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RESUMO 

Luiz Carlos Luna Chorro 

Fiesta de Andalucía: espaço onde o ser espanhol é possível 

   

 

A pesquisa tem por objetivo estudar as práticas culturais espanholas que se constituem 

na Fiesta de Andalucía, realizada na Sociedade Hispano Brasileira em São Paulo, assim como 

no cotidiano de um grupo de espanhóis e descendentes. A História Oral auxiliou-nos na 

tentativa de compreender como a Fiesta intervém na vida deste grupo que dela participa, no 

intuito de se sociabilizar. Através do periódico publicado pela Sociedade – jornal Alborada, 

buscamos apreender de que forma a festa, bem como a dança flamenca são percebidas por 

seus redatores e qual sua importância no calendário de atividades do Clube Hispano. As 

experiências deste grupo no cotidiano e seus valores possibilitaram-nos vislumbrar que a 

cultura espanhola e suas dimensões ocorrem de maneiras distintas para cada espanhol ou 

descendente. As entrevistas permitiram-nos perceber que as experiências compartilhadas pelo 

grupo indicam que a festa sofreu algumas transformações ao longo dos anos. As narrativas de 

suas experiências na festa e na Sociedade foram muito importantes para conseguirmos 

entender como o grupo se percebe como espanhol/brasileiro, vivendo uma cultura 

hispano/brasileira. 

 

Palavras chave: Imigração- Cultura-Memória - Festa    



 

ABSTRACT 

 

Luiz Carlos Luna Chorro 

Fiesta de Andalucía: space where the Spanish being is possible 

 

 

The present research aims to study the Spanish cultural practices that make up 

the Fiesta de Andalucía, held at the Sociedade Hispano Brasileira located in Sao Paulo, Brazil 

, as well as the daily lives of a group of Spaniards and their descendants. The Oral History has 

helped us in trying to understand how the Fiesta intervenes in the lives of this group who 

attends it in order to socialize. Through the newspaper Alborada, published by the Sociedade 

Hispano Brasileira, we have tried to learn how the party, as well as the Flamenco dance, are 

perceived by its editors and its importance in the calendar of activities of the Sociedade 

Hispan Brasileira.  The experiences of this group and its values in everyday life have enabled 

us to observe that the Spanish culture and its dimensions occur in different ways for each 

Spaniard or descendent. The interviews enabled us to realize that the experiences shared by 

the group indicate that the party has undergone some changes over the years. The narratives 

of their experiences at the party and in the Sociedade Hispano Brasileira have been very 

important for us to understand how the group perceives itself as a Spanish/Brazilian, living in 

a Hispanic/Brazilian culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meio a uma preocupação e um desejo antigo de desenvolver uma investigação 

em nível Mestrado, comecei a traçar o caminho para chegar a este tema. Neste intento 

minha trajetória teve uma importância crucial para que esta temática de pesquisa se 

configurasse e tornasse o Mestrado uma realidade para mim.      

Minhas motivações para escolha do tema estão relacionadas ao meu contato a partir 

dos anos noventa com a comunidade espanhola na cidade de Campinas, o que me 

aproximou do flamenco. Esta aproximação contribuiu para que a dança passasse a fazer 

parte de meu cotidiano naquele momento. Inicialmente isto se dá por conta de minha 

ascendência espanhola e de minha admiração por tudo que se refere a esta cultura, em 

especial a dança flamenca. Em virtude de todas estas questões expostas até aqui decidi 

tentar mapear quais os rastros deixados pela cultura espanhola na cidade de São Paulo, 

optando assim pela investigação aqui proposta.  

Antes de nos debruçarmos sobre a temática específica de nossa investigação vale à 

pena situar-nos no interior de um campo que vem se consolidando na historiografia 

brasileira, que é a imigração espanhola e tudo o que se refere a esta cultura. Na temática 

que estamos inaugurando, é importante salientar que não localizamos nenhum trabalho 

cientifico com uma proposta próxima, ou similar a nossa. Destacaremos algumas pesquisas 

sobre imigração espanhola, as quais fazem uma discussão relativa à inserção destes 

espanhóis no mercado de trabalho, algumas marcas deixadas na cultura (culinária), entre 

outras. Essas investigações com as quais tivemos um contato inicial antes de chegarmos à 

temática aqui apresentada, de certa forma contribuíram para o amadurecimento de nossa 

proposta de pesquisa. Esses trabalhos sinalizam a existência de dois períodos importantes 

relativos à imigração espanhola, uma leva do inicio do século XIX e outra, do Pós-Segunda 

Guerra Mundial quando o Brasil buscava mão-de-obra especializada pra a indústria. Entre 
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estes está a Dissertação de Mestrado de Avelina Martinez Gallego1 que estuda as 

associações espanholas que se formaram na cidade de São Paulo. A Dissertação de Maria 

Candelária Volponi Moraes2 sobre a imigração espanhola também foi importante, no 

sentido de dar-nos luz quando tentávamos definir nossa temática de pesquisa.  Nesta obra a 

autora discute a inserção dos imigrantes espanhóis na luta contra o franquismo e suas 

articulações após o estabelecimento desses espanhóis em uma Associação intitulada como 

Centro Democrático Espanhol.  

Há ainda o trabalho de Mestrado de Juliana Arantes Domingues3 desenvolvido na 

Unicamp, no qual a autora investiga a trajetória de um grupo de espanhóis que chega ao 

Brasil em 1962, no Pós Segunda Guerra Mundial. A Espanha buscava sua recuperação 

frente aos problemas ainda enfrentados em virtude das “feridas abertas” tanto pela Guerra 

Civil Espanhola, quanto pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Os quais geravam uma 

economia com problemas.      

   Ademais, para agravar a situação, segundo Franklin Trein, a Espanha por haver 

apoiado os países do Eixo4, sofreu as sanções impostas pela ONU (Organização das 

Nações Unidas), ficando à margem do crescimento econômico europeu. Após o final da 

Segunda Guerra Mundial os países aliados foram beneficiados pelo plano Marshall que 

tinha como intencionalidade central, a recuperação desses países europeus, que após a 

guerra ficaram destruídos:  

 

 

 

                                                 
1 GALLLEGO, Avelina Martinez. Os espanhóis em São Paulo: presença e invisibilidade. Dissertação 
(mestrado em Ciências Sociais) São Paulo: PUC –SP, 1993. 78f.   
2 MORAES, Maria Candelária Volponi. Um pedaço da Espanha no coração de São Paulo: centro 
democrático e de cultura e resistência ao franquismo. Dissertação (mestrado em História) São Paulo: PUC 
–SP. 1997. 244f.    
3 DOMINGUES, Arantes Juliana. A imigração espanhola para São Paulo no Pós Segunda Guerra: 
registros da hospedaria dos imigrantes. 
4 Definição que se deu àqueles países liderados por Hitler em seu intento de dominar o mundo.   
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Terminada a guerra a Espanha se encontra isolada. Essa 
situação se agravou ainda mais com a resolução da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, de 12 de dezembro de 
1946, recomendado a retirada dos embaixadores e a 
exclusão da Espanha das organizações multilaterais 
especializadas. Em conseqüência permaneceram em Madrid 
Somente os representantes da Argentina, Portugal, Suíça e 
da Santa Fé. Esse bloqueio tirou a Espanha do Plano 
Marshall, não permitiu a participação na constituição da 
Organização Européia de Cooperação Econômica de 1948 e 
nem na Organização do Trabalho do Atlântico Norte em 
1949, onde participavam outros países não Democráticos, 
como Portugal. A Espanha foi igualmente impedida de tomar 
parte igualmente do Conselho da Europa em 1949.5  

  

  

Diante de todas estas sanções, impedimentos impostos a Espanha, pelas Nações 

Unidas e pelos países europeus através de seus acordos, o reflexo na economia, e 

conseqüentemente no mercado de trabalho, foi inevitável, o que acabou por afetar a vida de 

muitos espanhóis que acabaram por emigrar como podemos perceber em várias das 

narrativas que estamos analisando.  

