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Abstract 

Flamenco is considered as a part of the Spanish culture. It is a fusion of cultural elements 
from many nations. Its native origin is Andalucia, a region of Spain. The remarkable charm 
of the dance, the song and the music of flamenco is different from the western classical 
tradition. The elements of African, Latin American and oriental music arouse in the singing 
style and guitar playing performed by the Gypsies, a community of Indian, Jews, Moorish 
arrived in Andalucia around fourteenth century in the Byzantine era . The main elemetns of 
flamenco is Cante-Song, Bailie-Dance, Toque-Guitar, and Jaleo, which freely translated as 
"hell raising"involves the handclapping,foot stomping, and shouts ofjoy. The diversity of 
cultures that influences the development of flamenco can be traced back through history, 
cultural theory, and musicology to unravel the cultural elements which contribute to the 
development and maturity as an important icon of the Spain as a nation. 
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Pendahuluan 

Negara Spanyol atau dikenal sebagai negara Matador, terletak di wilayah 

Mediterania, dikelilingi oleh bangsa dan kebudayaan yang beraneka ragam. Negara 

Spanyol berbatasan dengan negara Portugal dan Laut Tengah di sisi Timur, negara Perancis 

di sebelah Utara, sebagai pintu gerbang menuju Maroko di sebelah Selatan, serta 

berdekatan dengan negara Italia di sebelah Barat. Berdasarkan letak geografisnya, tidaklah 

mengherankan apabila kebudayaan Spanyol dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan dari 

negara yang ada di sekitamya. 

1 StafPengajar Program Studi Seni Musik Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga 
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Apabila negara Brasil dikenal dengan musik samba, Argentina dengan tango, JURN -inte 
Jamaika dengan reggae, maka Spanyol juga dikenal dengan musik flamenconya yang 

bah 
atraktif dan eksotis. Flamenco sebagai sebuah kebudayaan mapan dan menjadi ciri khas 

bangsa Spanyol memiliki perjalanan sejarah panjang dan menarik berkaitan dengan adanya 
civl 

unsur-unsur kebudayaan yang membentuknya sebagai sebuah kebudayaan. Ditinjau dari 
me 

unsur musiknya, flamenco memiliki keunikan dan ciri khas berbeda atau bahkan 

berseberangan dengan tradisi musik Klasik yang berkembang di Eropa pada umumnya. 
in) 

Penggunaan tangga nada, melodi, pola ritme, tarian, teknik permainan gitar maupun teknik 
Da 

vokal, menyiratkan kuatnya pengaruh Afrika dan oriental. Dalam hal ini flamenco sebagai 

sebuah unsur budaya seakan menjadi semacam tungku peleburan berbagai budaya bangsa 

yang tumbuh dan berkembang di negara Spanyol. 

Pendekatan historis-musikologis digunakan untuk menelusuri dan menelaah 
kc 

perjalanan sejarah kebudayaan dari berbagai bangsa yang berfusi dan melahirkanflamenco 

sebagai suatu ciri khas kebudayaan bangsa Spanyol yang menonjol. 

Tinjauan Metodologi Sejarah 
di 

Bahasa lnggris mengenal istilah culture dan civilization, bahasa Indonesia mengenal 
B 

istilah budaya dan peradaban, sementara dalam bahasa Melayu terdapat istilah tamadun. 

Perbedaan-perbedaan istilah inilah yang mengakibatkan pembahasan mengenai sejarah 

kebudayaan menjadi sulit.2 Istilah Jerman Kulturgeschicte, secara umum diterjemahkan ke 

dalam bahasa lngris sebagai "history of civilization" yang tidak mencakup sejarah politik. 

Pengertian Kultur meliputi elemen-elemen non-politis, seperti elemen sosial, ekonomi, 

2 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), p. 135. 
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intelektual, dan sebagainya. Meskipun demikian teks-teks sejarah kebudayaan dalam 

bahasa Inggris tidak semuanya menolak adanya elemen politis.3 

Istilah peradaban dan tamadun juga memiliki implikasi inklusif semacam 

civilization. Perbedaan istilah tersebut tidak akan dibahas, tetapi hanya digunakan untuk 

memberi batasan tentang masalah terpenting dalam kajian terhadap gejala kebudayaan atau 

peradaban. Jika digunakan pendekatan yang ideal, maka masalah pokoknya ialah the 

informing spirit dalam kebudayaan atau peradaban (selanjutnya disebut kebudayaan saja). 

