηε Γξαλάδα θαη θαηάγεηαη απφ 

ηζηγγάληθε νηθνγέλεηα. Σνλ γλψξηζα απφ ηνπο ζπγθάηνηθνχο κνπ. Δίλαη απηνδίδαθηνο κνπζηθφο. 

ηαλ ζπλαληεζήθακε γηα ηε ζπλέληεπμε κε νδήγεζε κέζα απφ ηα πιαθφζηξσηα δξνκάθηα ηεο 
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πεξηνρήο Albaicín ζε κία teteria
307

 κε αξαβηθή δηαθφζκεζε φπνπ θαη αθνινχζεζε κία σξαία 

ζπλέληεπμε  ζπδήηεζε. 

 

«Ξεθίλεζα απφ πνιχ κηθξφο λα παίδσ κνπζηθή. Αλήθσ ζε κία νηθνγέλεηα ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο 

θαη ην θιακέλθν είρε πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο κέζα απφ ηε fiesta. Ο ζείνο 

κνπ ήηαλ πνιχ θαιφο ηξαγνπδηζηήο θιακέλθν, ν παππνχο κνπ έπαηδε θηζάξα θιακέλθν θαη ε 

κεηέξα κνπ ηξαγνπδνχζε θαη ζπλερίδεη λα ηξαγνπδάεη ζπλέρεηα θιακέλθν κέζα ζην ζπίηη. Πάληα 

ππήξρε θάπνηα fiesta ή θάπνηνο ηζηγγάληθνο γάκνο φπνπ ην θιακέλθν είρε θπξίαξρε ζέζε. Καη 

κέζα απφ ηε fiesta, κέζα απφ ηελ alegria
308

 άξρηζα λ‟ απνθηψ ηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ ζην 

θιακέλθν. ε ειηθία δέθα εηψλ κνπ έθαλαλ δψξν κία θηζάξα. ηελ αξρή έπαηδα ειεθηξνληθή 

κνπζηθή, κεηά ηελ άθεζα θαη άξρηζα λα παίδσ μαλά φηαλ ήκνπλ 20 ρξνλψλ, φπνπ άξρηζα λα παίδσ 

θιακέλθν. Ζ πνξεία κνπ ζην θιακέλθν μεθίλεζε ζην δξφκν, εδψ ζην ηφζν φκνξθν barrio, ην 

Albaicín. Σφηε δελ ήμεξα ηίπνηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο κνπζηθήο. Άξρηζα λα καζαίλσ 

ζηγά  ζηγά κφλνο κνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ μάδεξθνχ κνπ πνπ είλαη επίζεο θηζαξίζηαο θιακέλθν. 

Έπαηδα κφλνο κνπ θη φηη κνπ ερνχζε σξαία ην θξαηνχζα θαη ην εμέιηζζα. Μηα κέξα έπαηδα ζην 

δξφκν θαη ήξζε κία θπξία θαη κνπ δήηεζε λα παίμσ ζε έλα espectaculo φπνπ ζα παξνπζίαδε ηα 

πνηήκαηά ηεο καδί κε κία ηξαγνπδίζηξηα θαη κία ρνξεχηξηα. Φπζηθά δέρηεθα. Γηα κέλα απηή ε 

ζπλεξγαζία απνηέιεζε ζεκαληηθφ θίλεηξν ζηελ αξρή ηεο πνξείαο κνπ σο εξκελεπηήο ζην 

θιακέλθν. Πξαθηηθά είκαη απηνδίδαθηνο θαη απηφ πνπ κε γνεηεχεη πνιχ ζε απηφ είλαη ε αίζζεζε 

ηεο ζπλερνχο αλαθάιπςεο κέζα απφ ην ίδην κνπ ην παίμηκν, ε αίζζεζε ηνπ λα εμεξεπλψ θαη λα 

εμειίζζσ ηελ θάζε κνπζηθή ηδέα κνπ. ηγά  ζηγά κπήθα ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν φπνπ γλψξηζα 

αξθεηφ θφζκν. Δγψ κάζαηλα απφ ηνπο γχξσ κνπ θαη απηνί απφ κέλα. Τπήξρε θαη ζπλερίδεη λα 

ππάξρεη κία αιιειεπίδξαζε ζηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ θαζελφο. Κάπσο έηζη μεθίλεζε ε εκπεηξία 

κνπ ζην θιακέλθν». 

 

-Ση έρεηο λα κνπ πεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηνπ θιακέλθν; 

 

«πσο ζνπ αλέθεξα θαη πξηλ, κε ην θιακέλθν έρσ κία ζρέζε θαιιηηερληθή. Γελ έρσ αζρνιεζεί 

ηδηαίηεξα κε ηελ ηζηνξία ηνπ σο ηζηνξηθφο. Απφ ηελ αξρή αληηκεηψπηζα ην θιακέλθν σο κία ηέρλε. 

Γελ πήγα ζε θάπνην παλεπηζηήκην λα ζπνπδάζσ κνπζηθή νχηε ζε θάπνην σδείν. ήκεξα είλαη πνιχ 

ζηε κφδα ην λα καζαίλεηο ην θιακέλθν κέζα απφ ην σδείν. Δγψ έρσ δηδαρηεί πνιχ απφ ηνπο 

παιηνχο, φπσο απφ ηελ ηξαγνπδίζηξηα Paquera de la Jeréz, ηνλ ηξαγνπδηζηή El Chocolate. Γηα κέλα 

κνξθέο ζαλ απηνχο είλαη ε ηζηνξία ηνπ θιακέλθν. Σψξα ζρεηηθά κε ην αλ θαηάγεηαη απφ ηνπο 
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 Teteria: κε απηφ ηνλ φξν νλνκάδνληαη θάπνηα κέξε πνπ είλαη ζαλ θαθεηέξηεο αιιά παο γηα λα πηεηο ηζάη. Té ζηα 

ηζπαληθά ζεκαίλεη ηζάη. 
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gitanos ή ηνπο Αλδαινπζηαλνχο, πηζηεχσ φηη ην θιακέλθν είλαη κία αλάκεημε. Τπάξρεη ζ‟ απηφ 

κεγάιε επηξξνή απφ πνιινχο  πνιηηηζκνχο. Αιιά ζεσξψ φηη μεθίλεζε λα ππάξρεη κέζα ζηνλ θάκπν 

θαη ην ζηδεξνπξγείν φπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο νη gitanos αιιά θαη νη 

Αλδαινπζηαλνί ηξαγνπδνχζαλ. Απφ εθεί μεθίλεζε ην cante ζην θιακέλθν». 

 

-Πνηα είλαη ε γλώκε ζνπ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη gitanos ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο; 

 

«ηελ Αλδαινπζία, εκείο νη gitanos έρνπκε θαη πάληα δειαδή είρακε απφ ην παξειζφλ, κεγάιε 

ηχρε γηαηί ζρεδφλ απφ ηελ αξρή ηεο δηακνλήο καο ζηελ Αλδαινπζία έρνπκε ζπγρσλεπηεί κε ηνπο 

Αλδαινπζηαλνχο, κε ηνπο gachó θαη ζην θιακέλθν κε ηνπο payo θαη γη‟ απηφ ην ιφγν κεγάιν 

ηκήκα ησλ gitano πνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ Ηλδία εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αλδαινπζία. Έρνπκε ηελ ηχρε 

λα είκαζηε κέξνο απηήο ηεο θνηλσλίαο θαη λα κελ καο ζεσξνχλ κία νκάδα έμσ απ‟ απηή».  

 

-Puro θιακέλθν… Πόηε γηα ζέλα ην θιακέλθν είλαη puro; 

 

«Puro… Γηα κέλα ην θιακέλθν είλαη puro φηαλ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ θαξδηά θαη ηελ 

αγάπε». 

 

-Πόηε ζεσξείο όηη ην θιακέλθν είλαη απζεληηθό; 

  

«Σν θιακέλθν είλαη απζεληηθφ φηαλ έρεη λα «πεη» θάηη. ηαλ κεηαδίδεηαη ν εζσηεξηθφο θφζκνο ηνπ 

θαιιηηέρλε ζηνλ αθξναηή. Δίηε πεξηέρεη ηνλ πφλν είηε ηελ ραξά. ηαλ αθεγείηαη κία ηζηνξία. Ο 

θαζέλαο εξκελεχεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν θαη απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, κε ηνλ 

πφλν πνπ έρεη δήζεη ή αληίζηνηρα κε ηε ραξά. ήκεξα έρεη εμειηρζεί πάξα πνιχ θαη ην ηξαγνχδη θαη 

ε θηζάξα ζην θιακέλθν σο πξνο ηελ ηερληθή. Γηα κέλα ε ηερληθή δελ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θιακέλθν. Μπνξεί θάπνηνο εξκελεπηήο λα έρεη πνιχ θαιή ηερληθή θαη λα παίδεη 

δεμηνηερληθά αιιά λα κελ θαηαθέξεη λα „αγγίμεη‟ ηνλ αθξναηή θαη αληίζεηα θάπνηνο πνπ παίδεη 

πνιχ απιέο κεισδίεο λα θαηαθέξεη λα κεηαδψζεη ζηνλ αθξναηή ην ζπλαίζζεκα είλαη δελ είλαη 

gitano. Ζ απζεληηθφηεηα είλαη θάηη ηειείσο ππνθεηκεληθφ, αιιά θαηά ηε γλψκε κνπ δελ ζπλδέεηαη 

κε ηελ θαηαγσγή ηνπ εξκελεπηή. ην θιακέλθν παιαηφηεξα ππήξρε δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο 

gitano θαη ηνπο payo. ήκεξα ην θιακέλθν κπνξείο λα ην αθνχζεηο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

θφζκνπ. Μπνξεί λα αθνχζεηο κία buleria απφ έλαλ gitano θαη απφ έλαλ Ηάπσλα, γηα παξάδεηγκα, 

θαη λα κελ θαηαιάβεηο δηαθνξά. Κη εγψ δελ ζέισ λα κε ηνπνζεηήζσ θάπνπ. Κη νχηε ζεσξψ φηη ε 
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εξκελεία ηνπ gitano είλαη θαιχηεξε ή φηη έρεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα απφ έλαλ payo θαιιηηέρλε λα 

κεηαθέξεη ζηνλ αθξναηή απηφ πνπ ζπκβαίλεη ηε ζηηγκή ηεο εξκελείαο ηνπ». 

 

-ρεηηθά κε ηα letras ησλ ηξαγνπδηώλ ζην θιακέλθν. Πνην είλαη ην βαζηθό ηνπο ζέκα; 

 

«Πνιινί ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ ζην θιακέλθν απνηεινχλ ζηίρνπο πνηεκάησλ ηνπ Lorca, ηνπ 

Machado θ. ά. Σα ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο ζηίρνπο είλαη ν πφλνο θαη ε ραξά. Δπίζεο ππάξρεη 

κία θαηεγνξία ηξαγνπδηψλ πνπ ιέγνληαη cantes de la mina ηα νπνία ηα ηξαγνπδνχζαλ παιαηφηεξα 

θπξίσο νη gitanos θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην κεηαιινπξγείν. Οη ζηίρνη ησλ 

ηξαγνπδηψλ ζην θιακέλθν „αθεγνχληαη‟ ηε δσή». 

 

Isabela Maria Paseco 

 

   Ζ Isabela είλαη gitana ρνξεχηξηα κε θαηαγσγή απφ ην Cádiz. Σε ζπλάληεζα πξψηε θνξά ζ‟ έλα 

εζηηαηφξην πνπ ρφξεπε κε ηε ζπλνδεία κηαο κφλν θηζάξαο. Μνπ άξεζε πνιχ ν ηξφπνο εξκελείαο 

ηεο, νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηφο ηεο, ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνίεζε φπσο ε βεληάιηα θαη ην 

κπαζηνχλη. Αιιά απηφ πνπ κε εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν ήηαλ ε εθθξαζηηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ 

θαη θπξίσο ησλ καηηψλ ηεο θαη ε επηθνηλσλία πνπ είρε κε ηνλ θηζαξίζηα. Μεηά ην espectaculo, κνπ 

ηελ ζχζηεζε ν θηζαξίζηαο απφ ηνλ νπνίν είρα πάξεη ήδε ζπλέληεπμε. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο δψζακε 

ξαληεβνχ ζηε ζπειηά πνπ κέλεη, ζην Sacromonte.  