A proposta de Domingues foi trilhar os passos desses espanhóis principalmente no 

mercado de trabalho, buscando perceber como se inseriram neste mercado na cidade de 

São Paulo. A autora o fez através das fichas de trabalho, colocação e encaminhamento para 

o emprego, do Memorial do Imigrante. Domingues conseguiu identificar o perfil desses 

trabalhadores e quais seus campos de atuação profissional.        

Outra investigação que nos deu uma contribuição em relação à temática da 

imigração foi a de Ana Claudia Pinto Correa, “Imigrantes Judeus em São Paulo: a 

reinvenção do cotidiano no bom retiro”6. Ana Cláudia nos ajudou a pensar a identidade 

como móvel, dinâmica. Nesse trabalho, Correa busca identificar como estes judeus lidam 

com suas referências identitárias, seu cotidiano e as tensões por eles vividas no bairro do 

                                                 
5 TREIN, Franklin. As relações políticas da Espanha com América Latina. In: Seminário Brasil – 
Espanha. Rio Internacional Hotel, Rio de Janeiro 07 de abril de 2000.  Pag 05.  
6 CORRÊA, Ana Claudia Pinto. Imigrantes judeus em são Paulo: a reinvenção do cotidiano no Bom 
Retiro (1930-2000). 2007. 263f Douotado em História PUC-SP, São Paulo, 2007.   
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Bom Retiro, reduto de judeus até bem pouco tempo atrás. Corrêa percebeu que para a 

comunidade judaica não existia uma única compreensão do que é “ser judeu”. O 

considerar-se judeu não obedecia às mesmas razões, nem aos mesmos parâmetros, fossem 

eles religiosos, étnicos, ou políticos. A autora sinaliza que a identidade é uma construção 

histórico-cultural e que tem a ver com a experiência de vida de cada um.7.   

Estas diferenças de pontos de vista sobre o que é ser judeu, constatadas pela autora, 

nos ajudam a pensar o grupo espanhol aqui estudado em sua heterogeneidade, não 

cometendo o equívoco de pensar que o “ser espanhol” é igual para todos os imigrantes e 

descendentes. Esta compreensão possibilita dar-lhes a oportunidade de expressarem as 

diferentes interpretações que têm do que é “ser espanhol”, evitando assim generalizações.    

É importante destacar que não pretendemos adentrar o universo especifico da 

imigração espanhola, entretanto estes trabalhos com os quais tivemos contato ao longo de 

toda a trajetória, quando ainda estávamos buscando definir a temática com a qual iríamos 

trabalhar nos deram referências e o norte no sentido de começarmos a esboçar nossa 

própria pesquisa. Assim, optamos por trabalhar com as experiências de um grupo, 

composto por bailarinos e músicos, artistas em geral que atuaram na Fiesta de Andalucía, o 

qual se articula na e pela arte flamenca entre os anos de 1980 e 2010 junto à Sociedade 

Hispano Brasileira (S.H.B) na cidade de São Paulo. Além de lidarmos também com as 

experiências de todos aqueles que de certa forma contribuíram para as realizações das 

Fiestas de Andalucía, ou que tiveram experiências na Sociedade que os aproximaram de 

alguma forma da festa por nós estudada.   

O tema dessa pesquisa foi gradativamente se configurando até que pudéssemos 

chegar ao presente trabalho intitulado Fiesta de Andalucía: espaço onde o ser espanhol é 

possível, o qual se propõe a investigar a Fiesta de Andalucía realizada na Sociedade 

                                                 
7 Judeus oriundos da Europa Ocidental e Oriental, regiões de predominância cristã.   
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Hispano Brasileira (SHB) na cidade de São Paulo, como importante dimensão da cultura 

espanhola vivenciada por imigrantes espanhóis e descendentes e a dança flamenca ora 

como elemento agregador, ora como campo de tensões entre as diferentes etnias que 

compõe o espectro do grupo a ser analisado.  

Buscando suporte metodológico para nossa pesquisa tentamos estabelecer um 

diálogo com trabalhos que fossem próximos à nossa temática. No intuito de conseguirmos 

construir nossas problemáticas e fazer as interlocuções possíveis. Assim, a pesquisa de 

Andréa Silva Domingues sobre a Festa do Rosário na cidade de Silvianópolis8 também 

contribuiu para nossa compreensão da Fiesta de Andalucía. Domingues pesquisou a Festa 

e os modos de vivenciá-la e atribuir-lhe significados por parte de seus organizadores e 

participantes: os modos de articular lazer e religiosidade, de reverenciar os objetos 

sagrados, os fazeres e saberes ali constituídos, entre os quais: os modos de preparar a 

comida, de praticar a dança, de realizar a procissão e cerimoniais convencionais. 

Analisamos a Fiesta de Andalucía atentando-nos à metodologia utilizada por Domingues 

em sua investigação.    

A Fiesta de Andalucía é realizada anualmente na Sociedade Hispano Brasileira 

(S.H.B) em São Paulo e normalmente ocorre entre abril e junho, havendo uma alternância 

na data. Esta Sociedade foi fundada em 1898 com o intuito de apoiar os espanhóis recém-

chegados, bem como seus compatriotas que viviam na cidade de São Paulo e precisavam 

de ajuda para se adaptar a uma terra estranha, os quais  tinham de necessidades relativas à 

saúde, entre outras. Esta Sociedade no começo de sua atuação possuía farmácia, médico 

onde prestava assistência aos espanhóis.   

Para entendermos o surgimento destas associações na cidade de São Paulo foi 

importante buscarmos referenciais que nos ajudaram a construir nossas problemáticas 

                                                 
8 DOMINGUES, Andrea Silva. Cultura e memória: a festa de nossa senhora do rosário na cidade de 
Silvianópolis – MG. Dissertação (Mestrado em História Social). São Paulo: PUC – SP, 2007. 131f.  
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acerca da Sociedade e, conseqüentemente da Festa. Laura Antunes Maciel e Maria 

Antonieta Martinez Antonacci, no artigo Espanhóis em São Paulo: modos de vida e 

experiência de associação propõem-nos um aprofundamento sobre a temática da imigração 

espanhola e seus desdobramentos: 

  

   

(...) consideramos ser necessário aprofundar e diversificar, 
no sentido de apreender modos de vida, de associação e de 
expressão cultural de espanhóis em São Paulo, atentando 
para como historicamente, vivenciaram suas experiências 
imigrantes, indissociáveis das relações e dos modos de ser 
que fizeram a vida urbana de São Paulo.9 

   

 

 O trabalho empreendido por Antonacci e Maciel abriu-nos perspectivas para nossa 

investigação. As reflexões suscitadas a partir desta leitura e concomitantemente à análise 

de nossas fontes colocaram-nos indagações. Quais as motivações à formação de uma 

associação espanhola em território paulistano? Que atividades seriam ali desenvolvidas? 

Que tipo de assistência propiciaria ao imigrante? Através da compreensão de tais questões 

seria possível entendermos a razão pela qual se concebeu em um dado momento a Fiesta 

de Andalucía.  A pesquisa e os apontamentos de Antonacci e Maciel ajudaram em um 

segundo momento a elucidar questões relativas à própria Fiesta de Andalucía, realizada na 

Sociedade Hispano, a qual pode ser entendida como o espaço onde imigrantes e 

descendentes compartilham seus sentimentos, sua cooperação, sociabilizam-se, 

experimentando aspectos de seus “modos de vida”.  

A Festa traz uma experiência renovada a cada ano, tendo historicidade própria. 