Dalam pendekatan materialis yang nampak adalah seluruh pranata sosial yang pada 

dasamya merupakan produk estetik dan intelektual dari kegiatan-kegiatan sosial. Jadi hila 

diperlukan batasan kebudayaan sebagai dimensi simbolik dan ekspresi kehidupan sosial, 

maka pembedaan antara kebudayaan dan peradaban, sekaligus pemaduan berbagai definisi 

kebudayaan menurut berbagai disiplin ilmu tidak lagi diperlukan.4 

Sejarah Perkembangan Flamenco di Spanyol 

Flamenco adalah kesenian (kebudayaan) asli dari Spanyol yang semula berkembang 

di Spanyol Selatan (Andalusia). Kebudayaan flamenco terdiri dari tiga macam: Cante, lagu, 

Baile, tarian, dan Guitarra, permainan gitar. Dalam buku Flamenco Guitar, Tadashi 

Koizumi menyebutkan:5 

"Flamenco is said to be Hay que sentir, that is, felt by sense rather than intelect. 
The Player, dancer, and audience should ideally blend into one, and only then can 
the true essence of flamenco be appreciated. " 

3 Gilbert J. Garraghan, SJ, A Guide to Historical Method (New York: Fordham University Press, 
1940), p. 27. 

4 Kuntowijoyo, pp. 135-136. 
5T. Koizumi, Flamenco Guitar (Singapore: Yamaha Music School, 1979). p. 3. 
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kesenian ini. Kata Gipsi berasal dari kata Egyptian yang berarti orang-orang Mesir-sebuah pen 

julukan yang muncul pada abad Pertengahan untuk sekelompok orang yang semula disebut per 

Romany. Di beberapa tempat, mereka disebut sebagai "orang-orang Firaun." Nama lain dari 

istilah Gipsi ini antara lain Cingani atau Acingani (Corfu), Zigani (Rusia), Tshinghiane Ka 

(Turki), Cygani (Hungaria), Tsiganes atau Tziganes (Perancis), Zingari (Italia), Zincali atau kc 

Tigana (Spanyol). Di negara-negara tertentu mereka juga terkadang mendapat julukan pa 

sebagai orang Yunani atau Bohemia di Spanyol, Saracen di Perancis, Tartar di Skandinavia, 

Bohemia atau Tartar di sebagian Inggris, Yunani atau Moor di Skotlandia, dsb.6 Istilah 

Gypsi ini muncul karena pada waktu lampau orang-orang ini semula diduga berasal dari 

Mesir. Kini secara umum mereka diperkirakan berasal dari Punjabi, suatu wilayah di India. A 

Antara 800 dan 900 SM tetjadi sebuah eksodus besar-besaran di wilayah Punjabi, 

India. Orang-orang ini diyakini sebagai bagian dari kelompok "Yang-Tak-Tersentuh", yaitu ( 

kelompok masyarakat dalam sistem kasta India yang terdiri dari para pedagang dan pelatih 

hewan, ahli akrobat, penari, musisi, palmistri (peramal garis tangan) dan pandai-besi. 

Orang-orang nomad ini sering disebut sebagai orang Roma danlatau gipsi yang dibagi 

menjadi dua macam migrasi besar. Migrasi yang paling mudah ditelusuri jejaknya adalah 

migrasi yang bergerak ke Barat menyeberangi Asia dan benua Eropa, termasuk Spanyol. 

Sejarah tentang orang-orang "Betico" Gitano Spanyol pertama kali tercatat pada tahun 

1447 di Barcelona. Sedangkan jalur migrasi yang kedua, diyakini melintasi Afrika 

(termasuk Mesir) dan menuju Spanyol Selatan "Andalusia" melalui Selat Gibraltar. Orang-

orang ini disebut Cafe (Spa.) yang artinya "hitam", istilah yang sebetulnya sulit ditelusuri 

~aria Leach (ed.), Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, val. two (New York: 
Funk & Wagnalls Company, 1950). pp. 951-952. 
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kebenarannya karena begitu banyak persamaan yang nampak, terutama dari gaya hidup 

penduduk asli yang bermukim di sepanjang rute migrasi ini. Wilayah Spanyol Selatan juga 

pemah masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Islam selama 800 tahun.7 

Di Granada, benteng pertahanan terakhir Islam, jatuh pada tahun 1942 ketika tentara 

Katolik pimpinan raja Ferdinand II di Aragon dan ratu Isabella dari Castille merebut 

kembali kota itu setelah sekitar selama 800 tahun dikuasai oleh bangsa Moor. Kemudian 

pada masa Inkuisisi,8 raja Ferdinand dan ratu Isabella menekan orang-orang Moor dan 

Yahudi untuk memilih menjadi Kristen atau mereka harus pergi dari negara Spanyol. Pada 

tahun 1499, sekitar 50.000 orang Moor dipaksa untuk ikut serta dalam pembaptisan massal. 