 

«Ξεθίλεζα απφ πνιχ κηθξή λα ρνξεχσ θιακέλθν. Σν είρα ζηα απηηά κνπ απφ πνιχ κηθξή θαζψο ε 

κεηέξα κνπ ηξαγνπδνχζε πάληα. ηελ αξρή έδεημα ελδηαθέξνλ γηα ηελ θηζάξα θιακέλθν. 

Παξαθνινχζεζα θάπνηα καζήκαηα θηζάξαο αιιά πνιχ γξήγνξα θαηάιαβα φηη δελ είρα πάζνο κ‟ 

απηφ θη έηζη μεθίλεζα λα ρνξεχσ. Σν θιακέλθν είλαη γηα κέλα φιε κνπ ε δσή, έλαο ηξφπνο δσήο 

απφ ηελ παηδηθή κνπ ειηθία, αθνχγνληαο φιε ηε κέξα ηελ κεηέξα κνπ λα ηξαγνπδάεη. ,ηη θη αλ 

έθαλε ηξαγνπδνχζε. Σν θιακέλθν είλαη έλαο ηξφπνο λα αηζζάλνκαη ηε δσή». 

 

-Από πνύ πηζηεύεηο όηη πξνέξρεηαη ην θιακέλθν; 

 

«Σν θιακέλθν μεπξφβαιε ζαλ κία έθθξαζε ηνπ ιανχ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο Αλδαινπζίαο. κσο 

απφ ηελ Αλδαινπζία έρνπλ πεξάζεη ρηιηάδεο πνιηηηζκνί. Οη gitanos απφ κφλνη ηνπο μεθηλψληαο απφ 

ηελ Ηλδία πέξαζαλ απφ πνιινχο πνιηηηζκνχο κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ Αλδαινπζία. Απηνί κφλν 

ινηπφλ έρνπλ θέξεη ζηνηρεία απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Δπίζεο ππάξρνπλ ζηνηρεία 

ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Αξάβσλ πνπ έδεζαλ πνιιά ρξνληά ζηελ Αλδαινπζία. Σν θιακέλθν 
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απνηειεί κία αλάκεημε φισλ απηψλ ησλ πνιηηηζκψλ. Πιένλ είκαζηε φινη αλάκεηθηνη είηε είκαζηε 

gitano είηε φρη. Τπάξρεη ηφζν κεγάιε αλάκεημε πνιηηηζκψλ πνπ δχζθνια γίλεηαη αληηιεπηφ αλ 

είζαη gitano ή φρη. Πηζηεχσ φηη εδψ ζην Sacromonte ή ζην Albaicín ή ζηελ γεηηνληά Triana ζηε 

εβίιιε, φπνπ παιηά δνχζαλ θπξίσο gitanos, πιένλ ππάξρνπλ ειάρηζηνη gitanos». 

 

 

-Τπάξρεη δηαθνξά, θαηά ηε γλώκε ζνπ, αλάκεζα ζηνπο gitano θαη ηνπο payo ζην θιακέλθν; 

 

«Οη gitanos είκαζηε δηαθνξεηηθνί θαη κφλν απφ ην δχζθνιν παξειζφλ ησλ πξνγφλσλ καο. Έρνπκε 

„δηαθνξεηηθφ αίκα‟, δηαθνξεηηθφ ηξφπν λα αηζζαλφκαζηε. Δίλαη δχζθνιν λα εθθξάζεηο αθξηβψο ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο gitano θαη ηνπο payo. Παιαηφηεξα ππήξραλ δηαθνξέο ελψ ζήκεξα δελ 

ππάξρνπλ ηφζν μεθάζαξεο δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο. ηελ πξνεγνχκελε γεληά θαηλφηαλ πην έληνλα 

πφηε ππήξρε ην ηζηγγάληθν ζηνηρείν ζην θιακέλθν θαη πφηε φρη. Μία δηαθνξά πνπ ίζσο κπνξεί λα 

ππάξρεη είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη gitanos εξκελεχνπλ ην θιακέλθν κέζα απφ ηα βηψκαηά ηνπο θαη 

απφ ην πψο έρνπλ βηψζεη ην θιακέλθν, είλαη απηνδίδαθηνη. Έλαο payo αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε 

ηε κέζνδν θαη ηελ ηερληθή». 

 

-Τπάξρεη δηαθνξά ζηνπο ρώξνπο πνπ παίδνπλ ζήκεξα θιακέλθν ζε ζύγθξηζε κε παιηόηεξα; 

 

«Έρνπλ αιιάμεη πνιχ νη ρψξνη φπνπ ππάξρεη ζήκεξα ην θιακέλθν αιιά θαη ε λννηξνπία ηνπ. 

Πνιινί απφ ηνπο ρψξνπο έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξν ηνπξηζηηθνί, ηα ιεγφκελα tablaos, φπνπ ην 

θιακέλθν ππάξρεη κέζα απφ ηα espectaculos. Δθεί ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ηνπξίζηεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ θιακέλθν πνπ ππήξρε παιηφηεξα. Βέβαηα, εδψ ζην 

Sacromonte, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ αθφκε ζπειηέο πνπ θαίλεηαη ζαλ λα αλήθνπλ ζε κία άιιε 

επνρή, παιηφηεξε». 

 

-Πνηα ήηαλ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν; 

 

«Ζ γπλαίθα είρε πάληα έλα „ραξηί‟ ηζρπξφ ζην θιακέλθν. Βέβαηα, πάληα είρε λα αληηκεησπίζεη ηελ 

δηάθξηζε πνπ γηλφηαλ απέλαληη ζην γπλαηθείν θχιν. Γηα πνιιά ρξφληα δελ επηηξεπφηαλ ζηε γπλαίθα 

νχηε λα ηξαγνπδάεη νχηε λα ρνξεχεη. Αιιά πάληα ε γπλαίθα είρε έλαλ ραξαθηήξα θιακέλθν. 

Έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν, αιιά θπξίσο ζην ηξαγνχδη θαη ην ρνξφ». 
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-Καηά ηε γλώκε ζνπ, πόηε ην θιακέλθν ραξαθηεξίδεηαη σο puro; 

 

«ην θιακέλθν ππάξρεη κία καλία. Τπάξρνπλ νη puristas, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην θιακέλθν γηα 

            λα είλαη πνηνηηθφ πξέπεη λα είλαη puro. Θεσξνχλ πσο ην θιακέλθν πξέπεη λα δηαηεξείηαη φπσο ήηαλ 

παιηά θαη λα βαζίδεηαη κφλν ζηα palos πνπ δεκηνχξγεζαλ νη παιηνί θαιιηηέρλεο. Σν θιακέλθν 

φκσο είλαη κία ηέρλε πνπ „δεη‟ θαη πξέπεη λα εμειίζζεηαη. Σφηε δεκηνπξγνχζαλ ην θάζε ζηπι ζην 

θιακέλθν κε βάζε ηε δσή πνπ δνχζαλ ηφηε. ήκεξα ππάξρεη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο δσήο θη 

αίζζεζεο. Γηα κέλα νη puristas πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ θάηη πνπ ππήξρε ζην παξειζφλ. Απφ 

ηε κία ινηπφλ, θιακέλθν puro είλαη ην „παιηφ‟ θιακέλθν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θιακέλθν puro 

είλαη έλαο ηξφπνο εξκελείαο, κία θφξκα ήρνπ ζην θιακέλθν κε βάζε θάπσο ηα παιηά δεδνκέλα. 

ήκεξα φκσο δνχκε ζε κία δηαθνξεηηθή επνρή θαη θαηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη λα δεκηνπξγνχκε κε 

βάζε ηα λέα δεδνκέλα θαζψο πάληα ππάξρεη ε αλάγθε ηεο εμέιημεο». 

 

            -Πόηε ζεσξείο όηη είλαη απζεληηθό ην θιακέλθν; πλδέεηαη ε απζεληηθόηεηά ηνπ κε ην αλ ν 

εξκελεπηήο είλαη gitano ή όρη; 

 

            «Σν θιακέλθν είλαη απζεληηθφ φηαλ ππάξρεη ην duende
309

! Δίλαη απζεληηθφ ζπλήζσο φηαλ παίδεηαη 

ζε ζπγθεληξψζεηο θίισλ φπνπ ππάξρεη πξαγκαηηθά ε αλάγθε λα ηξαγνπδήζεηο, λα παίμεηο, λα 

ρνξέςεηο θιακέλθν, ε αλάγθε ηεο έθθξαζεο, ηεο δηαζθέδαζεο κέζα απφ ην θιακέλθν. ηαλ είζαη 

κε θίινπο θαη πεξλάο ηφζν φκνξθα πνπ ην θιακέλθν εθπέκπεη κία καγεία. Σφηε ληψζεηο ζαλ λα 

ζηακαηάεη ν ρξφλνο. Σφηε γηα κέλα είλαη απζεληηθφ ην θιακέλθν. Καηά ηε γλψκε κνπ ε 

απζεληηθφηεηα ηνπ θιακέλθν δελ ζπλδέεηαη κε ην αλ ν εξκελεπηήο είλαη gitano ή payo, γηαηί πιένλ 

δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ ε ηζηγγάληθε θνπιηνχξα. ήκεξα είκαζηε φινη καδί, gitanos θαη 

payos!» 

 

           -Η απζεληηθόηεηα ηνπ θιακέλθν ζπλδέεηαη κε ην ρώξν πνπ γίλεηαη θάπνην espectaculo ή θάπνηα 

fiesta; 

          

           «Ναη, θπζηθά θαη ζπλδέεηαη ε απζεληηθφηεηα ηνπ θιακέλθν κε ην ρψξν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην 

espectaculo. ε θάπνηνπο ρψξνπο πνπ αηζζαλφκαζηε πην νηθεία, κπνξεί λα ζπλερίζνπκε θαη κεηά 

ηελ παξάζηαζε κεηαμχ καο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε κία fiesta flamenca πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη 

κέρξη ηα μεκεξψκαηα». 

 

                                                           
309

 Duende: βι. γισζζάξη. 
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    Αθνχ ινηπφλ κνπ είπε θάπνηα πξάγκαηα γηα ην θιακέλθν ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηεο, κνπ έδεημε 

ηε ζπειηά ηεο. ην πίζσ κέξνο ηεο ζπειηάο έρεη θηηάμεη έλα δσκάηην φπνπ έρεη ηνπνζεηήζεη μχιηλν 

πάησκα θαη κία γθαξληαξφκπα γεκάηε ελδπκαζίεο εηδηθά γηα ηνλ ρνξφ θιακέλθν. «ε απηφ ην 

δσκάηην πεξλάσ πνιιέο ψξεο κφλε κνπ ρνξεχνληαο. Βέβαηα, θάπνηεο θνξέο, απηφο εδψ ν κηθξφο 

ρψξνο, ρξεζηκεχεη θαη σο ρψξνο γηα πξφβεο φπνπ ζπγθεληξσλφκαζηε κε ηνπο κνπζηθνχο θαη 

αλαιφγσο ηε δηάζεζή καο ε πξφβα καο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε fiesta», κνπ είπε θαζψο κνπ ην 

έδεηρλε. 

 

Joaquín Sánchez 

 

  Ο Υναθίλ (Joaquín) ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζπγθάηνηθνχο κνπ ζηε Γξαλάδα. πσο αλαθέξσ 

παξαπάλσ, κε βνήζεζε πνιχ απφ ηελ αξρή ηεο έξεπλάο κνπ γηαηί γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θη 

έηζη κνπ εμεγνχζε πξάγκαηα γηα ηνλ θφζκν ηνπ θιακέλθν ζηα ειιεληθά θαζψο εγψ αθφκε δελ 

ήμεξα ηζπαληθά. Παίδεη πλεπζηά φξγαλα φπσο θιαξίλν, θιάνπην θαη θπζαξκφληθα. Δίλαη 

απηνδίδαθηνο. Γελ είλαη gitano θαη θαηάγεηαη απφ έλα ρσξηφ ηεο Αλδαινπζίαο, θνληά ζηε Μάιαγα. 