Apreendemos a Festa como o espaço onde estes espanhóis mantêm vivas as suas 

                                                 
9 MACIEL, Laura Antunes; ANTONACCI, Maria Antonieta. Espanhóis em São Paulo: modos de vida e 
experiência de associação.  Projeto História, n.12, out. 1995. pag 182 
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tradições10 e as experimentam em suas permanências e ou em suas transformações. O 

estudo da Festa nos permitiu perceber quais são seus elementos simbólicos e suas relações 

concretas de amizade, de formação de grupo, os quais influenciam em sua realização. 

Todos estes elementos a partir das lembranças destas pessoas nos dão a história da Festa e 

como tudo isso ocorre no concreto.  

A opção por se trabalhar com a Fiesta de Andalucía deu-se pelo fato da mesma 

possibilitar-nos mapear as trajetórias e as experiências de seus organizadores e 

participantes, dançarinos, músicos e coreógrafos, além dos outros freqüentadores do 

Festejo (imigrantes descendentes e amigos). Para tanto considerei oportuna a possibilidade 

de colher entrevistas dos participantes da “Semana espanhola” 11. Estas nos foram muito 

significativas no que tange as trajetórias, experiências, tensões, sociabilidades, todas estas 

dimensões que buscamos da cultura na Sociedade Hispano Brasileira e na Festa. A Fiesta 

de Andalucía trouxe à tona várias dimensões de vida da cultura espanhola. As experiências 

de pessoas que estiveram envolvidas com a Festa e que foram importantes na sua 

realização emergiram nas suas narrativas, as quais extrapolam o momento específico da 

Festa. Para nossa pesquisa, a Festa foi um ponto de partida para que chegássemos às 

práticas culturais espanholas e seu cotidiano, mesmo que estas ocorressem fora da 

Sociedade Hispano Brasileira e da própria Fiesta de Andalucía. Nesta festa, artistas se 

conhecem, se encontram e se organizam e articulações são possíveis. Assim, artistas 

montam academias, escolas de danças, vão para a Espanha, etc. Dito de outra maneira, esta 

Festa é uma referência muito significativa para seus participantes, além de dar-lhes 

condições de partilharem referências espanholas.          

                                                 
10 WILLIAMS, Raymond. Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península, 1980. 250 p.  
11 Esta semana é realizada anualmente pela comunidade espanhola de Campinas, cidade na qual resido. 
Este evento contou por diversas vezes com a presença dos artistas da Sociedade Hispano Brasileira, os 
quais se apresentavam na Semana Espanhola de Campinas, dentre estes artistas estavam os bailarinos 
flamencos, sendo alguns destes entrevistados por mim. 
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Apreender o significado da Fiesta de Andalucía a partir das narrativas orais dos 

grupos que dela participam ou participaram, de suas experiências como sujeitos históricos, 

permite-nos não só reconstituir suas histórias a partir de suas memórias, mas também 

problematizar as formas pelas quais criam e recriam espaços de sociabilidade, práticas de 

solidariedade no contexto de sua cultura. Permite-nos ainda indagar sobre os novos 

significados de ser espanhol, filho ou neto de espanhol. Essa busca por uma identidade nos 

remete-nos às reflexões de Stuart Hall: Acho que a identidade cultural não é fixa, é sempre 

híbrida12. Pensando nesta perspectiva entendemos a identidade não como algo estanque, 

mas sim como algo móvel e que está sempre se fazendo e se re-significando. Por essa 

razão, optamos pela expressão “referências identitárias”, por entender que o conceito de 

identidade remete à idéia de algo fixo, pronto, fechado, onde as pessoas permanecem 

iguais a si mesmas. Na verdade o que entendemos é que elas têm múltiplas referências 

identitárias, as quais possibilitam mobilidades, múltiplas influências, absorção de 

experiências variadas e possivelmente contraditórias entre si.  Assim, os indivíduos vão 

incorporando-as, amalgamando-as através de suas práticas, de seus modos de pensar, de 

viver, os quais por sua vez nem sempre são muito harmônicos entre si. Portanto, é 

necessário levar em consideração as ambigüidades que estão presentes no cotidiano dos 

sujeitos sociais.   

A partir da História Oral temos condições de lidar com essas questões, percebendo 

estas incorporações, transformações e contradições. Ao entender e considerarmos a 

História Oral como metodologia de pesquisa, algumas reflexões foram elaboradas. 

Seguindo os passos de Alessandro Portelli e Mercedes Vilanova, procuramos produzir 

juntos, entrevistador e entrevistado, a fonte de pesquisa, em um processo no qual não 

queríamos partir de questionários fechados, mas de roteiros, os quais com o decorrer do 

                                                 
12 HALL Stuart. Da diáspora: a formação de intelectual diaspórico uma entrevista com Stuart Hall, de 
Kuan-Hsing Chen.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. p. 409.  
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diálogo permitiam que questões outras que não as previamente estabelecidas, fossem 

colocadas para que se pudesse perceber como suas experiências e relações eram 

experimentadas na Festa e em seu cotidiano.       

Para que possamos compreender como essas relações são vivenciadas e 

experienciadas, privilegiamos ainda como fonte o periódico Alborada, produzido pela 

S.H.B., o qual também pode oferecer-nos dimensões da Fiesta de Andalucía, sob a ótica 

daqueles que gerem e gestam esta Sociedade. Para trabalharmos com esta fonte 

procuramos nos pautar em referenciais teóricos os quais nos dessem condições de 

compreendê-la em sua especificidade. Assim devemos pontuar que a compreendemos não 

como uma expressão da realidade mas como uma representação produzida da ótica de 

determinados sujeitos históricos em relação à Fiesta de Andalucía ou até mesmo sua 

compreensão sobre outras questões relativas à cultura espanhola na Sociedade Hispano 

Brasileira. Ao escrever o periódico, há uma intencionalidade por parte do redator, ou ainda 

sua interpretação dos fatos. O tratamento desta fonte exige que tomemos determinadas 

precauções para que não a interpretemos equivocadamente. Desta forma, decidimos 

estabelecer um diálogo com determinados autores os quais trabalharam com a imprensa 

como fonte histórica. Assim entendemos que a imprensa representa as relações sociais de 

determinados grupos, articulando-se segundo o ponto de vista daqueles que produzem, 

financiam, ou até mesmo lêem esta ou aquela publicação13. Portanto entendemos a 

imprensa como um sujeito ativo, informativo, o qual forma opinião e intervém na 

realidade. Essas contribuições ajudam-nos a pensar na maneira como devemos lidar com a 

imprensa, que não deve ser entendida como espelho da realidade, isenta de qualquer 

parcialidade, como se propõe na maioria das vezes. Entretanto, devemos ressaltar que esta 

                                                 
13 MACIEL, Laura Antunes. Produzindo noticias e histórias: algumas questões em torno da relação 
telégrafo e imprensa – 1880/1920. In: FENELON, Dea Ribeiro et al. Muitas memórias outras histórias. 
São Paulo: Olho D’Água, 2004. 313p.  



 

 10 

expressa projetos políticos e posicionamentos de determinados sujeitos de uma 

determinada época.       

À luz destas reflexões pode-se dizer que imprensa está dentro de um campo de 

disputas, e é a partir deles que ela se insere e intervém no social: 

  

    

O ponto central de nossas reflexões passa por uma atenção 
às disputas e lutas que marcam a produção social da 
memória, considerando a imprensa um dos lugares 
privilegiados para construção de sentidos para o presente e 
uma das práticas de memorização do acontecer social.14 

     

   

Essa contribuição de Maciel enriqueceu nossa compreensão da memória e da 

imprensa como legitimadora de certas versões em detrimento de outras, dando inclusive 

diretrizes sobre como trabalhar com esta fonte. A partir desses levantamentos tivemos 

condição de elaborar algumas questões sobre o Alborada com uma visão talvez um pouco 

mais apropriada do que venha a ser este jornal. Assim, podemos até indagar: em que 

medida intervém na realidade daqueles que o lêem? Qual a importância do jornal em 

relação à divulgação da cultura espanhola?  Quais interesses estão por trás deste periódico? 