Setelah peristiwa tersebut, orang-orang yang menolak untuk dibaptis atau dideportasi ke 

Afrika secara sistematis dilenyapkan. Peristiwa inilah yang melatarbelakangi eksodus orang 

Moor, Yahudi dan Gitano secara besar-besaran dari kota dan kampung-kampung di wilayah 

Granada menuju daerah pegunungan atau perbukitan dan pedesaan. 

Setelah mengalami situasi sosial dan ekonomi yang sulit, maka kultur musik bangsa 

Moor, Yahudi dan Gitano (Gypsi) mulai membentuk basis musik flamenco--gaya menyanyi 

orang Moor yang mengungkapkan kesulitan hidup mereka di Andalusia, perbedaan gaya 

ritme, tepukan tangan yang ritmis dan gerakan-gerakan dasar tarian. Masih banyak lagu 

flamenco yang merefleksikan jiwa yang putus asa, kesulitan bertahan hidup, harapan dan 

kebanggaan sebagai masyarakat pada masa itu. Para penyanyi flamenco dikenali secara 

spesifik karena suara mereka yang parau dan kualitas vokalnya yang natural. Gaya 

7Hadia, Spanish Gypsy and Flamenco Dance History (http://www.centralhome.com) 
8Inkuisisi adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma pada abad Pertengahan 

untuk menumpas bidaah atau sekte yang dianggap sesat dan mengembalikan kepatuhan dan iman terhadap 
gereja. 
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menderita begitu dekat dengan muasal musik itu sendiri. 

Istilah Flamenco dapat berarti seorang tentara yang pulang dari Flander, bangsa terle 

pengembara sebagaimana orang-orang Gipsi, atau bisa pula berarti wama-menyala dari gem 

burung flamingo yang hidup di wilayah selatan Eropa, Afrika utara, dan India.9 Istilah pen 

flamenco pertama kali disebutkan dalam buku Cartas Marruecas yang ditulis oleh Jose irin: 

Cadalso pada tahun 1774. Asal kataflamenco banyak menjadi topik perdebatan. Beberapa Pat 

orang meyakini bahwa kata ini berasal dari bahasa Spanyol yang semula berarti Flemish Juli 

(Flamende, Spa.: Oranglbangsa Flam). Teori lain mengemukakan bahwa istilah cante dal 

flamenco adalah lagu-lagu Arab yang berasal dari Afrika bagian utara yang selanjutnya Gi1 

diadopsi di wilayah lain, a tau oleh kaum Gypsi flamenco yang datang ke Spanyol bersama 

kaum Bohemia. Istilah ini diadopsi secara kurang tepat dari bahasa Arab felagmengu, mirip me 

dengan kata campesino huido ('petani yang melarikan diri' atau 'petani buronan'), di1 

sementara Garcia Barriuso yakin kata tersebut berasal dari fel-lah-mangu, atau menurut lal 

opini L.A. de Vega berasal darifelhikum ataufelahmenikum ('para buruh' atau 'lagu-lagu m 

para buruh'). Fernandez Escalante memiliki dalil bahwa para pendeta Brahman (flamines) A 

dari India membawa formulasi, ritus dan lagu-lagu sakral mereka ke Spanyol, sehingga 

hubungan antara kaum Gypsi dan cante flamenco berasal dari kata 'jlamen '. 10 II 

Sepanjang jaman keemasan flamenco, yakni antara 1869-1910, musik flamenco D 

berkembang sangat pesat di kafe-kafe yang disebut cafe cantates. Para penari juga menjadi D 

salah satu atraksi utama bagi para pengunjung di kafe-kafe tersebut. Seni tari flamenco 

segera dapat dikenali dalam kontras antara gaya tari laki-laki dan perempuan. Tarian laki-
I 

9Maria Leach, vol. one, p. 393. 
10Lihat http://www.dmoz.org/ Arts/Music/Styles/R/Regional_ and_ Ethnic/desc.html 
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laki secara tipikal lebih berfokus pada kompleksitas gerakan-gerakan kaki yang diimbangi 

dengan sedikit gerakan-gerakan pada bagian atas tubuh. Sedangkan gaya tarian perempuan 

terletak pada gerakan pinggul, lengan, dan pergelangan tangan yang terpadu, lemah-

gemulai dan feminin. Bersamaan dengan perkembangan tari flamenco lahir pula seni 

permainan gitar flamenco di dalamnya, karena tarian flamenco tidak dapat dilepaskan dari 

iringan musik yang umumnya dimainkan dengan gitar (baik tunggal maupun ensambel). 