Απφ ηνλ Υναθίλ άθνπζα γηα πξψηε θνξά πλεπζηά φξγαλα ζηε κνπζηθή ηνπ θιακέλθν, θαη κάιηζηα 

ην ζπγθεθξηκέλν βξάδπ ζηελ Cueva del gato γηα ην νπνίν κηιάσ ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

«Παξφιν πνπ θαηάγνκαη απφ έλα ρσξηφ ηεο Αλδαινπζίαο κε κεγάιε παξάδνζε ζην θιακέλθν, ε 

εκπεηξία κνπ ζ‟ απηή ηε κνπζηθή μεθίλεζε πνιχ αξγά. ηγά  ζηγά φκσο κπαίλνληαο ζηνλ θφζκν 

ηνπ θιακέλθν γλψξηζα πνιινχο ζεκαληηθνχο κνπζηθνχο, φπσο ηνλ Jorge Pardo, ηνλ Rubem 

Dantas, θαη άιινπο. Γελ είκαη δειαδή απφ ηνπο κνπζηθνχο θιακέλθν πνπ έρνπλ βηψζεη ζην ζπίηη 

ηνπο ηελ θνπιηνχξα θιακέλθν απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Πξηλ αζρνιεζψ κε ην θιακέλθν 

έπαηδα άιια είδε κνπζηθήο, φπσο ειιεληθή, ηνχξθηθε, ηδαδ. ηελ αξρή ηεο πνξείαο κνπ ζην 

θιακέλθν, άξρηζα λα παίδσ εδψ ζηε Γξαλάδα ζε θάπνηα tablaos θαη ζήκεξα κειεηάσ πνιχ πην 

ζνβαξά απηφ ην είδνο κνπζηθήο». 

 

-Πνηα πλεπζηά όξγαλα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζόηεξν ζην θιακέλθν; Ρσηάσ γηαηί δελ απνηειεί 

ζπλεζηζκέλν όξγαλν ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν. Καη κνπ θάλεη εληύπσζε… 

 

«Ννκίδσ κία απφ ηηο πξψηεο, αλ φρη ε πξψηε εκθάληζε πλεπζηνχ νξγάλνπ ζην θιακέλθν, έγηλε ην 

1932 φηαλ ζπλεξγάζηεθαλ ν γλσζηφο θηζαξίζηαο θιακέλθν Ramón Montoya (1879  1949) κε ηνλ 

ζαμνθσλίζηα Fernando Vilches. Αιιά ν πλεπζηφο πνπ είλαη πεξηζζφηεξνο γλσζηφο ζηνλ ρψξν ηνπ 

θιακέλθν είλαη ν Jorge Pardo ν νπνίνο ην 1978 ζπλεξγάζηεθε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ κεγάιν 

θηζαξίζηα Paco de Lucía γηα ηελ ερνγξάθεζε ελφο δίζθνπ αθηέξσκα ζηνλ Ηζπαλφ ζπλζέηε Manuel 
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de Falla (1876  1946), κε ην γθξνππ Dolores. Απφ ηφηε ην θιακέλθν άξρηζε λα γίλεηαη κνληέξλν 

θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζ‟ απηή ηε κνπζηθή θη άιια κνπζηθά φξγαλα εθηφο απφ ηελ θηζάξα. Έλαο 

άιινο εθπιεθηηθφο κνπζηθφο πνπ έβαιε γηα πξψηε θνξά ζην θιακέλθν ηε θπζαξκφληθα ήηαλ ν 

Antonio Serrano». 

 

-Puro θιακέλθν… Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα; 

 

«Puro θιακέλθν… Δίλαη έλαο φξνο πνπ θη εκέλα κ‟ έρεη κπεξδέςεη. Puro ζεκαίλεη θαζαξφ, αηφθην. 

Πνιινί ηζρπξίδνληαη πσο κε απηφ ηνλ φξν ζπλδέεηαη ην παιηφ θιακέλθν. Γηα κέλα δελ ηζρχεη απηφ. 

Πψο κία κνπζηθή, φπσο ην θιακέλθν, πνπ έρεη κέζα ηεο ζηνηρεία απφ ηφζνπο δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο κπνξεί λα ζεσξεζεί puro; Απιά πηζηεχσ φηη παιηφηεξα ίζσο λα ήηαλ πεξηζζφηεξν 

puro απ‟ ηελ άπνςε φηη ήηαλ κία αλάκεημε ηνπ ηζπαληθνχ, ηνπ ηζηγγάληθνπ, ηνπ αξαβηθνχ, ηνπ 

ηνπδατθνχ θαη ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ. ήκεξα ην θιακέλθν κπνξείο λα ην βξεηο παληνχ θαη 

λα εξκελεχεηαη απφ νπνηαδήπνηε εζληθφηεηα. Δίλαη πνιχ ινγηθφ λα ζπκβαίλεη απηφ γηαηί φπσο 

θάζε είδνο κνπζηθήο έηζη θαη ην θιακέλθν εμειίζζεηαη ζπλέρεηα θαη κέζα απφ ηελ εμέιημή ηνπ 

„ηαμηδεχεη‟ θη απηφ επίζεο θάλεη ην θιακέλθν ελδηαθέξνλ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο απ‟ φηη ην 

παιηφ, ην puro φπσο ην ραξαθηεξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη. Puro… Γελ μέξσ… Δίλαη έλαο φξνο πνπ 

αθφκε κε κπεξδεχεη ε ζεκαζία ηνπ ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν». 

 

-Θα κπνξνύζεο λα κνπ πεηο ιίγα πξάγκαηα γηα ηε δηάιεθην πνπ κηινύζαλ νη gitanos ζηελ Ιζπαλία; 

 

«Δλλνείο γηα ηε δηάιεθην kalé ή αιιηψο caló. ήκεξα ειάρηζηνη gitanos κηιάλε ζ‟ απηή ηε 

δηάιεθην. Αιιά λαη, ππάξρνπλ ρηιηάδεο ιέμεηο απηήο ηεο δηαιέθηνπ πνπ ππάξρνπλ θαη ζην 

θιακέλθν θαη πνιιέο απφ απηέο έρνπλ ξίδα ζηελ ηζπαληθή γιψζζα». 

 

-Πεο κνπ ιίγα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ρώξνπο πνπ παηδόηαλ παιαηόηεξα ην θιακέλθν. Πηζηεύεηο 

όηη νη ρώξνη έρνπλ αιιάμεη ζήκεξα; 

 

«Θα κπνξνχζακε λα ρσξίζνπκε ηνπο ρψξνπο πνπ έπαηδαλ θιακέλθν ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηνπο 

ηδησηηθνχο, ηνπο πξηβέ ρψξνπο φπνπ gitanos θαη payos  πξαγκαηνπνηνχζαλ fiestas flamencas, 

γιέληηα ζε γάκνπο κε κνπζηθή θαη ρνξφ θιακέλθν, φπνπ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην θιακέλθν 

απνηεινχζε ηξφπν έθθξαζεο θαη δηαζθέδαζεο. Καη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε ηα café cantantes, θαη ηα 

tablaos. Σα tablaos είλαη νη ρψξνη φπνπ ζήκεξα πξαγκαηνπνηνχληαη espectaculos θαη ν θφζκνο 

πιεξψλεη γηα λα ην παξαθνινπζήζεη. Καζψο πιένλ ην θιακέλθν έρεη απνθηήζεη επαγγεικαηηθφ 

ραξαθηήξα. Καη απηφ δελ έρεη αιιάμεη πνιχ απφ παιηά. Παιηά πιήξσλαλ νη πινχζηνη γαηνθηήκνλεο 
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ηνπο θαιιηηέρλεο θιακέλθν γηα λα παίμνπλ πξηβέ γηα εθείλνπο θαη απιά ηψξα πιεξψλνπλ νη 

ηνπξίζηεο». 

 

 

   ηε ζπλέρεηα παξαζέησ απνζπάζκαηα απφ κία ζπλνκηιία πνπ είρα κε κία παιηά ηξαγνπδίζηξηα 

θιακέλθν ηελ νπνία ζπλάληεζα ηπραία ζην ζπίηη ηεο ρνξεχηξηαο πνπ αλαθέξσ παξαπάλσ. Δίρε 

ηδηαίηεξε πξνθνξά θαη δπζθνιεχηεθα αξθεηά λα θαηαιάβσ απηά πνπ κνπ είπε ζηε ζπδήηεζή καο. 

Σν φλνκά ηεο είλαη Fernanda αιιά ην επίζεηφ ηεο δελ θαηάθεξα λα ην ζπγθξαηήζσ. Πιένλ δε δεη 

ζηε Γξαλάδα, αιιά ζε έλα ρσξηφ ζηα πεξίρσξά ηεο θαη έρεη ηζηγγάληθε θαηαγσγή. 

 

«Δίκαη ηξαγνπδίζηξηα θιακέλθν εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Καηάγνκαη απφ ηζηγγάληθε νηθνγέλεηα. 

Έκαζα ην θιακέλθν κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Γελ ην ζπνχδαζα πνηέ ζε θάπνηα κνπζηθή 

ζρνιή. Σν ζπνχδαζα κέζα απφ ηηο fiestas πνπ γίλνληαλ ζην ζπίηη κνπ. Γελ κπνξψ λα εμεγήζσ ηη 

είλαη αθξηβψο γηα κέλα ην θιακέλθν. Καη λνκίδσ φηη είλαη θάηη πνπ δελ κπνξείο λα ην εμεγήζεηο. 

Ξεθίλεζα λα ηξαγνπδάσ γηαηί έλησζα φηη κε ην cante
310

κπνξνχζα λα εθθξάζσ ηνλ εζσηεξηθφ κνπ 

θφζκν. Σν θιακέλθν έρεη αιιάμεη πνιχ απφ ηφηε πνπ ήκνπλ θνξηηζάθη. Σφηε ππήξρε πεξηζζφηεξν 

ζηηο fiestas, ζηνπο γάκνπο. ήκεξα ην ζπλαληάο θπξίσο ζε tablaos». 

 

-Πηζηεύεηε δειαδή όηη πιένλ δελ γίλνληαη fiestas flamencos; 

 

«Γίλνληαη αιιά δελ είλαη ην ίδην. Παιηά είρε κεγαιχηεξε αμία ε fiesta ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ γηαηί ήηαλ πνιχ πην δχζθνιεο νη ζπλζήθεο θαη ην θιακέλθν απνηεινχζε ηε κφλε 

δηέμνδν. Γεκίδακε κία κπνπθάια θξαζί θαη πίλακε, ρνξεχακε, ηξαγνπδνχζακε φινη καδί. ήκεξα 

αθφκε θαη ζηηο fiestas ππάξρεη θάπνην γθξνππ πνπ παίδεη θιακέλθν, θάπνηα ρνξεχηξηα ίζσο θαη νη 

ππφινηπνη απιά δηαζθεδάδνπλ ρσξίο απαξαίηεηα λα ζπκκεηέρνπλ. Θα ιέγακε φηη πιένλ ππάξρεη 

κία απφζηαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Δπίζεο έρεη γίλεη αξθεηά ηνπξηζηηθφ. Βέβαηα απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη δελ κπνξείο λα αθνχζεηο θαιφ θιακέλθν ζε ηνπξηζηηθά tablaos αιιά δελ είλαη ην ίδην 

λ‟ αθνχζεηο ην θιακέλθν κέζα ζε κία fiesta γηα ην ιφγν φηη νη θαιιηηέρλεο ζε κία fiesta παίδνπλ 

γηαηί ην ζέινπλ πξαγκαηηθά θαη κέζα ζε νηθνγελεηαθφ θχθιν». 

