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Andaluzija - Vroči ritmi in mrzle juhe (1)

Odločila sva se, da bova v sredini septembra odletela v Andaluzijo in odkrila to pokrajino na jugu Španije. Andaluzija
je ena od 17-ih avtonomnih
pokrajin Španije, je približno
tako velika kot Portugalska,
in ima kakih osem milijonov
prebivalcev. Ime pokrajine
izvira iz saracenskih (mavrskih, arabskih) časov, ki so to
regijo imenovali Al-Andalus
ter so bili skoraj 800 let vladarji Andaluzije. Pregnali so
jih Španci 1492. leta. Saraceni (Mavri-mórok) so bili muslimani, leta 711 so prišli iz severne Afrike na jug Španije. V
saracenskih časih, ki so trajali
slabih 800 let, je doživela pokrajina gospodarski, kulturni
in znanstveni razcvet, v njej
je veljala verska in etnična
toleranca. Še dandanes srečujemo sledove saracenskega
obdobja tako v arhitekturi kot
tudi v ostalih umetnostih in
nenazadnje tudi v jeziku, ki
daje posebno mikavnost tukajšnjim ljudem.

Potovanje po južni Španiji

vroče regije Evrope, kjer so
poletja ekstremno vroča, zime
pa mile. Sevilja je med najbolj
vročimi mesti na celini, kar
sva takoj občutila na lastni
koži, ko sva stopila iz stavbe
letališča. Kljub temu da je
bila ura zvečer ob desetih, se
je živo srebro gibalo okrog 33
stopinj Celzija. To podnebje v
veliki meri vpliva na življenje
ljudi. Popoldanska siesta traja
več ur, trgovine odprejo šele
pozno popoldne in so odprte
zvečer do 22.00 ure. Kosilo se
jé med 2.00 in 4.00 uro popoldne, večerja pa med 9.00 uro
in polnočjo. Tudi midva – čeprav sva Srednjeevropejca –
sva se prilagodila temu dnevnemu ritmu, saj zvečer ob 6.
ali 7. uri še v večini gostiln ni
večerje. Takrat oživijo mestne
ulice, ljudje grejo po nakupih,
se srečujejo v kavarnah ali le
pridejo iz svojih hiš in se usedejo na klopi pred hišami, da
bi poklepetali.
Ko sva se sprehajala po ulicah
Sevilje, naju je očarala prosto-

promet. Če nimaš lastnega
kolesa, si ga na vsakem drugem ali tretjem vogalu lahko
najameš s pomočjo avtomata.
Po kolesarjenju pa ga vrneš
na neki drugi postaji. Pešec,

rnost mesta. Tudi čez središče
mesta vodijo dvo- ali tripasovne avtoceste, vsepovsod so
široki pločniki in kolesarske
steze, ki so tako široke, da
te sploh ne moti dvosmerni

gostje so bili zelo glasni, kar
je razžalilo togo špansko gospodo in so jih zaradi tega
zmerjali z besedo Flamenki,
kar špansko pomeni Flamci.
Pozneje se je ta izraz prenesel

Glavno mesto Andaluzije, Sevilja z znano stavbo La Giraldo

ki želi prečkati cesto, mora ob
avtomobilih paziti tudi na kolesarje, kajti med pločnikom
in cesto so vsepovsod kolesarske steze.

Temperamentni in strastni ples ﬂamenko

Prvi cilj najinega potovanja je
bilo glavno mesto Andaluzije,
Sevilja. Že med pristajanjem
letala sva opazila, da je pokrajina preveč rumenkasta.
Andaluzija spada med najbolj

pisu izgleda kot 8, je klobčič
volne, ki ga v španskem jeziku imenujejo »madeja«. In
če v španščini izgovorimo cel
napis »no-madeja-do«, potem
se v njem skriva skrajšana

Zelo zanimiv je bil še nek napis – »NO 8 DO« - ki smo ga
videli na avtobusih, na tablah
po mestu in na vseh promocijskih materialih, povezanih
z mestom. Znak, ki v tem na-

oblika stavka »no me ha dejado«, kar pomeni »ni me zapustilo«. Kastilski kralj Alfons
X. je potem, ko so ga vrgli s
prestola, živel v izgnanstvu v
Sevilji in se je s tem stavkom
zahvalil mestu, da ga le-to ni
zapustilo.
Če človek potuje po Andaluziji, posebej po Sevilji, se vsepovsod srečuje, da ne rečem
konfrontira z glasbo svetovno
znanega flamenka. Sevilja je
zibelka in center flamenka.
Ob večerih se skoraj iz vsake
gostilne sliši ta temperamentna glasba s svojimi značilnimi
ritmi. Flamenko je pesem in
ples z nepogrešljivimi zvoki
kitare. Med temami teh pesmi
najdemo žalostinke, pesmi, ki
govorijo o neizpolnjeni ljubezni, o strasti, o smrti in tudi o
zatiranju. Glasnost muzike
in samega plesa (topotanje z
nogo ob tla, ploskanje) simbolizira, da je vse, kar je slabo,
treba dati, izkričati iz sebe.
Od kod poimenovanje flamenka, nobeden ne ve točno
povedati. Ena od teorij pravi,
da je v 16. stoletju nizozemski (flamski) kralj s svojim
spremstvom obiskal Španijo,
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na strastno glasbo ciganov.
Cigani so (špansko gitanos)
v Andaluziji ta izraz do danes
obdržali in ga uporabljajo za
svoj temperamentni ples. Spet
druge teorije pravijo, da je ples
dobil ime po pticah flamingih
(plamencij), ker so nekateri
gibi podobni gibom teh lepih
ptic. Obstaja pa tudi teorija, da
so Saraceni podobno imenovali kmete v Andaluziji. Naj bo
tako ali drugače, če se človek
nahaja v Andaluziji, mora vsaj
enkrat na večer flamenka, da
bi spoznal ples in glasbo te
regije.
Znamenitost Sevilje je katedrala z znanim zvonikom, La
Giraldo. V saracenskih časih
je stala na tem mestu džamija
z minaretom, ki je potem, ko
so Saracene pregnali, postal
znan zvonik katedrale. Katedrala slovi tudi po tem, da tukaj počivajo posmrtni ostanki
Krištofa Kolumba, ki je 1492
odkril Ameriko za špansko
krono. Španci so zlato z nove
celine pripeljali v Seviljo, mesto je potem dobilo trgovski
monopol in postalo pomembno trgovsko središče.
Tibor Horvat in
Joël Gerber