Para pemain gitar yang mengiringi para penarinya pun semakin meningkat reputasinya. 

Julian Areas merupakan salah satu komponis yang mempelopori penulisan musik flamenco 

dalam notasi balok, khususnya untuk instrumen gitar. 

Gitar Flamenco dan Gaya Musik Flamenco 

Gitar flamenco dan instrumen yang sangat mirip dengannya yaitu gitar klasik 

merupakan turunan dari lute (Al-Od, Arab; instrumen dengan lima buah senar-ganda yang 

ditala dalam interval empat).ll Abul-Hasan Ali Ibn Nafi, atau yang dikenal sebagai Ziryab, 

lahir di Irak pada tahun 789, dan diperkirakan merupakan orang yang pertama kali 

memperkenalkan instrumen lute (Al-Od) ke Spanyol dan Eropa (sekitar tahun 822 Masehi). 

Abul-Hasan bersama Al-Kindi menambahkan senar bas kelima dan menggantikanplectrum 

kayu dengan batang bulu elang. Di Spanyol sebagaimana halnya di Afrika Utara, ia 

menggantikan sistem menyanyi gaya Medina dengan gaya Irak. 12 Nama gitar itu sendiri 

mengadopsi dan merujuk pada instrumen kuno yang mengalami evolusi ke bentuk gitar 

modem, yaitu khitara Yunani, kena 'na 'wr, kata yang lebih kuat merujuk pada instrumen 

11Gerald Abraham, The Concise Oxford History of Music (Oxford: Oxford University Press, 1979). 
p. 196. 

12G. Plaencia, History of Literature Arabic-Spanish (Barcelona, 1928) dalam "Ziryab, the Musician, 
Astronomer, Fashion Designer, and Gastronome", sebuah artikel yang ditulis di website "Muslim Heritage" 
(http://www.muslimheritage.com). 
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kin nor Y ahudi dan kinnara Arab, yang juga masih langgeng di wilayah laut Koptik 

qinera. 13 Instrumen gitar yang pertama diperkirakan berasal dari Spanyol pada abad ke-15. 

Gitar flamenco tradisionil terbuat dari kayu cemara dan spruce Spanyol berukuran 

lebih ringan dan agak kecil dari gitar klasik, dan untuk menghasilkan bunyi yang lebih 

'tajam.' Gitar flamenco yang berbeda dengan gitar klasik juga dilengkapi dengan sebuah 

pelindung [Golpeador, Spa., pen.], biasanya terbuat dari plastik yang memungkinkan 

gitaris untuk melakukan ketukan-ketukan ritmis dengan jemari saat memainkan gitarnya. 

Gitar flamenco juga memiliki cara yang berbeda dengan teknik permainan gitar klasik, 

seperti pola dan gaya strumming (memetik senar-senar gitar secara simultan), juga 

penggunaan capo14 dalam banyak kesempatan. Gitar flamenco masih menggunakan 

perangkat penala (push-pegs) seperti yang terdapat pada instrumen biola, sedangkan pada 

perangkat gitar klasik sudah digantikan dengan alat penala yang menggunakan gir (gear). 

Teknik permainan gitar flamenco sangat khas dan banyak didominasi oleh permainan 

atraktif dari gabungan rasgueado (teknik genjrengan15
) dan melodi-melodi cepat serta 

tremolo yang berbe~a dengan teknik dalam permainan gitar klasik. 

Secara umum gaya musik flamenco dibagi menjadi tiga, yaitu : bentuk musik atau 

lagu yang paling mendalam, atau lebih serius dikenal sebagai cante jondo (atau cante 

grande), semen tara untuk lagu a tau musik yang lebih ringan, a tau tidak teratur disebut 

cante chico. Sedangkan bentuk musik yang berada di antara keduanya diklasifikasikan 

13Egon Wellesz, Ancient and Oriental Music (Oxford: Oxford University Press, 1957). p. 273. 
14Capo merupakan sejenis piranti khusus untuk gitar flamenco. Berupa Kayu atau logam yang 

dipasang me lin tang pada bagian 'fingerboard', yang fungsinya untuk menaikkan kunci nada dan memudahkan 
permainan gitar secara leluasa. 