 

   Δθείλν πνπ κνπ έθαλε πνιχ κεγάιε εληχπσζε ζε απηή ηε ζπλέληεπμε είλαη φηη ε Fernanda ήξζε 

καδί κε ηνλ εγγνλφ ηεο ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κνπ έιεγε θη απηφο πξάγκαηα 

γηα ην θιακέλθν. Κη φηαλ ηειείσζε ε ζπλέληεπμε ηνλ ξψηεζα αλ αζρνιείηαη κε ην θιακέλθν θαη 

κνπ είπε φηη παίδεη cajon αιιά δελ πάεη ζε θάπνην σδείν, θη φηη κέζα απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

                                                           
310

 Cante: βι. γισζζάξη. 
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πεξηβάιινλ έρεη κάζεη πνιιά γηα ην θιακέλθν. Δίλαη κφιηο 9 ρξνλψλ. Δθεί ζπλεηδεηνπνίεζα πσο 

πξαγκαηηθά ε κνπζηθή κέζα απφ ηε βησκαηηθή εκπεηξία γίλεηαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ αλζξψπσλ. 

    

   Δλδηαθέξνπζα είλαη επίζεο ε παξαθάησ καξηπξία. Ο Juan δεη ζε κία ζπειηά ζην Albaicín. Σνλ 

γλψξηζα έλα βξάδπ πνπ θαζφκαζηαλ κε κία παξέα ζηελ απιή ηνπ δηπιαλνχ ζπηηηνχ θαη ήξζε θη 

εθείλνο γηα λα καο πξνζθέξεη απφ ην θξαζί πνπ είρε θηηάμεη ν ίδηνο. Κάζηζε καδί καο θη άξρηζε λα 

καο δηεγείηαη ηζηνξίεο απφ ηε γπλαίθα ηνπ πνπ ήηαλ gitana θαη πνπ είραλ πεξάζεη αξθεηά ρξφληα 

απφ ηνλ ζάλαηφ ηεο. Μαο δηεγνχληαλ γηα ηε δσληάληα πνπ ππήξρε παιηά ζηε γεηηνληά ηνπ κε ηηο 

fiestas πνπ έθαλε ν θφζκνο θαζεκεξηλά, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε λ‟ αληηκεησπίζεη. Ήηαλ 

πνιχ ζπγθηλεκέλνο γηαηί καο πεξηέγξαθε ηε γπλαίθα ηνπ, πφζν φκνξθε ήηαλ θαη πψο ηξαγνπδνχζε 

θαη ρφξεπε ζπλέρεηα θιακέλθν. Δίρα ζπγθηλεζεί πνιχ εθείλν ην βξάδπ. θέθηεθα φηη ζα ήζεια 

πνιχ λα πεξάζσ μαλά απφ ην ζπίηη ηνπ γηαηί ζα είρε πνιιά λα κνπ αθεγεζεί. Έηζη κεηά απφ θάπνην 

δηάζηεκα ηνλ επηζθέθηζεθα. Ήηαλ απφ ηνπο πην ζπκπαζείο ειηθησκέλνπο πνπ είρα ζπλαληήζεη ζηε 

Γξαλάδα. Μνπ έδεημε ηε ζπειηά ηνπ, φπνπ ζην βάζνο είρε έλα ρψξν κε θαξέθιεο, μχιηλν πάησκα 

θαη παιηά θνπδηληθά ζθεχε ζηνπο ηνίρνπο. Έκνηαδε πνιχ κε ηηο ζπειηέο ζην Sacromonte πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζε tablaos. Μνπ εμήγεζε φηη ζ‟ απηφ ην ρψξν ηεο ζπειηάο ζπλήζηδαλ λα θάλνπλ πνιχ 

ζπρλά fiestas φπνπ ζπγθεληξσλφηαλ πνιχο θφζκνο. 

 

«Παιηά φινη μέξακε λα ρνξεχνπκε ή λα ηξαγνπδάκε θιακέλθν εδψ ζηελ Αλδαινπζία. Καη ην 

θάλακε κέζα απφ ηελ θαξδηά καο. ήκεξα έρεη γίλεη κφδα. Πνιχο θφζκνο ην θάλεη γηα ηε κφδα. Ζ 

γπλαίθα κνπ ήηαλ gitana, θαηαγφκελε απφ νηθνγέλεηα κε κεγάιε παξάδνζε ζην θιακέλθν, ηελ 

νηθνγέλεηα Habichuela. Ζ γπλαίθα κνπ ηξαγνπδνχζε θιακέλθν φιε ηε κέξα! Σν θιακέλθν είλαη 

θάηη πνπ βγαίλεη απφ κέζα. Ο έλαο ηξαγνπδνχζε θη ν άιινο έκπαηλε θαηεπζείαλ θξαηψληαο κε 

palmas ην ξπζκφ. Οη ζπειηέο παιηφηεξα δελ ήηαλ ηφζν κεγάια ζπίηηα φπσο ζήκεξα. Τπήξραλ κφλν 

δχν δσκάηηα. Έλα ππλνδσκάηην θη έλα ζαιφλη. κσο ήηαλ ππεξαξθεηφ γηα λα θάλνπκε fiestas. Γελ 

καο ελδηέθεξε πφζν κεγάινο ή κηθξφο ήηαλ ν ρψξνο. Μαδεπφκαζηαλ φιεο νη νηθνγέλεηεο απφ ηε 

γεηηνληά, κεγάινη θαη παηδάθηα θαη δηαζθεδάδακε άιινη παίδνληαο θηζάξα, άιινη ρνξεχνληαο, άιινη 

ηξαγνπδψληαο. Άιινη ήηαλ Αλδαινπζηαλνί θη άιινη gitanos. ήκεξα ην θιακέλθν έρεη γίλεη πνιχ 

κνληέξλν θη έρεη απνθηήζεη επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα. Παιηά ππήξραλ κφλν ηξία ζέαηξα φπνπ 

εξρφηαλ θάζε βδνκάδα θαη κία δηαθνξεηηθή κνπζηθή νκάδα πνπ έπαηδε θιακέλθν κε έλαλ 

ηξαγνπδηζηή θαη ζπλήζσο δχν θηζαξίζηεο. ήκεξα ππάξρεη θάζε κέξα θάπνην espectaculo θαη πάξα 

πνιιά κέξε γηα λα αθνχζεηο θιακέλθν. Παιηά δελ ππήξραλ ζρνιέο θιακέλθν. Μέζα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα κάζαηλεο ην θιακέλθν θαη έβγαηλε κέζα απφ ηελ θαξδηά κφλν θη φρη απφ ηελ ηερληθή». 
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   Δίρα επίζεο ηελ ηχρε λα ζπλαληήζσ θαη λα ζπλνκηιήζσ κε κεγάιεο πξνζσπηθφηεηεο ζην ρψξν 

αιιά θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν φπσο είλαη ν κνπζηθφο πλεπζηψλ νξγάλσλ Jorge Pardo θη ν 

Βξαδηιηάλνο κνπζηθφο θξνπζηψλ Rubem Dantas. Πξφθεηηαη γηα κνπζηθνχο πνπ είραλ ζπλεξγαζηεί 

κε ηηο δχν κεγάιεο θηγνχξεο ηνπ Nuevo Flamenco, ηνλ Paco de Lucía θαη ηνλ Camarón de la Isla. 

Σνλ Jorge Pardo ηνλ γλψξηζα ηπραία ζην ζπίηη φπνπ έκελα κία κέξα πνπ είρε έξζεη γηα λα θάλεη 

πξφβα κε ηνλ ζπγθάηνηθφ κνπ ηνλ Υναθίλ γηα έλαλ δίζθν πνπ ζα ερνγξαθνχζαλ πνιχ ζχληνκα. 

Γελ είρε πνιχ ρξφλν θη έηζη ηνπ έθαλα ειάρηζηεο εξσηήζεηο. 

 

-Πείηε κνπ ιίγα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηνπ θιακέλθν. 

 

«Σν θιακέλθν βξίζθεηαη ζε κία ζπλερφκελε εμέιημε. Δίλαη κηα αλάκεημε πνιηηηζκψλ. Μέζα ζην 

θιακέλθν κπνξείο λα δηαθξίλεηο ζηνηρεία ζεθαξαδίηηθεο κνπζηθήο, ην θαζηηιηάληθν θνιθιφξ 

ζηνηρείν αιιά θαη ην ηζηγγάληθν ζηνηρείν. Δίλαη έλα πβξηδηθφ είδνο κνπζηθήο. Έηζη ν φξνο pureza 

ζην θιακέλθν έρεη θπξίσο πνηεηηθή έλλνηα, θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ αθξηβή έλλνηα ηεο ιέμεο 

πνπ ζεκαίλεη θαζαξφηεηα». 

 

-Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη απζεληηθό θιακέλθν; Κη αλ λαη, πηζηεύεηε όηη ε απζεληηθόηεηα ζην θιακέλθν 

ζπλδέεηαη κε ηνπο gitano εξκελεπηέο; 

 

«Γελ πηζηεχσ φηη ε απζεληηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαγσγή ηνπ εξκελεπηή. Οη gitanos πξάγκαηη 

έρνπλ παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν. κσο, δελ πηζηεχσ φηη ε κνπζηθή απηή 

είλαη ησλ gitanos, γηαηί αλ ίζρπε θάηη ηέηνην, ζα ήμεξαλ λα εξκελεχνπλ απηφ ην είδνο κνπζηθήο 

φινη νη gitanos ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. ηαλ επηζηξέςεηο Διιάδα, αλ παο λα δεηήζεηο ζε θάπνηνλ 

ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο λα ζνπ παίμεη ή λα ζνπ ηξαγνπδήζεη θιακέλθν, δελ ππάξρεη θακία 

πεξίπησζε λα ην θάλεη. ηελ Αλδαινπζία αλακείρζεθαλ νη gitanos κε ηνπο Αλδαινπζηαλνχο θη 

έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ θιακέλθν». 

 

    Σνλ Rubem Dantas επίζεο ηνλ γλψξηζα απφ ηνπο ζπγθάηνηθνχο κνπ. Δίλαη απφ ηε Βξαδηιία θη 

εδψ θαη θάπνηα ρξφληα κέλεη ζηε Γξαλάδα, θάλνληαο βέβαηα παξάιιεια πνιιά ηαμίδηα γηα 

ζπλαπιίεο. 
311

Δίλαη έλαο κνπζηθφο πνπ αζρνιήζεθε πνιιά ρξφληα κε ηε ηδαδ κνπζηθή αιιά θαη κε 
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 Ο Rubem Dantas έπαημε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν ην θξνπζηφ φξγαλν cajon φηαλ ζπλεξγάζηεθε 

κε ηνλ Paco de Lucía ζηηο αξρέο ηνπ 1980 ( Chuse L., The Cantaoras, ζει. 50). 
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πην αθξηθάληθνπο ξπζκνχο. Σνλ ζπλάληεζα πνιιέο θνξέο ζε πξφβεο πνπ είρε κε ηνπο ζπγθάηνηθνχο 

κνπ ζην ζπίηη. Έηζη κία κέξα ηνπ δήηεζα λα κνπ πεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζην 

θιακέλθν. Καζίζακε ινηπφλ ζηελ βεξάληα ηνπ ζπηηηνχ θαη κνπ δηεγήζεθε πνιχ ελδηαθέξνπζεο 

ηζηνξίεο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηε κχεζή ηνπ ζηνλ θφζκν απηήο ηεο κνπζηθήο.  

 

-Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα πξάγκαηα γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία ζην θιακέλθν. 

 

«Ολνκάδνκαη Rubem Dantas θαη θαηάγνκαη απφ ηε Βξαδηιία. Ήξζα ζηελ Δπξψπε ην 1976 κε 

ζθνπφ λ‟ αζρνιεζψ κε ην θιακέλθν. Αξρηθά κε βνήζεζε πνιχ έλαο Ηηαιφο θηζαξίζηαο, θίινο κνπ 

πνπ γλψξηζα απφ ηε Βξαδηιία. Σφηε ζηε κνπζηθή ηνπ θιακέλθν δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ άιια 

κνπζηθά φξγαλα εθηφο απφ ηελ θηζάξα, νχηε θξνπζηά νχηε πηάλν νχηε θνληξακπάζν. Απηφ πνπ 

έδηλε πάληα ην ξπζκφ ήηαλ ηα palmas θαη ηα ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ έδηλαλ νη ρνξεπηέο κε ηα 

ηαθνχληα πάλσ ζην μχιηλν πάησκα, πνπ γηα κέλα απηφο ν ήρνο πξαγκαηηθά είλαη εθπιεθηηθφο. 