Ele é formador de opinião? Em torno de que as disputas entre os grupos e etnias se dão? 

Quais as estratégias usadas pelo jornal para administrar isto? Como e quando surgiu o 

Alborada? Qual o seu papel? Como Sociedade Hispano Brasileira assumiu o projeto do 

jornal? Quais questões busca privilegiar em detrimento de outras? 

Para discutir essas questões propostas tanto pelas fontes orais, quanto pelo 

Alborada, optamos por situar nossa investigação a partir do início dos anos de 1980 até 

2011. A escolha por esse período obedece a algumas razões. Entre elas está o fato de que o 

                                                 
14 MACIEL, Laura Antunes. Produzindo noticias e historias: algumas questões em torno da relação 
telégrafo e imprensa – 1880/1920.  In: FENELON, Dea Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, 
Paulo Roberto de. (orgs). Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Olho D’Água, 2004. 313p.   
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flamenco começa a ser mais difundido em São Paulo após o lançamento dos filmes do 

espanhol Carlos Saura: Carmen, Amor Brujo e Bodas de Sangre, fato que ocorreu em São 

Paulo por volta de 1986. Esse é um momento importante, tendo em vista que é 

recorrentemente mencionado nas entrevistas como tendo influenciado a vida de algumas 

pessoas, que deslumbradas com seus filmes, começam a praticar o flamenco, como é o 

caso de Débora Nefusi:   

  

  

É, eu sou a geração Carlos Saura, eu sou daquele povo todo 
que em oitenta e quatro, oitenta e cinco assistiu a estréia do 
Bodas de Sangue aqui em São Paulo, eu já era bailarina né! 
Tinha acabado de me formar no clássico e eu falei assim! 
Que dança é essa? Meu Deus do céu nunca tinha visto na 
minha vida, eu fui ver o flamenco no cinema. 15  

  

  

Como podemos observar na própria fala de Débora, na década de oitenta várias 

pessoas se aproximaram do flamenco graças aos filmes de Carlos Saura. Assim como nas 

memórias de Débora, podemos perceber também nas narrativas de Yara Castro e de Tito 

Gonzáles a importância destes filmes em suas vidas. De acordo com algumas narrativas, 

depois destes filmes de Saura, o flamenco começa a se tornar mais comercial, ou seja, 

começa a se difundir, a ter mais adeptos, o que conseqüentemente favorece o surgimento 

de escolas e de academias especializadas no ensino desta arte. O flamenco até o final dos 

anos setenta era mais restrito aos descendentes de espanhóis, às associações espanholas e 

aos clubes. A dança era praticada por famílias espanholas em guetos, como dizem alguns 

narradores. No entanto, essas exposições na mídia acabam por dar uma visibilidade até 

então não existente no universo flamenco brasileiro.  

                                                 
15 Débora Nefusi. Entrevista realizada em sua academia em São Paulo. 17/08/2007. Débora fez parte do 
grupo profissional Laurita Castro e com ele se apresentou na Fiesta de Andalucía na Sociedade Hispano 
Brasileira, durante o período em que Laurita ficou a frente do grupo flamenco do clube.  
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Essa mesma época foi muito importante também em relação à participação de 

Laurita e seu grupo profissional Laurita Castro16 no “Centro Hispano” e dos bailarinos que 

nele atuavam. Assim, o período escolhido para realizar esta investigação foi definido entre 

os anos de 1981 e 2010. Essa periodização emergiu principalmente do levantamento das 

fontes: período em que se deu a publicação do Alborada17 e a atuação dos primeiros 

entrevistados na Fiesta de Andalucía, de alguma forma. Há que se ressaltar que os volumes 

do Alborada possuem uma constância (naquilo que se refere à Festa especificamente) 

apenas de 1996 a 2006, havendo apenas um volume da década de 80 (1981). Essas fontes 

nos permitem problematizar as práticas e formas de representação e da re-significação da 

cultura espanhola, através da música e da dança flamenca na Fiesta de Andalucía e na 

Sociedade Hispano Brasileira (S.B.H). A Festa, com todas as suas peculiaridades, “propôs-

nos” várias questões já apontadas. Alguns autores importantes foram incorporados às 

nossas reflexões, possibilitando-nos o aprofundamento do diálogo com as fontes.      

Assim, entendemos que a reflexão teórica empreendida por Bakhtin, ao estudar as 

festas carnavalescas da Idade Média, nos traz uma grande contribuição em relação a essa 

compreensão de que a Festa não é imóvel e sim está em constante transformação. Bakhtin 

sinaliza que o momento da festa era aquele no qual todas as hierarquias eram esquecidas, e 

ali as pessoas mantinham relações umas com as outras como iguais, diferentemente das 

Festas oficiais onde se buscava enfatizar as diferenças hierárquicas. A reflexão de Bakhtin, 

ainda que se refira a Idade Média, nos ajuda a pensar a Fiesta de Andalucía como uma 

prática cultural dinâmica compartilhada e em movimento, uma prática viva que está se 

recriando, se reinventando.  

                                                 
16 Laurita e seu grupo profissional, Larita Castro, tiveram um papel muito importante no flamenco na 
Sociedade Hispano e na Fiesta de Andalucía.      
17 Periódico da S.H.B. Este Jornal tem uma publicação inconstante, às vezes bimestral e às vezes 
trimestral. No ano de 2007, por exemplo, não houve nenhuma publicação.       
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Pontuadas essas questões, devemos agora situar-nos melhor em relação ao 

periódico Alborada da S.H.B. Para isso, é preciso acompanhar o modo como o jornal 

noticia e intervêm na vida da comunidade espanhola. De acordo com o livro publicado pela 

SHB, intitulado História de la Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mútuos 

Instrução e Recreio, cujo objetivo é reproduzir alguns dos livros de atas da Sociedade, e 

assim, reconstruir sua história. Este jornal já existia como órgão da Casa de Galícia18 e 

quando de sua união com a Sociedade Hispano Brasileira na década de 1970, passou a ser 

publicado por ela.   

 

 

En las ediciones del periódico social ALVORADA, que es 
herencia de la CASA DE GALICIA que en año de 1956 fue 
fundado por varios entusiastas socios (……) 19 

   

 

Mesmo após a fusão da Casa de Galícia com a Sociedade Hispano Brasileira, o 

Alborada continuou a privilegiar cultura galega como um todo, ao passo que, as notícias 

relativas às outras etnias, ao menos aparentemente, não ocupam o mesmo espaço e nem 

recebem o mesmo tratamento. Não devemos, por conta disso chegar a conclusões 

precipitadas ou levianas. No entanto não podemos dizer que em uma “primeira análise” 

mais detida não tenhamos percebido a parcialidade muitas vezes rechaçada pela imprensa.  

                                                 
18 De acordo com algumas narrativas, a Casa de Galícia era uma associação que foi fundada por 
espanhóis da Galícia, esta teria sido incorporada pela Sociedade Hispano Brasileira na década de 70, 
informações que são também detalhadas pelo Alborada. Através das memórias de Mari Mariñas, a qual 
nos concedeu uma entrevista, conseguimos saber que era uma instituição na qual os espanhóis se reuniam 
para sociabilizar-se, cantando, dançando, o faziam buscando de alguma forma preservar, suas tradições 
galegas.      
19 MERCHÁN, Marcelino. História de La Sociedad Hispano Brasileira de Socorros Mútuos Instrução e 
Recreio. Urugua: Oltaver S.A, 1993. 64p. As informações aqui apresentadas foram extraídas em sua 
maioria do livro: História de la Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mutuos Instrução e Recreio, 
produzido pelo professor Marcelino Marchán em parceria com a própria S.H.B, que se utilizou dos livros 
de ata e dos estatutos da S.H.B. 
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Para alcançar o significado da Fiesta de Andalucía nesse processo de construção da 

nova identidade cultural em terras brasileiras por esse grupo de imigrantes espanhóis e seus 

filhos e netos, utilizei como fontes documentais o jornal Alborada da Sociedade Hispano 

Brasileira e os relatos de alguns espanhóis que de alguma forma participaram da festa, 

como músicos, dançarinos ou meros expectadores.   