15Genjrengan (bhs. Jawa) adalah teknik permainan gitar, yakni membunyikan senar (biasanya 4 
hingga 6 senar) secara simultan atau berurutan dalam selang waktu yang amat cepat. 

158 

JURN -seb 

sen 

unt 

F< 

Ta: 

~ 
Ta 

T 

k 



JURNAL MUSIK VOL. 1. No.3 FEBRUARI 2010 

sebagai cante intermedia. Banyak seniman flamenco, termasuk beberapa orang di antara 

seniman yang masyhur, mengkhususkan diri pada satu gaya flamenco saja. 

Musik flamenco menggunakan tangga nada atau modus mayor, minor dan Phrygian 

untuk memberikan cita rasa "Spanyol." Rangkaian nada dalam tangga E phrygian adalah: E 

F G A B C D E, dan sekuen akord yang paling umum adalah: Am--+ G(7)---+ F ---+ E. 16 

Tangga nada E natural (E Phrygian) 

' a 

a 
I) a lj 

Akord sekuen: Am--+ G(7)---+ F ---+ E 
Tangga nada A natural (A Phrygian) 

&~_ 0 a 

Akord sekuen: Dm---+ C(7)---+ Bb---+ A 

Tangga nada B natural (B Phrygian) ,. 
0 a II 

"'0" -Akord sekuen: Dm---+ C(7)---+ Bb---+ A 

Tangga nada F# natural (F# Phrygian) 

'.# ,, a II ,, a 

Akord sekuen: Dm---+ C(7)---+ Bb---+ A 

Jenis Musik Flamenco 

,, 
II II a 

,, a II II 

a II a II 

a II a 
II 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa bentuk musik flamenco berdasarkan 

kategorinya: 17 

1. Kategori Cante Janda 

Siguiriyas: Sebuah tipikallagujlamenca tua yang berkembang di Cadiz dan Seville. 

16Koizumi, Flamenco Guitar, p. 8. 
17Koizumi, Flamenco Guitar, pp. 8-28. 
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Mengungkapkan perasaan sedih yang mendalam, dan semula disebut Playera. 

Siguiriyas menggunakan altemasi sukat 3/4 dan 6/8 dan dimainkan dalam tangga 

nada A natural. Melodi utama dimulai pada ketukan kedua dari birama bersukat 3/4. 

Pola ritmenya sebagai berikut: 

Soleares: Sebuah bentuk lagu penting yang menjadi dasar bagi bentuk-bentuk lagu 

flamenco lainnya. Kata Soleares dianggap berasal dari "soledad, " yang berarti 

kesendirian. Merupakan lagu sedih namun sekaligus mengekspresikan hasrat yang 

besar. Untuk permainan gitar tunggal biasanya dimainkan dalam tangga nada E 

natural, namun saat digunakan untuk mengiringi vokal seringkali dimainkan dalam 

kunci A natural. Sukat dasamya adalah 3/4, namun disusun dalam satu rangkaian 

12-ketuk. Aksentuasinya adalah sebagai berikut: 

> > > > (>) 

II I J J J IJ J J IJ J J IJ J J II 
10 II 12 

Tientos: Lagu/tarian yang berasal dari Cadiz dan dimainkan dalam sukat 2/4. 

Tempo lebih lambat dari tango dan dinyanyikan dengan nada yang lebih sedih, 

namun memiliki ritme yang lebih kompleks. Gitar dimainkan dalam kunci A natural 

dengan notasi ritme sebagai berikut: 

8 8 

niJJJJ J ~ II 
a tau 

II i J J. ~ J H II 

Petenaras: Sebuah bentuk lagu yang sangat melankolis dari Cadiz. Struktur 

ritmenya merupakan altemasi tanda sukat 6/8 dan 3/4 dengan melodi utama dimulai 
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pada ketukan pertama birama bersukat 6/8. Iringan gitar biasanya dalam kunci E 

natural dan terkadang dalam A natural. Petenera merupakan nama seorang wanita. 