Ήξζα ινηπφλ κε ηελ πξψηε επθαηξία ζηελ Δπξψπε γηα ζπλαπιίεο κ‟ έλα γθξνππ πνπ ήκνπλ ηφηε 

ζηε Βξαδηιία. ηαλ ηέιεησζαλ νη ζπλαπιίεο, νη ππφινηπνη απφ ην γθξνππ ζα επέζηξεθαλ Βξαδηιία. 

Σνπο πήγα ζην αεξνδξφκην θη εθεί ζπλάληεζα ηπραία ηνλ Paco de Lucía! Γλσξηζηήθακε θαη ζηγά  

ζηγά θηηάμακε κία κπάληα πνπ ηελ νλνκάζακε Dolores φπνπ έπαηδα ληξακο. Με ηνλ Paco 

ηαμηδεχακε πνιχ θάλνληαο ζπλαπιίεο. ηαλ πήγακε ζην Πεξνχ, γλψξηζα απηφ ην εθπιεθηηθφ 

θξνπζηφ φξγαλν, ην cajón. Σφηε βάιακε ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν απηφ ην φξγαλν, πνπ πιένλ 

απνηειεί βαζηθφ φξγαλν ελφο κνπζηθνχ ζρήκαηνο πνπ παίδεη απηή ηε κνπζηθή, αιιά κέρξη ηφηε δελ 

ππήξρε». 

 

-Όπσο γλσξίδσ, ζπλεξγαζηήθαηε γηα πνιιά ρξνληά κε ηελ εμίζνπ ζεκαληηθή πξνζσπηθόηεηα ζηνλ 

ρώξν ηνπ θιακέλθν ηνλ gitano ηξαγνπδηζηή Camarón de la Isla. Πώο γλσξηζηήθαηε; 

 

«ηαλ είρακε αθφκε ην γθξνππ Dolores, θάλακε ζπλέρεηα πξφβεο ζε δηάθνξα ζηνχληην. Καη κία 

κέξα βγαίλνληαο απφ ην ζηνχληην έπεζα πάλσ ζηνλ Camarón. Έηζη γλσξηζηήθακε θη άξρηζε πνιχ 

ζχληνκα ε ζπλεξγαζία καο. πκκεηείρα ζε δηάθνξνπο δίζθνπο ηνπ (La leyenda del tiempo, Calle 

Real, Como el agua) θαη έπαημα καδί ηνπ ζε ζπλαπιίεο. Έκαζα πνιιά δίπια ζηνλ Camarón. Ήηαλ 

έλαο εθπιεθηηθφο θαιιηηέρλεο θαη άλζξσπνο». 

 

-Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη απζεληηθό θιακέλθν; 

 

«Κάζε είδνο κνπζηθήο είλαη απζεληηθφ γηα ην ιφγν φηη έρεη δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ηηο επηξξνέο πνπ 

δέρηεθε απφ ην κέξνο ζην νπνίν γελλήζεθε θη αλαπηχρζεθε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην θιακέλθν. 
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Γελ ζεσξψ φηη θάπνην είδνο κνπζηθήο είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απζεληηθφ απφ θάπνην άιιν. 

Μία ηζηνξία πνπ βίσζα κέζα απφ ηελ πνξεία κνπ ζην θιακέλθν θαη πνπ δελ ζα μεράζσ πνηέ, είλαη 

ε πξψηε θνξά πνπ θάλακε fiesta flamenca κε ηνπο θίινπο κνπ εδψ ζηελ Ηζπαλία. Μπνξεί λα κελ 

ήμεξα λα παίδσ ηφζν θαιά θιακέλθν, αιιά ππήξρε πνιχ φκνξθε αηκφζθαηξα θαη πνιιή αγάπε». 

 

 

 

 

    Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο πην ζηνρεπκέλεο ζπλεληεχμεηο  

γλψξηζα απφ θνληά πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλάληεζα ζηε βηβιηνγξαθία. Εεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή, εμέιημε θαη αηζζεηηθή ηνπ θιακέλθν, ην ζχγρξνλν θιακέλθν θαη ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε, ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηνπ πφλνπ, θαη ην θιακέλθν σο ηξφπν δσήο, 

πνπ αλαιχσ ζηα πξψηα θεθάιαηα θαη πνπ κε απαζρφιεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο κνπ. 

Καηέιεμα ινηπφλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βίσζα ε ίδηα ην 

θιακέλθν ζηε Γξαλάδα. 

    Σν θιακέλθν είλαη έλα πβξηδηθφ κνπζηθφ είδνο. Γελλήζεθε ζηελ Αλδαινπζία κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνιιψλ πνιηηηζκψλ. Οη gitanos έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηνπ. 

ήκεξα δελ κπνξείο λα δηαθξίλεηο εχθνια πνηνο εξκελεπηήο είλαη gitano. Μπνξεί παιαηφηεξα λα 

ππήξραλ δηαθξίζεηο θαη δηακάρεο ζρεηηθά κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ θιακέλθν, φπσο αλαθέξεη ν 

Caballero ζε αξθεηά ζεκεία ζην βηβιίν ηνπ El Cante flamenco
312

 , φκσο ζήκεξα, φπσο θαηάιαβα, 

δελ ππάξρνπλ δηαρσξηζκνί. Δίλαη φινη καδί, εξγάδνληαη ζηα ίδηα tablaos, δηαζθεδάδνπλ καδί. 

Τπάξρεη αθφκε έλα είδνο ξαηζηζκνχ θαη απφ ηηο δχν κεξηέο αιιά φρη ζε βαζκφ δηακάρεο. Δίλαη 

δχζθνιν λα μερσξίζεηο απφ ηελ εξκελεία πνηνο είλαη gitano θαη πνηνο φρη. Ίζσο επεηδή, φπσο κνπ 

είπε ε Isabela ε bailaora, δελ ππάξρνπλ πιένλ ζρεδφλ θαζφινπ gitanos αθφκε θαη ζε γεηηνληέο 

φπσο ζην Sacromonte φπνπ παιηά θαηνηθνχζαλ θπξίσο gitanos. 

      ρεηηθά κε ην αλ ε κνπζηθή εκπεηξία παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηε ζπγθξφηεζε ηαπηνηήησλ, φπσο ην 

ζέηεη ν Simon Frith, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιακέλθν πηζηεχσ φηη ε απάληεζε είλαη σο ζήκεξα 

θαηαθαηηθή. Γηα πνιινχο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπδήηεζα, ην θιακέλθν απνηειεί βαζηθφ 

θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπο. Απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία βίσλαλ ην θιακέλθν ζηελ νηθνγέλεηα, ζηηο 

fiestas θαη ζηηο peñas. Οη πεξηζζφηεξνη άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κ‟ απηή ηελ ηέρλε απφ αγάπε θαη 

πιένλ θαηέιεμε λα είλαη ε ίδηα ηνπο ε δσή.  Έρνπλ πάζνο κε ην θιακέλθν.  

     Ζ δηαθνξά πνπ εληφπηζα κέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε αλάκεζα ζηνπο gitanos θαη 

ηνπο payo είλαη ν «ξνκαληηθφο» ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη  gitanos θαίλεηαη λ‟ αληηκεησπίδνπλ ην 

θιακέλθν θαη ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Έρνπλ έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν ηξφπν λα εμεγνχλ θάπνηα 
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πξάγκαηα. Γίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ έθθξαζε παξά ζηελ ηερληθή. Αληίζεηα κε άιινπο 

εξκελεπηέο ηνπ θιακέλθν, κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζα, νη gitanos ζηέθνληαλ ηδηαίηεξα ζηελ 

έθθξαζε θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε λ‟ αγγίμεη κε ηελ εξκελεία ηνπ ηνλ αθξναηή. Με άιια 

ιφγηα, ζην duende. Μάιηζηα ζπλεηδεηνπνίεζα φηη νη πεξηζζφηεξνη gitanos πνπ γλψξηζα είλαη 

απηνδίδαθηνη θαη κάιινλ αξλεηηθνί ζηηο ζπνπδέο θιακέλθν. Απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο κε άηνκα πνπ 

είραλ βηψζεη ην θιακέλθν απφ πνιχ κηθξή ειηθία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν 

gitano θηζαξίζηαο David. πσο κνπ είπε έβιεπε ην θιακέλθν πάληα έμσ απφ ηα σδεία θαη ηηο 

κνπζηθέο ζρνιέο, ζαλ κία ηέρλε πνπ ηε βίσζε ζηελ νηθνγέλεηα απφ πνιχ κηθξφο. 

    ρεηηθά κε ηνπο έκθπινπο ξφινπο ζηνλ ρψξν ηνπ θιακέλθν, δελ είδα λα ππάξρνπλ δηαθξίζεηο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια. πλάληεζα πνιιέο γπλαίθεο ηξαγνπδίζηξηεο θαη ρνξεχηξηεο ζε δηάθνξνπο 

ρψξνπο πνπ επηζθέθηεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Ζ γπλαίθα πιένλ ζπκκεηέρεη ζηελ 

επηηέιεζε ηνπ θιακέλθν σο αθξνάηξηα αιιά θαη σο εξκελεχηξηα. Απφ ηελ άιιε, δελ ζπλάληεζα 

ζρεδφλ θακία εξκελεχηξηα θηζάξαο θιακέλθν. 

    Σν θιακέλθν δηαηεξεί έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Έρεη θξαηήζεη 

αξθεηά ζηνηρεία σο πξνο ηελ αηζζεηηθή θαη ηα πιαίζηα επηηέιεζεο απφ ην παξειζφλ. Δίλαη πνιχ 

ινγηθφ φκσο λα εμειίζζεηαη φπσο άιισζηε θαη ε επξχηεξε θνηλσλία θαη νη ζπλζήθεο. πσο φια ηα 

ζηνηρεία ελφο πνιηηηζκνχ αιιάδνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, έηζη θαη ην θιακέλθν. Έρεη γίλεη 

πιένλ πεξηζζφηεξν εκπνξηθφ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη κέζα ζηνπο ρψξνπο πνπ 

εκπνξεπκαηνπνηείηαη , φπσο είλαη ηα tablaos, δελ κπνξείο λα ζπλαληήζεηο «θαιφ» θιακέλθν. Απιά 

ε πνηφηεηα ηνπ θιακέλθν ζην espectaculo θαη ηνπ θιακέλθν ζηε fiesta είλαη δηαθνξεηηθή. 
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Δπίινγνο 

 

 

    Μέζα απφ κία εμέηαζε ηνπ θιακέλθν απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ, ε παξνχζα εξγαζία, 

πξνζέγγηζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

θιακέλθν, αιιά θαη δεηήκαηα ηαπηφηεηαο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηφ. Σν θιακέλθν δέρηεθε 

επηξξνέο απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απνηειεί κία πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά πβξηδηθνχ ραξαθηήξα, φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζηα ηξία θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο. Σν 

θιακέλθν γελλήζεθε ζηελ Αλδαινπζία θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ηζηγγάληθεο ή κε 

θαηαγσγήο.  