Antes de indicar quais foram os narradores, faz-se necessário dizer quais autores 

balizaram a construção de nossos supostos teórico-metodológicos para produzir, analisar e 

editar as referidas entrevistas. Entre eles destacamos Alessandro Portelli e Mercedes 

Vilanova. Com Portelli compartilhamos uma reflexão sobre igualdade e diferença, 

presentes na relação entre entrevistador e entrevistado como um ponto relevante a ser 

levado em consideração dentro da História Oral:  

  

  

Somente a igualdade faz a entrevista aceitável, mas sempre a 
diferença a faz relevante. 20 

 

 

O entrevistador, segundo ele, deve fazer do diálogo uma experiência de igualdade. 

Na condição de pesquisador deve respeitar o seu entrevistado ou colaborador como sujeito, 

como uma pessoa que possui direitos, saberes, portadora de uma cultura. Assim sendo, este 

entrevistado torna-se de grande valia para o pesquisador, o qual, por sua vez, não deve agir 

de forma arrogante se colocando em uma condição de superioridade em relação aos seus 

entrevistados por questões ligadas as suas “condições sociais” ou intelectuais, por exemplo. 

Isso não significa dizer que as diferenças existentes serão apagadas, mas sim que estas não 

deverão se transformar em desigualdades políticas de classe, envolvendo relações de poder. 

A experiência deve buscar o diálogo e todos os cuidados necessários quanto a isso cabem 

                                                 
20 PORTELLI, Alessandro. Forma e significado na História Oral: a pesquisa como um experimento em 
igualdade. Projeto História: história e oralidade, São Paulo, n.14, p.7-24, fev. 1997.  
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ao pesquisador. Dessa maneira, este deve ter como uma de suas preocupações a do 

estabelecimento de uma relação de confiança entre as partes.  

Mercedes Vilanova traz a seguinte contribuição: em sua ótica, o Historiador ou 

pesquisador o qual está realizando a entrevista sempre vai ajudar na criação de uma fonte 

oral:  

  

  

Entrevistemos a quien entrevistemos siempre habrá un 
cincuenta por ciento nuestro en la fuente oral que hemos 
ayudado a crear. 21.  

  

  

Vale destacar nossa concepção de história oral e com qual compreensão e 

expectativas realizamos as entrevistas. Para nós, cada narrador ao ser colocado diante de 

determinadas questões realizou um exercício de rememoração, organizando idéias e 

avaliando sua própria trajetória de vida. Na tentativa de narrar um dado percurso 

vivenciado por ele, o fará a partir do hoje de sua avaliação no hoje. É importante entender 

que não será o passado tal qual que virá, mas sim um passado reavaliado. Ao conceder a 

entrevista, essa pessoa estará organizando lembranças e hierarquizando-as.  

   É importante dizer que a partir das reflexões empreendidas com estes autores, 

tomei determinados cuidados ao realizar as entrevistas. Procurei tornar o diálogo algo que 

pudesse ser agradável para ambos os lados, evitando que a conversa se tornasse um 

monólogo. Tive também a preocupação de deixar o entrevistado à vontade em sua 

narrativa, mesmo que em alguns momentos tentasse “trazê-lo de volta” àquele assunto o 

qual me interessava, dei-lhe certa liberdade para narrasse para além das questões por mim 

propostas inicialmente. Está postura que assumi trouxe como conseqüência entrevistas que 

possibilitaram emergir várias dimensões de suas experiências e não apenas sua experiência 
                                                 
21 VILANOVA, Mercedes. La historia sin adjetivos con fuentes orales y la historia del presente. Revista 
de História Oral n1, jun 1998. pag 32. 
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na festa e ou na Sociedade Hispano Brasileira. A entrevista nos possibilitava trocarmos 

experiências e conhecermo-nos melhor. Assim, na maioria das vezes, senão em todas, tive 

a preocupação não só de me identificar como pesquisador, mas também de dizer-lhes que 

fazia parte daquele universo, como descendente, como um ex-praticante da arte flamenca. 

Esses artifícios em minha concepção serviram como uma forma de aproximação entre nós.  

Essas preocupações apontadas aqui foram apenas algumas das várias que tivemos 

em relação às entrevistas. Outras que não foram citadas neste momento serão apresentadas 

ao longo das análises das fontes no momento oportuno.      

Os entrevistados serão relacionados abaixo. A apresentação não segue ordem de 

realização das entrevistas. De todos os entrevistados quatro eram espanhóis de nascimento.   

 

Ilde Gutierrez nasceu em Zaragoza, Espanha, em 1937, e quando da entrevista 

estava com setenta anos. Ildenos conta que com um ano de idade foi para Madrid, onde 

residiu até catorze anos, quando emigrou com sua mãe para o Brasil em 1952. Atualmente 

Ilde é uma cantaora22 flamenca, que também canta outros estilos de música espanhola. Sua 

mãe, Inez Dallavalle era natural de Piracicaba, interior de São Paulo. Inez emigrou para 

Espanha, onde nascera Ilde Gutierrez. Seu pai se chamava Julio Gutierrez Garcia e era 

natural de Teruel, uma cidade da província de Aragon. De acordo com ela, seu pai havia 

morrido na guerra e não teve tempo de conhecê-lo. Esta espanhola traz dimensões da 

experiência do emigrante que nos são interessantes, as quais se referem às motivações para 

que se emigre. Ela nos conta das dificuldades que ela e sua mãe passavam sozinhas na 

Espanha. Ilde emigrara para o Brasil ainda uma menina, aos catorze anos: 

    

  

                                                 
22 Esta é a forma como os flamencos se referem aos cantores e cantoras, cantaores e cantaoras.    
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Aí o meu tio, o irmão dela, como nós estávamos sozinhas lá 
na Espanha naquela época passando dificuldades aquelas 
coisas todas né, ah é terminado uma guerra em 45, 46 então 
estava muito racionamento a gente comia um dia, o outro 
não comia. Então a minha mãe (...)23 

 

 

A narrativa de Ilde remeteu-nos a uma questão proposta por Sayad, o qual aponta 

que para que o sujeito emigre alguma coisa em sua vida cotidiana entra em crise, assim ele 

acaba se tornando um emigrado em sua própria terra. Desta forma a emigração passa a ser 

uma das soluções, ou ao menos naquele momento a melhor saída é emigrar em busca de 

novas perspectivas24. Ao chegar ao Brasil, este sujeito já não é mais um emigrante, ele 

passa a ser agora um imigrante, o qual está agora em uma terra estranha, na qual em um 

primeiro momento não se reconhece. Essas discussões serão retomadas e aprofundadas na 

Dissertação.  