3/4. 2. Kategori Cante Intermedio 

Bulerias: Lagu flamenco yang paling bergelora dan bertempo cepat. Pola ritmenya 

mirip Soleares dan Alegrias. Biasanya dimainkan dalam nada dasar A mayor atau A 

minor, tapi terkadangjuga dimainkan dalam E natural atau A natural. 

Tangos atau Tanguillos: Pola ritmenya dalam tanda sukat 2/4. Tango dimainkan 

dalam tempo lambat, sementara Tanguillo bertempo lebih cepat dan riang. Gitar 

biasanya dimainkan dalam tangga nada A mayor. 

> > > > > 

11 i n 1 rn rn 1 rn rn 11 

3. Kategori Cante Chico 

Alegrias: Berkembang di Cadiz dan merupakan sebuah lagu yang riang dan sangat 

cepat dalam tempo 3/4. Allegrias merupakan tarian tunggal wanita namun terkadang 

dinyanyikan juga. Lagu ini dimainkan dalam tangga nada A (terkadang juga dalam 

tangga nada E atau G) dan memilki struktur ritme 12-ketuk sebagaimana Soleares. 

Bentuk lagu-lagu tua lain yang berasal dari Cadiz dan mengikuti struktur ritme yang 

sama adalah Mirabras dan Romeras. 

Caracoles: Lagu lain yang ebrasak dari Cadiz. Caracoles berarti kerang laut. 

Dinyanyikan dengan pola ritme yang sama dengan Alegrias dan iringan gitar dalam 

tangga nada C mayor. 

Fandangos: Fandango merupakan representasi musik untuk lagu dan tarian Spanyol 

kuno bertanda sukat 3/4 dalam berbagai variasi di beberapa daerah yang berbeda. 
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Malaguefias dan Rondeiias dari Malaga, Granadinas dari Granada, Tarantas dari 

Spanyol sebelah timur, Murcianas dan Cartageneras, semuanya merupakan variasi 

dari fandango. Keenam varian tersebut lebih berbentuk lagu daripada tarian, 

meskipun Fandango de Huelva merupakan tarian yang sangat terkenal. Gitar 

dimainkan dalam kunci E natural. 

Farruca: Semula merupakan sebuah tarian tunggal pria namun di kemudian hari 

juga melibatkan penari wanita. Farruca jarang dinyanyikan namun ditarikan dengan 

penuh perasaan, diiringi dengan pitas (jentikan jari), palmada (tepukan tangan) dan 

taconeos (gerakan kaki). Ritmenya bersukat 4/4 dan dimainkan dalam kunci A 

minor atau E minor. 

Guajiras: Berasal dari Cuba, melodinya riang dan dalam tanda sukat altemasi 3/4 

dan 6/8. Sangat umum dimainkan dengan menurunkan dawai keenam ke nada D. 

Tangga nada A mayor juga sering digunakan. 

Sevillanas: Dahulu disebut Seguidillas Sevillanas, dan merupakan perubahan dari 

bentuk asli Seguidillas dari La Mancha saat dipindahkan ke Sevilla. Merupakan 

tarian riang bertanda sukat 3/4 untuk penari pria maupun wanita, atau dua penari 

wanita sembari memainkan kastanyet. Gitar dimainkan dalam tangga nada A atau E 

, mayor maupun minor, A natural atau E natural. 18 

Verdiales: Lebih cepat dan lebih ritmis daripada Malaguefias. Para penannya 

menggunakan kastanyet. 

18Tadashi Koizumi, Classic Guitar Course 3 (Tokyo: Yamaha Music Foundation, 1978), 11. 
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Kesimpulan 

Apabila memperhatikan bentuk musik, lagu, dan tarian flamenco, di samping arti 

nama dari 'Flamenco' itu sendiri, maka dapat dipahami bahwa kebudayaan Flamenco yang 

berkembang hingga saat ini sebenamya telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang 

dan merupakan peleburan dari proses difusi dan akulturasi dari bermacam-macam 

kebudayaan. Kebudayaan besar yang saling mempengaruhi dan berkembang dengan 

budaya lokal setempat (dalam hal ini Spanyol Selatan, Andalusia) adalah kebudayaan Islam 

yang dibawa oleh bangsa Moor, kebudayaan Yahudi, Mesir, India, dan kebudayaan Eropa 

A jaman Bizantium. Jejak-jejak kebudayaan kuno tersebut masih segar dan hidup dalam 

tradisi menyanyi, tarian serta permainan gitamya yang begitu kental dipengaruhi budaya 

oriental. 

12030695 
D. 
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