    ην μεθίλεκα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζα ζηε Γξαλάδα, κε απαζρφιεζε 

ηδηαίηεξα ε θαηαγσγή ηνπ θιακέλθν, αλ δειαδή ην θιακέλθν πξνέξρεηαη απφ ηνπο gitano ή ηνπο 

Αλδαινπζηαλνχο. Απηφ ην θαηαιαβαίλεη θαλείο απφ ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ έζεηα ζηνπο 

πιεξνθνξεηέο κνπ. Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αιιά θαη ηελ εζλνγξαθηθή έξεπλα θαηέιεμα ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηφζν νη gitanos φζν θαη νη Αλδαινπζηαλνί ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ εμέιημή ηνπ. Σν θιακέλθν είλαη έλα είδνο κνπζηθήο φπνπ αλακεηγλχνληαη ζηνηρεία ηεο 

ιατθήο  αλδαινπζηαλήο κνπζηθήο κε ζηνηρεία πνπ αλαπηχρζεθαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο gitanos.
313

 

Απηφ πνπ ζπλάληεζα ηφζν ζηε βηβιηνγξαθηθή φζν θαη ζηελ εζλνγξαθηθή έξεπλα είλαη ε χπαξμε 

ππνζηεξηρηψλ ηφζν ηεο ηζηγγάληθεο φζν θαη ηεο αλδαινπζηαλήο θαηαγσγήο ηνπ θιακέλθν, ρσξίο 

λα ιείπνπλ θαη νη ελδηάκεζεο απφςεηο κηαο κηθηήο θαηαγσγήο. 

     ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην παξειζφλ ηνπ θιακέλθν ζε 

ζρέζε κε ηνπο gitanos. Ζ έξεπλά κνπ γηα ην πξψην θεθάιαην βαζίζηεθε ζε βηβιηνγξαθηθφ θαη 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, ην εζλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζα πεξηιάκβαλε θάπνηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία θαζψο κεξηθέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ αθνξνχζαλ ην παξειζφλ 

ηνπ θιακέλθν. Κεληξηθά δεηήκαηα ζην θεθάιαην είλαη ε θαηαγσγή ηνπ θιακέλθν, ε δηάιεθηνο ησλ 

gitanos, ην ζέκα ησλ ζηίρσλ ζην cante, νη ρψξνη επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν ζην παξειζφλ θαη άιια. 

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θαηαγσγήο ηνπ θιακέλθν, νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ηζηγγάληθε θαηαγσγή ηνπ, άιινη ηελ αλδαινπζηαλή ελψ θάπνηνη ηξίηνη ηελ αλάκεημε ζηνηρείσλ 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ σο βάζε ηνπ θιακέλθν. Ζ άπνςε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εξκελεπηψλ θιακέλθν, είηε gitano είηε φρη, κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζα, ζπκθσλνχζε κε ηελ 

ηειεπηαία ζέζε, δειαδή ηελ πνιηηηζκηθή αλάκεημε σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θαηαγσγήο ηνπ 

θιακέλθν.  
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 Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζηελ εξγαζία αλάκεζα ζην cante flamenco θαη ην cante gitano  

ζρεηηθά κε ηα palos πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ επηξξνέο ηεο ιατθήο αλδαινπζηαλήο κνπζηθήο (sevillanas, 

malagueñas  θ.ά.) θαη ηα palos πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο gitanos (seguiriya, soleá  θ. ά.) (βι. γισζζάξη). 
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    Έλα δήηεκα πνπ πξνβάιιεηαη ζε κεγάιν ηκήκα ηεο πηπρηαθήο είλαη ε ζέζε πνπ είρε ην θιακέλθν 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλδαινπζίαο, ηζηγγάληθεο θαη κε ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο, 

απφ ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα. ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ζπλζήθεο επηηέιεζεο ηνπ 

θιακέλθν ζηελ παιαηφηεξε επνρή κέζα απφ ηελ παξάζεζε βηβιηνγξαθηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ. ην ηξίην θεθάιαην, ν ιφγνο θάπνησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εξκελεπηψλ ή θαηνίθσλ ηεο 

Γξαλάδα θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη θάπνηεο απφ ηηο ζεσξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξψην 

θεθάιαην, θαζψο νη πιεξνθνξεηέο απηνί είραλ βηψζεη ην θιακέλθν κέζα απφ ηε juerga θαη ηελ 

θαζεκεξηλή fiesta πνπ ππήξρε παιηά ζηηο γεηηνληέο. πσο επίζεο είραλ δήζεη ηελ επνρή πνπ ην 

θιακέλθν αλαπηπζζφηαλ κέζα ζε δχζθνιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ήηαλ ηξφπνο έθθξαζεο θαη 

δηαζθέδαζεο, θη φρη κφδα. Σνλίδνπλ ηε δηαθνξά πνπ έρεη ην ζεκεξηλφ απφ ην παιηφ θιακέλθν σο 

πξνο απηφ ην ζέκα φπσο θαη σο πξνο ηνλ ρψξν επηηέιεζήο ηνπ. 

    ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θιακέλθν ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη θνηλσλία, φπσο 

αλαπηχζζεηαη ζήκεξα. ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν θαη 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εξκελεπηψλ ηνπ. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε αιιαγή ηεο κνξθήο αιιά θαη ησλ 

ρψξσλ επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν, κε έκθαζε ζηελ επνρή απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Nuevo Flamenco 

κέρξη ζήκεξα. Σν εζλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζα απφ ζπδεηήζεηο κε λεφηεξνπο εξκελεπηέο 

αιιά θαη απφ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, κέξνο ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη ζην ηξίην θεθάιαην, 

έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη ζε αξθεηά ζεκεία ηε ζπδήηεζε ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ. Κάπνηα ζεκεία 

ηνκήο κεηαμχ ησλ δχν θεθαιαίσλ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θιακέλθν φπσο 

ην jaleo, ηα είδε θσλήο, ηελ έληνλε αλάκεημε ηεο ραξάο θαη ηνπ πφλνπ, κεηαμχ άιισλ. Οη απφςεηο 

πνιιψλ πιεξνθνξεηψλ ζε ζρέζε κε ην puro θιακέλθν δελ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ έλα ηκήκα 

ηεο βηβιηνγξαθίαο φπνπ ππνζηεξηδφηαλ φηη puro θιακέλθν είλαη ην «παιηφ θιακέλθν». 

πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημαλ πσο ην θιακέλθν δελ ήηαλ πνηέ puro ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάκεημεο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη. Άιινη πάιη ζπλέδεζαλ ην puro θαη απζεληηθφ θιακέλθν κε 

ηνπο gitano. κσο, ζηε ζπλέρεηα, ζην ιφγν ησλ πιεξνθνξεηψλ, παξαηεξείηαη κία κεηαηφπηζε απφ 

ηε ζπδήηεζε πεξί απζεληηθφηεηαο ηνπ θιακέλθν ησλ gitanos ζην θιακέλθν σο πξνζσπηθή 

έθθξαζε θαη ηελ επηηέιεζή ηνπ φρη ηφζν σο ζπιινγηθή αιιά θπξίσο σο αηνκηθή δηαδηθαζία. Απηφ 

θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζπλέδεζαλ ην puro φπσο θαη ηελ 

«απζεληηθφηεηα» ηνπ θιακέλθν κε ηνλ ηξφπν εξκελείαο θαη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε ηνπ θάζε 

εξκελεπηή.  

    ε κεγάιν ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπλάληεζα κία ηάζε εμηδαλίθεπζεο ηνπ παιαηνχ θιακέλθν 

θαη απφξξηςεο ηνπ λένπ. Απφ ηελ άιιε, πνιινί απφ ηνπο εξκελεπηέο πνπ ζπλάληεζα ππνζηήξημαλ 

πσο πξάγκαηη ην θιακέλθν ζηελ πνξεία ηνπ κέρξη ζήκεξα έραζε θάπνηα ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο 

ηνπ. Αιιά ηφληζαλ πσο ην θιακέλθν είλαη έλα είδνο πνιηηηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε κία ζπλερφκελε 

εμέιημε, ηκήκα ηεο νπνίαο είλαη θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ, ε νπνία ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 
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αιιαγή ηεο αηζζεηηθήο ηνπ. Γηα ηνπο εξκελεπηέο απηνχο, ην θιακέλθν ζηα ηνπξηζηηθά tablaos είλαη 

πξνζπνηεηφ θη φρη αιεζηλφ φπσο ζηηο fiestas πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νηθνγελεηαθφ θχθιν. ε 

θάζε πεξίπησζε, φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, ην θιακέλθν απνηειεί βαζηθφ 

ηκήκα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ gitano θαη ησλ Αλδαινπζηαλψλ, παξφιν πνπ πιένλ γλσξίδεη δηεζλή 

δηάδνζε θαη δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην λφηην ηκήκα ηεο Ηζπαλίαο.  

     Ζ παξνχζα εξγαζία ζα κπνξνχζε ίζσο λα θαηαιήμεη ζε πην αθξηβή ζπκπεξάζκαηα, αλ ε 

εζλνγξαθηθή έξεπλα δηαξθνχζε κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Θα είρα έηζη ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζσ 

θαιχηεξα θάπνηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλφηεηα ησλ gitano θαη ηελ επηηέιεζε ηνπ θιακέλθν 

κέζα ζ‟ απηή. Γελ δηέθξηλα κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο gitano θαη ηνπο payo, φκσο δελ 

κπνξψ λα είκαη βέβαηε γη‟ απηφ ην ζπκπέξαζκα θαζψο ην δηάζηεκα ηεο δηακνλήο κνπ ζηε Γξαλάδα 

ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ. Δπίζεο, ζα είρε ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν ζηελ 

ηζηγγάληθε θνηλφηεηα θάπνηαο άιιεο πφιεο ηεο Αλδαινπζίαο, κε ζηφρν λα εμεηαζηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα νη δχν κειέηεο πεξίπησζεο ζπγθξηηηθά.  

     Θεσξψ φηη ν ιαφο ησλ gitano παξνπζηάδεη κεγάιν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ελδηαθέξνλ. Απηφ 

απνηειεί έλα βαζηθφ ιφγν ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ζην νπνίν βαζίδεηαη ε εξγαζία. Πξηλ 

κειεηήζσ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη πξαγκαηνπνηήζσ ηελ εζλνγξαθηθή έξεπλα, πίζηεπα πσο ην 

θιακέλθν είλαη έλα είδνο κνπζηθήο θαη ρνξνχ ζπλδεδεκέλν απνθιεηζηηθά κε ηνπο gitano. Μέζα 

απφ ηελ παξακνλή κνπ ζηε Γξαλάδα θαηάιαβα πφζν μερσξηζηφο είλαη ν θφζκνο ηνπ θιακέλθν, θαη 

φηη ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε gitanos θαη κε δελ έρεη ελδερνκέλσο ηε ζεκαζία πνπ ηνπ είρα 

απνδψζεη. Με εληππσζίαζε πνιχ ν ελεξγεηηθφο ξφινο ηνπ αθξναηεξίνπ. Αηζζάλζεθα ην θιακέλθν 

ζαλ έλαλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αθξναηψλ θαη ησλ κνπζηθψλ. Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ 

άπνςε, απηή ε επηθνηλσλία κέζα απφ ηνλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηζκφ θαη ηελ αλάκεημε ηνπ πφλνπ θαη 

ηεο ραξάο είλαη ε καγεία ηεο θνπιηνχξαο ηνπ θιακέλθν.  
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     Γιωζζάξη 

 

Aficionado: Με ηνλ φξν απηφ απνθαιείηαη ν ιάηξεο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ θιακέλθν, απηφο πνπ 

αγαπά θαη ζέβεηαη ην θιακέλθν, πνπ αηζζάλεηαη απηή ηελ ηέρλε φρη κφλν σο εξκελεπηήο αιιά θαη 

σο αθξναηήο. Δπίζεο κε απηφλ ηνλ φξν νλνκάδεηαη ν εξκελεπηήο θιακέλθν πνπ δελ είλαη 

επαγγεικαηίαο αιιά εξαζηηέρλεο.
314

 

 

Afillá: Απνηειεί έλα είδνο ρξνηάο ζηε θσλή θαη παξάιιεια έλα ζηνηρείν ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

θιακέλθν. Με απηφ ηνλ φξν πεξηγξάθεηαη ην είδνο θσλήο πνπ είλαη βξαρλή θαη δπλαηή. Λέγεηαη 

φηη πήξε απηή ηελ νλνκαζία απφ ηνλ ηξαγνπδηζηή El Fillo ηνπ νπνίνπ ε θσλή ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

ηε βξαρλάδα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ερεηηθή έληαζε.
315

 

 

Agachonar, gaché, gachó: Δίλαη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη gitanos φηαλ αλαθέξνληαη ζηνπο 

Αλδαινπζηαλνχο, θαη γεληθφηεξα ζε φπνηνλ δελ αλήθεη ζηελ δηθή ηνπο «θπιή».
316

 

 

Agitanado: Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάθεη κία θσλή πνπ δαλείδεηαη ζηνηρεία 

απφ ηνπο gitanos σο πξνο ηε ρξνηά. ηαλ ε θσλή δελ είλαη «θαζαξή» θαη δελ βαζίδεηαη ηφζν ζηελ 

ηερληθή. 