 

José Rodriguez Muñoz, mais conhecido como Pepe de Córdoba, nome artístico 

assumido pelo bailarino, o qual remete ao seu local de nascimento, Córdoba. Quando 

concedeu a entrevista, Pepe estava com aproximadamente sessenta e cinco anos. Pepe é 

filho de Alejandro Rodriguez Garcia e Maria Madalena Muñoz Pino, ambos nascidos em 

Córdoba. Este bailarino flamenco atuou na Fiesta de Andalucía diversas vezes, hoje não 

dança mais em virtude de problemas de saúde. Sua participação no cenário flamenco 

paulistano foi extremamente importante. Pepe chegou até mesmo a possuir uma escola de 

dança flamenca que levava seu nome, Centro Flamenco Pepe de Córdoba. Esta escola, de 

acordo com ele, trazia um referencial de dança flamenca não só sob a ótica da técnica, mas 

também da História: 

 

                                                 
23 Ilde Gutierrez. Entrevista realizada em seu apartamento em São Paulo. 19//12/2007.  
24 SAYAD, Abdelmalek. A imigração: ou os paradoxos da alteridade. 
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Aqui essa casa foi comprada pra ser um Centro Flamenco, 
com biblioteca, com videoteca. (...), não é só a dança e a 
parte cultural. Eu me preocupava muito com a História do 
flamenco e a pessoa saber que ela está fazendo uma aula 
saber o que ela está fazendo, fora a aula de técnica a parte 
Histórica de cada “Palo”, porque os “Palos” são os 
ritmos.25 
 
 
 

Este bailarino espanhol, que vive no Brasil desde menino tinha e tem uma relação 

muito forte com o flamenco. Sua vida foi inteiramente dedicada à esta arte e às suas lojas 

de antiquários.  Sua relação com a Sociedade Hispano Brasileira é muito importante 

também por conta de sua cooperação com Laurita Castro, Yara Castro e Fernando de La 

Rua, ícones do flamenco nacional na atualidade e todos muito importantes também na 

Fiesta de Andalucía da SHB.     

 

Josefa Moreno Chaves me concedeu uma entrevista na Fiesta de Andalaucía de 

2010. Sua entrevista trouxe dimensões importantes da Festa e também um pouco de sua 

experiência na Sociedade. Josefa nasceu na Espanha e emigrou nos 1940.     

       

Maria Dolores Daparte Souto Mariñas nasceu em La Coruña em 1947. Durante 

alguns anos foi presidente da Sociedade Hispano Brasileira e a partir de 2010 assumiu a 

vice-presidência. Seu pai que se chamava Emetério Da Parte Bilaboa, era de Arca de San 

Miguel, uma aldeia próxima a Pontevedra e sua mãe, Emilia Soto Mouriño era de La 

Coruña. Mari aportou no Brasil em 1947. Sua relação com a Fiesta de Andalucía se dá por 

conta de sua participação na direção da Sociedade e na realização da Festa flamenca. Ela 

também foi diretora dos grupos artísticos do Hispano e sua experiência é muito importante 

para a pesquisa.      

                                                 
25 Pepe Córdoba. Entrevista realizada em sua casa em São Paulo. 12/07/2007.  
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Maria Luz Garcia Lopez Neira nasceu em 1944 na cidade de Sada em Coruña, 

localizada no nordeste da Espanha. Fernando Garcia Prado e Carmen Lopez Vilar pais, de 

Maria Luz emigraram em 1954 e ela ficou na Espanha terminando o ensino fundamental. 

Em 1959 ela emigra para o Brasil para se juntar a seus pais. A Sociedade Hispano 

Brasileira é uma referência na vida de Maria Luz e sua família. Casada com Gonzalo 

Neira, também espanhol, Luz esteve participando entre os 1980 e 1990 de algumas 

atividades e festas da Sociedade. Após a morte de seu marido deixa de freqüentar o 

Hispano. A entrevista que me concedeu em abril de 2010 trouxe dimensões importantes da 

imigração e de um viver espanhol na cidade de São Paulo. Quando realizei a entrevista 

vivia na Cidade Ademar, bairro onde é proprietária de um bazar de produtos diversos.   

 

Outros entrevistados que fizeram parte de nossa seleção foram alguns filhos de 

espanhóis, que estiveram relacionados à Sociedade Hispano Brasileira e a Fiesta de 

Andalucía. Desta maneira são eles: 

 

A entrevista de Laurita Castro  só foi possível através da ajuda de Antonio e 

Cláudio, os quais a conheciam e me forneceram seu contato. Apesar de não ter muita 

certeza por conta de alguns lapsos de memória, Laurita disse que nasceu em 1926, assim 

estava quando a entrevistei, com 83 anos. Estes lapsos ao quais nos referimos não são uma 

recusa da memória, não é o selecionar fatos, não é o hierarquizar trazendo à tona o que se 

julga mais importante, não são as armadilhas da memória, estes representam problemas 

físicos que em determinados momentos da vida, nos impedem de fazer emergir as 

lembranças, recordações importantes em nossas vidas e em nossas narrativas.   

Laurita foi uma das professoras do “Hispano” e ainda comandava com sua filha, 

Yara Castro, o grupo profissional “Laurita Castro” e sua academia, onde estudavam 
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Cláudio e Antonio. A princípio, Laurita relutou um pouco em conceder a entrevista, 

dizendo que não teria muito que dizer. Logo, porém resolveu dar seu depoimento o qual foi 

de grande valia, apesar de sua idade avançada e dos lapsos de memória. Sua entrevista foi 

importante por ser filha de uma espanhola e ter tido contanto com o flamenco trazido por 

sua mãe em um momento em que esta dança não era tão difundida em São Paulo como o é 

hoje.  

 

Iracy Fernandez Prades é brasileira filha de espanhóis. Sua mãe é natural de 

Granada e seu pai de Madrid. Professora e bailarina de flamenco, Yraci desempenhou um 

papel fundamental na Fiesta de Andalucía. Seu contato foi conseguido também por 

intermédio de Antonio Benega. Iracy foi extremamente simpática, além de fornecer outros 

contatos. Sua entrevista foi concedida em sua academia no bairro do Ypiranga São Paulo, 

onde dá aulas de dança. A bailarina de 44 anos mostrou-se muito receptiva durante toda a 

entrevista e fez vir à tona questões interessantes relativas ao seu cotidiano no “Hispano” 

como professora, apontando as tensões existentes entre grupos ali presentes. Yraci atuou 

como coreógrafa e diretora artística em algumas edições da Festa, o que é apontado 

também em alguns volumes do Alborada. Yraci começou a freqüentar o “Hispano” ainda 

menina na década de setenta, como aluna de dança.   

 

Filho de espanhóis, Fabio Garcia Neira, freqüentou a Sociedade Hipano 

Brasileira e algumas de suas atividades, até sua adolescência. Fábio não continuou a 

freqüentá-la devido a fato de não querer comprar o título do Clube Hispano. Sua 

entrevista foi importante por dar-nos condições de apreendermos seu viver como filho 

de espanhóis e também tentarmos perceber qual o significado da Fiesta de Andalucía e 

das outras festas da Sociedade em sua vida.  
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Outro filho de espanhol a nos conceder entrevista foi Fernando de la Rua 

Campolin.  Fernando nasceu em 26 de novembro de 1965 na cidade de Itapeva, São Paulo. 

Seu pai nascera em 1935 em uma cidade chamada Vale de Santo Domingo, próxima a 

Toledo Espanha. Já sua mãe é brasileira e nasceu em Itapeva.  Fernando é guitarrista26 

flamenco e atualmente vive em Madrid com sua esposa Yara Castro. Atuou em algumas 

edições da Fiesta de Andalucía com o grupo “Laurita Castro”. Este guitarrista foi muito 

importante para a pesquisa, uma vez que é um brasileiro levando para Espanha um jeito 

brasileiro de tocar, de conceber a música flamenca.    

Decidi realizar também entrevistas com netos de espanhóis que estiveram presentes 

nas Festas e fizeram parte do cotidiano da Sociedade Hispano Brasileira: 

 

Adriana Perez tem trinta e três anos é neta de galegos e seus avós paternos são de 

um povoado que se chama Morisco uma das regiões da província de Galícia, na Espanha. 

Já seus avós maternos eram italianos. Adriana concedeu-me duas entrevistas e ambas 

foram realizadas na Sociedade Hispano Brasileira. Esta bailarina é também a diretora 

artística do grupo de flamenco El Rocio, da Sociedade. Foi aluna de Laurita Castro e 

também fez parte do grupo profissional Laurita Castro.  O grupo El rocio esteve sob seu 

comando nas duas últimas Fiestas de Andalucía, 2009 e 2010.          

 

Antonio Benega é neto de espanhóis e foi através dele que várias entrevistas 

acabaram se tornando possíveis. Ele foi o primeiro a ser entrevistado dando-me contados e 

dicas sobre pessoas importantes. Antonio nasceu em São Paulo, capital, e tem 34 anos. 

Quando da entrevista, residia na Vila Prudente na cidade de São Paulo. Na época atuava 

como bailarino e professor de flamenco da Sociedade Hispano Brasileira. O bailarino atuou 

                                                 
26 A palavra guitarra na língua espanhola não tem o mesmo significado que tem para nós na língua 
portuguesa, para eles a guitarra é o nosso violão, senão igual ao menos muito parecido.  Não é o que 
conhecemos como guitarra, que é a guitarra elétrica.    
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também em algumas edições da Fiesta de Andalucía. Antonio foi também o diretor do 

grupo flamenco El Rocio. O Alborada também fez menção a seu nome no número 224 de 

junho de 2005. Atualmente Antonio não faz mas parte do Clube Hispano. Hoje Antonio 

tem uma academia de dança própria, que fica no bairro da Lapa em São Paulo.   

 

Cláudio da Costa Rubinho é também neto de espanhóis, bailarino e amigo de 

Antonio. Sua entrevista ocorreu no mesmo dia e local da de seu amigo Antonio Benega. O 

bailarino na ocasião estava com vinte e cinco anos, sua formação é em artes plásticas. 

Residente no bairro da Mooca Cláudio também participou de algumas edições da Fiesta de 

Andalucía, Cláudio tem ascendência andaluz por parte de pai, seu avó era de Cádiz. 

Cláudio também não está mais presente na Sociedade Hispano Brasileira.      

 

Tito Gonzáles é um guitarrista flamenco de 36 anos e sua ascendência espanhola é 

paterna, sendo neto de espanhóis. A entrevista ocorreu em sua casa em Itatiba, São Paulo, 

no dia 19 de agosto de 2007. Tito é um apelido de infância o qual assumiu como nome 

artístico. Seu nome é Cleiton Couto. A dificuldade no agendamento da entrevista se deu 

pelo fato de Tito trabalhar em São Paulo e passar grande parte da semana lá e com poucos 

horários disponíveis. Superadas algumas dificuldades, a relação dialógica entre nós foi a 

melhor possível, sua narrativa sobre a Fiesta de Andalucía e as tensões que ali emergiam 

foi muito positiva. É importante dizer que durante nossa conversa, várias outras questões 

que não as propostas previamente emergiram e obviamente foram abordadas.  

 

Filha de Laurita, Yara Castro é uma brasileira de 54 anos, que vive em Madrid 

com seu marido Fernando De La Rua. A professora e bailarina foi indicada por Cláudio e 

Antonio, além, é claro, de sua própria mãe Laurita Castro, a qual deu uma contribuição 
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muito grande para que o encontro ocorresse, tendo em vista que Yara Castro, nas poucas 

vezes que vem ao Brasil, quase nunca fica na casa de seus pais em São Paulo, por conta de 

suas viagens a Salvador, Curitiba, entre outros lugares nos quais ela dá aulas, cursos 

rápidos, onde apresenta aos seus alunos o que tem aprendido de novo na Espanha. Quanto 

à entrevista concedida por ela, foi extremamente importante, tendo em vista que a bailarina 

participou ativamente da Fiesta de Andalucía, quando sua mãe estava à frente do grupo de 

dança do “Centro Hispano”. Além desse fato Yara também se dispôs a intermediar uma 

entrevista com Fernando seu marido. Yara é neta de espanhóis por parte de mãe.    

 

Há também a entrevista de Débora Nefusi, uma bailarina, a qual não possui 

nenhuma ascendência espanhola. Débora é importante por haver participado de algumas 

apresentações na Fiesta de Andalucía com o grupo Laurita Castro do qual fazia parte. 

Quando a entrevistei, a bailarina e professora era dona de uma academia de dança na Rua 

Capote Valente, travessa da Avenida Rebouças em São Paulo e estava com 42 anos. 

Débora morou na Espanha durante aproximadamente um ano, onde aperfeiçoou seus 

conhecimentos na dança flamenca. Além de ser atualmente uma referência no flamenco em 

nível nacional, Débora tem um histórico um tanto quanto significativo dentro da dança. 

Antes mesmo de participar das Festas da Sociedade já havia estudado bale clássico durante 

vários anos, além de ter sido aluna de Laurita Castro no Teatro Brasileiro de Comédia, 

antes mesmo de conhecer o “Hispano”.            

 

Abaixo apresentaremos algumas questões que nortearam a elaboração dos capítulos 

que compõem esta Dissertação.  
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No primeiro capítulo, Emigrante/imigrante: identidades e territórios 

problematizamos o ser espanhol/brasileiro, a cidade em suas várias dimensões na vida do 

emigrante espanhol: os territórios, as formas de sociabilidades, a formação de um grupo. 

Tivemos como preocupação inicial, discutir quais foram as trajetórias do grupo e suas 

motivações para deixar o seu país na busca de uma vida melhor, até a sua chegada ao 

Brasil, especificamente a cidade de São Paulo. A Espanha, pós-Guerra Civil e pós-Segunda 

Guerra Mundial atravessava um momento de instabilidade política e econômica, que se 

refletia na vida de muitos trabalhadores, acarretando a perda de emprego e de renda, o que 

afetou diretamente sua decisão de optar pela emigração. Nesse prisma, entendemos que 

Sayad27 nos ajuda a pensar no emigrante como um forasteiro em sua própria terra, aquele 

que não tem mais como continuar em um território que não lhe dá as condições mínimas à 

sobrevivência. Tendo em vista que estamos trabalhando na mesma perspectiva de Sayad, 

salientamos que a ênfase deste capítulo está nesse processo de emigração/imigração, na 

forma como isto se dá concretamente. Assim, este capítulo tem fundamentalmente no 

centro das reflexões a preocupação de trazer de forma introdutória como os imigrantes, 

após sua chegada à cidade de São Paulo se associaram criando centros de lazer e 

preservação de uma cultura, no intento de estarem mais próximos de suas práticas 

provenientes de regiões como Andaluzia, Galícia, Astúrias, entre outras.  

A Fiesta de Andalucía foi importante na criação de laços de amizade e de 

solidariedade para os imigrantes e descendentes e também para os grupos, de danças 

espanholas.  

No segundo capítulo, A Fiesta de Andalucía, estamos trazendo a Sociedade 

Hispano Brasileira, que propicia que haja um espaço de convivência na qual era realizada a 

Fiesta de Andalucía, espaço este que ao ser apropriado pelos espanhóis e descendentes se 

                                                 
27 SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: EDUSP, 1998. 299p  
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torna um território de suas práticas culturais propiciando a construção de redes de relações. 

Empreendemos aqui algumas reflexões buscando compreender a luta pela direção da 

Sociedade que se apresenta nas falas dos narradores e em artigos do próprio jornal 

Alborada. Na perspectiva de Thompson, estamos na trilha da tradição, de uma tradição 

espanhola re-significada, passada de pai para filho, tradição viva dinâmica, que se cria e se 

recria. Buscamos quais os elementos culturais desta tradição que aqui são preservados, 

recriados, tanto no cotidiano familiar destes espanhóis, quanto na própria Sociedade e na 

festa flamenca. Nosso objetivo neste capítulo é estudar a festa em sua organicidade, em sua 

dinamicidade em seus movimentos e quais são as mudanças, transformações ocorridas de 

um ano para outro. Tanto o periódico Alborada, quanto as entrevistas trazem-nos 

dimensões da festa, óticas da festa que não necessariamente são as mesmas. Estas formas 

diferentes de conceber a festa, o significado que esta tem para ambos os sujeitos são 

também nossas preocupações.                    