 

Alegria: Δθηφο απφ ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ (ραξά), ν φξνο αλαθέξεηαη ζε έλα απφ ηα είδε 

(palos, βι. παξαθάησ) ηνπ θιακέλθν πνπ παίδεηαη θπξίσο ζηηο fiestas. 

 

Andalucista: Με απηφ ηνλ φξν απνθαινχλ έλαλ gitano πνπ ζπκπαζεί ή πνπ πηνζεηεί ζηνηρεία απφ 

ηνλ αλδαινπζηαλφ πνιηηηζκφ.
317

 

 

Baile: Ο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ρνξφ ζην θιακέλθν. Γεληθά ζηελ ηζπαληθή γιψζζα ε 

ιέμε «ρνξφο» φηαλ αλαθέξεηαη ζε άιια είδε ρνξνχ απνδίδεηαη κε ηε ιέμε danza. 

 

Bailaor/a: Ο ρνξεπηήο/ ε ρνξεχηξηα ζην θιακέλθν. 

 

                                                           
314

 www.flamencosporelmundo.com  (εκεξνκελία επίζθεςεο ζηελ ηζηνζειίδα 19/4/2015). 
315

 Caballero Á. Á., El Cante Flamenco, (Madrid: Alianza Editorial, 1994, 1998), 399. 
316

 Caballero, El cante flamenco, 399. 
317

 Σελ πιεξνθνξία απηή πήξα απφ ληφπηνπο θαη δηάθνξνπο εξκελεπηέο θιακέλθν πνπ ζπλάληεζα ζηε Γξαλάδα. 

http://www.flamencosporelmundo.com/


                                                                                                                                                                                             

 

102 

 

Barrio: Ζ γεηηνληά. 

 

Buleria: Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ cante gitano θιακέλθν. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε buleria πνπ 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην compás. Δίλαη απφ ηα είδε θιακέλθν πνπ ρνξεχεηαη. Παξφιν 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε soleá (βι. παξαθάησ), νη ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ 

γηνξηηλφ ραξαθηήξα.
318

 

 

Cantaor/a: Ο ηξαγνπδηζηήο/ ε ηξαγνπδίζηξηα ζηε κνπζηθή θιακέλθν. 

 

Cante: Σν ηξαγνχδη ζην θιακέλθν. 

 

Cante gitano: Δίλαη ε θαηεγνξία ηξαγνπδηνχ ζην θιακέλθν πνπ απνηεινχληαλ απφ ηα palos πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο gitanos. Κάπνηα απφ απηά είλαη siguiriya, soleá θαη toná.  

 

Cante minero: Απνηειεί κία θαηεγνξία ηξαγνπδηψλ ζην θιακέλθν. Λέγεηαη αιιηψο cantes de las 

minas. Μέζα ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία ηνπνζεηνχληαη ηα είδε la taranta, la minera, la murciana, la 

cartagenera, la levantica θαη el taranto. Αλαπηχρζεθε ζε πεξηνρέο φπνπ ππήξραλ πνιιά 

αλζξαθνξπρεία, φπσο ζηε Μνχξζηα θαη ηελ Αικεξία. Καη γη‟ απηφ νλνκάζηεθε έηζη απηή ε 

θαηεγνξία ηξαγνπδηψλ θαζψο ε ιέμε minero ζεκαίλεη αλζξαθσξχρνο θαη ε ιέμε mina ζεκαίλεη 

κεηαιιείν. Δίλαη ηα ηξαγνχδηα κε ηα νπνία νη Αλδαινπζηαλνί θαη νη gitanos ζπλφδεπαλ ηελ εξγαζία 

ηνπο ζηα κεηαιινπξγεία.
319

  

 

Compás: Ο ξπζκφο ζην θιακέλθν. Ο θάζε πξψηνο ρξφλνο ίδησλ πεξηφδσλ  ζην ρξφλν πνπ δίλεη ην 

ξπζκφ κηαο νιφθιεξεο κνπζηθήο πεξηφδνπ. ην θιακέλθν ηα ηξαγνχδηα εξκελεχνληαη είηε a 

compás (ζην ξπζκφ) είηε ad libitum (ζε ειεχζεξν ξπζκφ). Σν compás δηαρσξίδεη ηα δηαθνξεηηθά 

είδε (βι. παξαθάησ ηνλ φξν palo) ζην θιακέλθν.
320

 

 

Copla: Δίλαη ε ζηξνθή ζηα ηξαγνχδηα θιακέλθν πνπ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ ηέζζεξηο ζηίρνπο 

νθηαζχιιαβνπο.
321

 

 

 

                                                           
318

 Gamboa J. M., El Mairenismo, ζην Musica oral del sur, (Revista internacional, no. 6, 2005), 107. 
319

 www.flamencopolis.com (εκ. επίζθ.: 30-4-2015). 
320

 Caballero Á. Á., El baile flamenco, (Madrid: Alianza Editorial, 1998), 384. 
321

 www.flamencopolis.com (εκ. επίζθ.: 30-4-2015). 
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Cuadro: Σν ζχλνιν ησλ εξκελεπηψλ θιακέλθν ζε έλα tablao ή ζε θάπνην άιιν είδνο ρψξνπ 

επηηέιεζεο ηνπ θιακέλθν. Απνηειείηαη ζπλήζσο απφ δχν θηζαξίζηεο, δχν palmeros (βι. 

παξαθάησ), έλαλ ηξαγνπδηζηή ή κία ηξαγνπδίζηξηα θαη κία ρνξεχηξηα ή έλαλ ρνξεπηή.
322

 

 

Duende: Με ηνλ φξν απηφ πξνζδηνξίδεηαη ε ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ζηελ νπνία, θαηαθέξλνπλ λα 

βξεζνχλ νη εξκελεπηέο ζην ρψξν ηνπ θιακέλθν  ηξαγνπδηζηέο, ρνξεπηέο ή θηζαξίζηεο- κέζα απφ 

ηελ νπνία κνηξάδνληαη κε ην αθξναηήξην ηελ καγεία ηεο ηέρλεο ηνπο. Δίλαη κία θαηάζηαζε 

κέζεμεο, κία έθζηαζε, κία έκπλεπζε πνπ δχζθνια κπνξεί θάπνηνο λα εμεγήζεη. Οη επαγγεικαηίεο 

θαη νη aficionados ζεσξνχλ φηη είλαη  κία ηδαληθή θαηάζηαζε πνπ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο εξκελείαο ηνπ θιακέλθν jondo (βι. παξαθάησ ηνλ φξν jondo).
323

 

 

Escobilla: Απνηειεί έλα ζνιηζηηθφ κέξνο ζην ρνξφ θιακέλθν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα ξπζκηθφ 

ζρήκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ρνξεπηέο κε ηα ηαθνχληα ησλ παπνπηζηψλ ζην μχιηλν πάησκα. Ζ 

ηερληθή απηή, ην ρηχπεκα δειαδή ησλ ηαθνπληψλ ζην μχιν νλνκάδεηαη zapateado.  Σν ξπζκηθφ 

ζρήκα ηεο escobilla δελ είλαη πάληα ην ίδην, αιιά ζπλήζσο πξνθχπηεη απηνζρεδηαζηηθά απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ρνξεπηέο.
324

 

 

Espectaculo: Ζ ζπλαπιία  παξάζηαζε θιακέλθν. 

 

 

Fiesta/ fiesta flamenca : Γηνξηή/ Μία γηνξηή φπνπ θπξηαξρεί ην θιακέλθν. 

 

 

Gitanería: Γεκφζηνο ρψξνο φπνπ θπξηαξρεί ε παξνπζία ησλ gitanos. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη 

επίζεο φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο εξκελείαο ησλ gitanos ζην θιακέλθν.
325

  

 

Gitanista: Με απηφ ηνλ φξν απνθαινχλ θάπνηνλ Αλδαινπζηαλφ πνπ ζπκπαζεί ηνπο gitanos θαη 

πηνζεηεί ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ θιακέλθν gitanista κπνξνχλ λα 

απνθαιέζνπλ έλαλ payo πνπ ηνπ αξέζεη ν ηξφπνο εξκελείαο ησλ gitano θαη πηνζεηεί ζηνηρεία θαη ηα 

πξνζαξκφδεη ζηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν εξκελείαο.
326

 

 

                                                           
322

 www.flamencopolis.com (εκ. επίζθεςεο 7/ 4/ 2015). 
323
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Gitano/α: Οη άλδξεο/ γπλαίθεο ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο ζηελ Αλδαινπζία θαη γεληθά ζηελ Ηζπαλία. 

 

Gitano  andaluz: Δίλαη νη gitanos πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αλδαινπζία. Δπίζεο ην θιακέλθν 

είλαη gitano   andaluz θαζψο πεξηέρεη ζηνηρεία θαη ησλ gitano θαη ησλ Αλδαινπζηαλψλ. 

 

Hermética (εξκεηηθή πεξίνδνο): Δίλαη ε πην παιηά πεξίνδνο ζην cante. Ολνκάζηεθε έηζη γηαηί 

ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ, ην cante, θαηά ην πξψην δηάζηεκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

αλαπηχρζεθε κέζα ζην ζηελφ  νηθνγελεηαθφ θχθιν ησλ gitanos.
327

 

 

Jaleo: Με απηφ ηνλ φξν πξνζδηνξίδεηαη ν «ζακαηάο» πνπ πξνθαιείηαη απφ ην αθξναηήξην ή θαη 

απφ κέιε ηεο νκάδαο πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηε ζθελή. Δίλαη θσλέο επηθξφηεζεο, ελζάξξπλζεο 

ζηνπο εξκελεπηέο κέζα απφ θξάζεηο φπσο «Óle», «Toma que toma», «Eso es» («Απηό είλαη!»), 

«Mira que arte»(«Κνίηα ηη ηέρλε!»). Δίλαη επίζεο φξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

θιακέλθν.
328

 

 

Jondo, jondura: Σν πην «βαζχ» ζε ζπλαηζζεκαηηθή θη εθθξαζηηθή έληαζε είδνο ζην θιακέλθν. 

Πνιινί εξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην θιακέλθν, αλάκεζά ηνπο θη ν ζπλζέηεο Manuel de 

Falla, έρνπλ δηαρσξίζεη ην θιακέλθν απφ ην θιακέλθν jondo κε θξηηήξην ηε ζχλδεζε κε ηνπο 

gitanos. Έηζη, ζεσξνχλ φηη ηα είδε malagueñas, tarantas, granaínas είλαη είδε πνπ δελ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο gitanos θαη αλήθνπλ ζην θιακέλθν, ελψ ηα είδε martinete, siguiriya, soleá 

ζεσξνχληαη σο είδε ησλ gitanos θαη ηνπνζεηνχληαη ζην  cante gitano – jondo θιακέλθν.
329

  

 

Juerga: Ζ γηνξηή θιακέλθν κέζα ζε θιεηζηφ  νηθνγελεηαθφ θχθιν.  

 

Letras: ην ιεμηθφ ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο ε ιέμε απηή έρεη δχν ζεκαζίεο. εκαίλεη «γξάκκαηα» ή 

«γξαθή» θαη «ζηίρνη». ηελ παξνχζα εξγαζία ε ιέμε απηή, φπνπ ηε ζπλαληνχκε, αλαθέξεηαη ζηνπο 

ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ ζην θιακέλθν. 

 

Malagueña: Δίλαη έλα απφ ηα είδε ηνπ θιακέλθν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή 

αλδαινπζηαλή κνπζηθή πξνεξρφκελν απφ ην παιαηφηεξν είδνο ηνπ θιακέλθν, ην fandango, θαη 

αλαπηχρζεθε ζηελ πφιε ηεο Αλδαινπζίαο, ηε Μάιαγα. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Cantes de levante. 

Απνηειεί θαηά βάζε έλα είδνο ιατθήο κνπζηθήο ηεο Αλδαινπζίαο. Θεσξείηαη θαη είδνο θιακέλθν 

απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα. Δίλαη έλα είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζην ρνξφ. 
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328
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Palo: Σα είδε ηνπ θιακέλθν, φπσο είλαη ε soleá, ε siguiriya, ε malagueña, ε taranta, ε buleria θαη 

άιια.
330

 Σα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ απηά ηα είδε είλαη ν ξπζκφο θαζψο θαη ην ζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ζηίρσλ ησλ ηξαγνπδηψλ. Ζ soleá θαη ε siguiriya έρνπλ αξγφ ξπζκφ θαη ην βαζηθφ 

ζέκα ησλ ζηίρσλ ησλ ηξαγνπδηψλ, πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηά ηα είδε, είλαη ν πφλνο. Αληίζεηα, ε buleria 

έρεη ζπλήζσο γξήγνξν ξπζκφ θαη ην ζέκα ησλ ηξαγνπδηψλ απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε ραξά. Ζ ιέμε 

palo ζηελ ηζπαληθή γιψζζα ζεκαίλεη «παινχθη» ή αιιηψο «ξαβδί», θαη ίζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

θιακέλθν κε ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνχ απφ ην ξαβδί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα δίλνπλ ην ηέκπν. 

 

Palmas: Ζ ιέμε palmas ζεκαίλεη ηα παιακάθηα πνπ παίδνπλ ζην compás ηνπ θάζε ηξαγνπδηνχ είηε 

νη αθξναηέο είηε νη palmeros πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηε ζθελή καδί κε ηνπο κνπζηθνχο. 

 

Palmero: Απηφο πνπ παίδεη palmas. 

 

Patio: Δίλαη ε απιή πνπ ππήξρε ζην εζσηεξηθφ πνιιψλ ζπηηηψλ. Μέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιά 

ζπίηηα ζηελ Αλδαινπζία κε patio. 

 

Payo: Ο αγελήο ρσξηάηεο ή αγξφηεο. Πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε payés πνπ έρεη απηή ηε ζεκαζία 

ζηελ Καηαινλία θαη ζηε Βαιέλζηα. Οη gitanos άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ιέμε 

πεξηθξνλεηηθά γη‟ απηνχο πνπ αλήθαλ ζηε «θπιή» ηνπο, θαη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα 

φζνπο δελ είλαη gitanos, παξφιν πνπ πνιινί εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη γισζζνινγηθά δελ είλαη 

ζσζηφ.
331

 ην θιακέλθν φζνη εξκελεπηέο δελ είλαη gitanos απνθαινχληαη κε απηφ ηνλ φξν. 

 

Pena: Ο πφλνο. 

 

Peña (flamenca): Δίλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο παιηφηεξα ζην θιακέλθν. Ζ peña 

ήηαλ έλαο ρψξνο φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ aficionados θη έπαηδαλ θιακέλθν γηα πξνζσπηθή ηνπο 

επραξίζηεζε. πλήζσο έπαηξλαλ ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ απηνχ ηνπ ρψξνπ. ήκεξα ππάξρνπλ αθφκε 

peñas πνπ έρνπλ θαη απηή ηε ρξήζε, αιιά θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξφβεο κνπζηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο θιακέλθν, ζεκηλάξηα ή καζήκαηα θιακέλθν θηζάξαο ή ηξαγνπδηνχ ή 

ρνξνχ. 

 

                                                           
330

 Caballero, El cante flamenco, 402. 
331

 Caballero, El baile flamenco, 385. 
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Puro/ pureza: Ζ ιέμε είλαη ηζπαληθή θαη ζεκαίλεη «αγλφ». ην θιακέλθν ν φξνο puro ή pureza γηα 

θάπνηνπο, ηνπο ιεγφκελνπο puristas, αλαθέξεηαη ζην παιηφ θιακέλθν πξηλ αξρίζεη λα γίλεηαη 

εκπνξηθφ. Οη puristas ζεσξνχλ ην θιακέλθν puro σο ην «απζεληηθφ». Κάπνηνη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

θιακέλθν σο δεκηνχξγεκα ησλ gitano ζεσξνχλ φηη puro είλαη ην θιακέλθν πνπ εξκελεχεηαη απφ 

ηνπο gitano.
332

 

 

Quejío: Δίλαη έλα είδνο κε κεηξηθνχ θσλεηηθνχ απηνζρεδηαζκνχ, πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνλ 

ηξαγνπδηζηή ή ηελ ηξαγνπδίζηξηα, κε ην νπνίν μεθηλάεη θάπνηεο θνξέο ην ηξαγνχδη ζην θιακέλθν. 

Κάπνηεο θνξέο κπαίλεη ζην ελδηάκεζν κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Σν quejío είλαη γλσζηφ θαη κε ηνλ 

φξν ayeo, ίζσο ιφγσ ηνπ επηθσλήκαηνο ay πνπ αθνχγεηαη ζε απηφ.  

 

Seguiriya: Απνηειεί έλα απφ ηα palos ζην θιακέλθν ηνπ νπνίνπ ε θαηαγσγή απνδίδεηαη ζηνπο 

gitanos. Δίλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια είδε ζηελ εξκελεία ηνπ θαη νη ζηίρνη ηνπ ζπλήζσο 

εθθξάδνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ πφλνπ.
333

 

 

 

 Sevillanas: Απνηειεί έλα είδνο ιατθήο κνπζηθήο θαη ρνξνχ ηεο εβίιιεο. Έρεη πξνέιζεη απφ ην 

είδνο θιακέλθν seguidilla. Απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα επεξεάζηεθε απφ ην ρνξφ θαη ηε κνπζηθή θιακέλθν. 

 

Soleá/ Soleares: Ζ soleá πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζπαληθή ιέμε soledad πνπ ζεκαίλεη κνλαμηά. 

Απνηειεί έλα απφ ηα πην παιηά palo θαη αλήθεη ζην cante jondo. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ην αίζζεκα 

ηεο κειαγρνιίαο θαη έρεη αξγφ ξπζκφ. Τπάξρεη επίζεο ην palo soleá por buleria πνπ έρεη πην 

γξήγνξν ξπζκφ θαη γηνξηηλφ ραξαθηήξα.
334

 

 

 

Tablao: Κέληξν λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη παξαζηάζεηο θιακέλθν. Σα 

tablao έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ην 1950 θαη απνηεινχλ θάηη αληίζηνηρν ηνπ café cantante ζην 

ζχγρξνλν θιακέλθν.
335

 

 

     

 

                                                           
332

 Σηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ‟ απηφ ηνλ φξν ηηο ζπγθέληξσζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο  ζπδεηήζεηο. 
333

 Gamboa, El Mairenismo, 107. 
334

 www.flamencopolis.com (εκ. επίζθεςεο 10/ 4/ 2015). 
335

 Chuse L., The Cantaoras, (New York: Routledge, 2003), 47. 

http://www.flamencopolis.com/
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Καιιηηέρλεο θιακέλθν πνπ ζπλάληεζα
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336

 Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ θσηνγξαθίεο πνπ ζπγθέληξσζα ε ίδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο 

έξεπλαο ζηε Γξαλάδα. 
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Ο κνπζηθόο πλεπζηώλ νξγάλωλ θαη       Δδώ παίδεη θιαξηλέην κε ηνλ γλωζηό κνπζηθό       

ζπγθάηνηθόο κνπ Joaquín Sánchez.       ζην ρώξν ηνπ θιακέλθν, ηνλ Jorge Pardo. 

 

O Joaquín κε ην ζπγθξόηεκα θιακέλθν «Agua», παίδεη θπζαξκόληθα. Ο 

θηζαξίζηαο ηεο θωηνγξαθίαο είλαη ν David, επίζεο έλαο από ηνπο πιεξνθνξεηέο 

πνπ αλέθεξα παξαπάλω. 
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Ο gitano θηζαξίζηαο David Heredia, El Marqués, θξαηώηαο ηελ θηζάξα ηνπ έμω 

από ηε ζπειηά ηνπ… 
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Juan Francisco Rubio López, Juan Rubio, payo ηξαγνπδηζηήο θιακέλθν 
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Rubem Dantas, ν πξώηνο θξνπζηόο πνπ έπαημε cajón ζηελ ηζηνξία ηνπ θιακέλθν  

Τν cajón πνπ θαίλεηαη ζηε θωηνγξαθία ην έρεη ζρεδηάζεη ν ίδηνο 

Με ηνλ gitano ηξαγνπδηζηή Camarón de La Isla (δεμηά θωηνγξαθία) 

 

Με ηνλ Paco de Lucía (ζην θέληξν) 
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Ο cantaor Juan Rubio θαη νη πίλαθεο πνπ δωγξάθηζε ν ίδηνο κε 

παιηνύο ζεκαληηθνύο εξκελεπηέο θιακέλθν… 
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Ο cantaor El Chocolate.                              O cantaor Antonio Mairena. 

 
 

Ζ cantaora Fernanda La Utrera 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ cantaora Tia Annica La Piriñaca 
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Τν θιακέλθν δηαδεδνκέλν ζε παγθόζκην επίπεδν… 

 

 

 

Ο David παίδεη θηζάξα θαη νη ππόινηπνη θξαηάλε ην ξπζκό παίδνληαο palmas. 

 

 

Ο Juan ηξαγνπδάεη θιακέλθν θαη κία Γηαπωλέδα ηνλ ζπλνδεύεη παίδνληαο palmas. 
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Τν θιακέλθν ζηηο ζπειηέο ηνπ Sacromonte… 
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                             Ο payo ηξαγνπδηζηήο ζε espectaculo ζε θάπνηα ζπειηά ζην Sacromonte. 

                             Σηελ πξώηε θωηνγξαθία ηνλ ζπλνδεύεη γπλαίθα παίδνληαο θηζάξα θιακέλθν! 
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Fiesta flamenca ζε ηαξάηζα ζπειηάο ζην Sacromonte… 
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Έλαο από ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ,  ν θηζαξίζηαο David Heredia, El Marqués, ζε 

κία fiesta flamenca, ζηελ πξώηε θωηνγξαθία. Σηε δεύηεξε θωηνγξαθία, ν ίδηνο 

κε θάπνηεο ρνξεύηξηεο θαη ηελ ηξαγνπδίζηξηα (ζηα δεμηά ηνπ) κεηά από θάπνην 

espectaculo. 

 

 



                                                                                                                                                                                             

 

123 

 

Τν θιακέλθν ζηε ζεαηξηθή ζθελή… 
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Τν θιακέλθν ζην δξόκν… 
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Ζ γεηηνληά Sacromonte… 
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Tablao La Faraona 

 

 

Δξγαζηήξην θηζάξαο θιακέλθν. 
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Ζ peña flamenca ηεο γλωζηήο ζην ρώξν ηνπ θιακέλθν νηθνγέλεηαο Habichuela.  

 

 
Τακπέια από ην tablao El Gallo. 
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Παιηά ζρνιή θηζάξαο θιακέλθν. 

 

 

Παιηά ζπειηά ζην Sacromonte πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί ωο tablao. 
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Museo de la zambra. (Τν κνπζείν ηεο zambra πνπ είλαη έλαο ρνξόο θιακέλθν πνπ ρνξεύεηαη 

από ηνπο gitano ζπλήζωο ζε γιέληη γάκνπ). 

 

 

Ζ peña flamenca ηεο νηθνγέλεηαο Habichuela. 
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138 

 

 

 

Τακπέια από ηε ζπειηά ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο Amaya πνπ εθεύξε ην ρνξό zambra θαη 

έπαημε πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημή ηνπ. 

       

 

Ζ απιή κίαο ζπειηάο ζην Sacromonte πνπ ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηέηηαη ωο θαηνηθία. 

 