No terceiro capítulo, O flamenco: cultura dança e identidade, trabalhamos na 

perspectiva de entender como o flamenco se reverbera na vida deste grupo, do ponto de 

vista profissional, do trabalho, da sobrevivência em um novo mercado que se abre para 

elem da arte. Outro aspecto importante a ser destacado é a dança como forma de 

preservação de referenciais identitários, como está prática permite uma busca por 

referenciais identitários. Através das propostas de Zumthor28, que nos aponta caminhos 

para lidarmos com a performance, tentamos entender quais os elementos da cultura 

espanhola são enfatizados nestas performances de músicos e bailarinos, que estão 

carregadas de memórias, vestígios, sinais, como nos indica Sarlo29, ou de lampejos, 

                                                 
28 ZUMTHOR, Paul. ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. São Paulo: EDUC, 2000. 137p.  
29 SARLOS, Beatriz. Paisagens imaginárias: intelectuais, arte e meios de comunicação. São Paulo: 
Edusp, 2005.287p.  
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relampejares, na perspectiva de Walter Benjamin30. Devemos trazer ainda a idéia de que a 

dança se coloca como uma forma de lazer, a qual dá prazer, um hobby em alguns casos. 

Como isso se põe e o que significa para cada um, são também algumas de nossas 

preocupações.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de História. In: Obras escolhidas: magia e técnica arte e 
política. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 224.   
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CAPÍTULO I – Emigrante/imigrante: “identidades” e t erritórios 

 

1.1 – O ser espanhol/brasileiro, narrativas de “identidade”  

 

 

Para chegarmos às nossas problemáticas centrais relativas à Fiesta de Andalucía, 

julgamos importante trazer algumas dimensões da trajetória de cada entrevistado 

expressadas nas entrevistas do grupo, as quais antecedem a própria festa, mas sem as quais 

seria difícil compreender a natureza de suas relações com esta. Trataremos neste capítulo 

da imigração e das motivações que levaram as pessoas a sair da Espanha e o modo como 

chegaram a São Paulo e foram se estabelecendo e se organizando, se “encontrando” e se 

conhecendo. Fazemos este percurso porque embora nosso objeto de pesquisa seja a festa, 

buscamos apontar que estas pessoas possuem “identidades”, “passados”, ou seja, histórias, 

que vão se articulando em suas trajetórias.  

As narrativas do grupo com o qual trabalhamos, denominamos de “narrativas de 

identidade”, narrativas sobre “o vir”, as quais nos possibilitaram vislumbrar a construção 

de uma memória sobre Franco, uma memória sobre as dificuldades, uma memória sobre a 

fome, sobre “uma Espanha arrasada” pela Guerra Civil e pela Segunda Guerra Mundial. 

Estas são algumas referências fortes para este grupo e possibilitaram a construção daquilo 

que chamamos de “o ser espanhol/brasileiro”. Essas narrativas dão a noção destas 

“identidades” que se constituíram dentro de um mesmo chão compartilhado e que foram 

passadas, herdadas, modificadas e recriadas. Assim, possibilitando às descendências terem 

conhecimento das vivências e experiências de seus pais e avôs, de sua memória 

“espanhola”.      

Apreendemos a festa não como realização de um agregado de pessoas sem 

“identidade” própria. Nas narrativas, emergiram experiências muito significativas, quanto 
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ao processo migratório, sem as quais não seriam possíveis determinados “encontros” que 

permitiram a criação da Sociedade e da festa. Tendo em vista que os imigrantes trazem 

consigo um passado, uma carga de valores. Foi nesse esforço de re-socialização, de 

adaptação em uma nova terra, de viver aqui, que se colocou a festa. A festa faz parte disso.  

Dessa forma, pretendemos trabalhar em uma perspectiva que nos remeta ao 

ambiente no qual o espanhol vive tensões que o obrigam, que o estimulam a pensar em 

emigrar. Estes espanhóis que estamos analisando vivem condições adversas e têm razões 

diversas, as quais o fazem optar pela emigração. O emigrante deixa seu país, sua própria 

terra, motivado por vários fatores, os quais indicam que alguma coisa não está bem. Dito 

isso, há que se apontar que:  

 

 

(...) o espaço dos deslocamentos não é a penas um espaço 
físico, ele também é um espaço qualificado em muitos 
sentidos, socialmente, economicamente, politicamente, 
culturalmente (...) 31                

  

 

É com essas concepções que pretendemos trabalhar com o emigrante/imigrante, 

tentando perceber o processo de emigração e imigração destes espanhóis que em São Paulo 

se fixaram. Alguns fatores são muito significativos para entender a emigração. Dessa 

maneira, na interlocução com nossos narradores buscamos apreender não só esses fatores e 

motivações, mas também de que forma as referências aos motivos e circunstâncias que os 

levaram a emigrar os ajudam a constituir uma história para si, atribuindo/criando um 

significado para sua condição de ser espanhol, imigrante, isto é, como atribuem significado 

à sua condição de espanhol e de ser brasileiro.    

                                                 
31 SAYAD, Abdelmalek. A imigração: ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: EDUSP, 1998. 299p. 
Pag 15. 
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Ilde Gutierrez, Maria Luz Garcia Lopez Neira, Pepe de Córdoba e Mari Da Parte 

Mariñas são espanhóis de nascimento, os demais são filhos e netos. Através de suas 

entrevistas buscamos compreender quais foram as motivações à imigração de seus 

ascendentes e como ao se inserirem na cultura brasileira, foram re-significando seu passado 

espanhol e construindo novas referências identitárias.   

Um de nossos narradores é a cantora, Ilde Gutierrez, esta espanhola nasceu em 

Zaragoza em 12 de outubro de 1937. Ela conta que com um ano de idade se mudou para 

Madrid onde viveu até quatorze anos. Desta forma, Ilde não teve a oportunidade de 

conhecer Zaragoza, capital de Comunidade de Aragón e sua terra natal. Em sua narrativa 

nos diz que veio apenas com sua com mãe para o Brasil em 1952, pois o seu pai, Julio 

Gutierrez Garcia, que mal teve tempo de conhecer, havia morrido durante a Guerra Civil 

Espanhola.  

  

  

— Ilde: (...), meu pai morreu na guerra eu não conheci! 
— Luiz: Ah! Teu pai morreu na guerra de (...) 
— (…) Ilde: Civil.32  

 

 

Aí o meu tio, o irmão dela, como nós estávamos sozinhas lá 
na Espanha, naquela época passando dificuldades, aquelas 
coisas todas né? Ah é terminado uma guerra em 45, 46 então 
estava muito racionamento, a gente comia um dia o outro 
não comia então a minha mãe.33  

 

 

A Guerra Civil Espanhola havia deixado suas marcas, as quais somadas aos 

problemas enfrentados em virtude da Segunda Guerra Mundial fazia com que a falta de 

alimentos e o racionamento tornasse a vida em território espanhol muito mais difícil.   

                                                 
32 Ilde Gutierrez. Entrevista realizada em seu apartamento na cidade de São Paulo. 19/12/2007. História 
de vida 
33 Ilde Gutierrez. Entrevista realizada em seu apartamento na cidade de São Paulo. 19/12/2007. História 
de vida 
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— Ilde: Dificuldades, já a gente não (...), a gente recebia 
comida do auxilio social. É a gente ficava na fila, vinha um 
caminhão no inverno e trazia sopas (...). (...) a gente ia com 
a marmita (...). Eles davam.  
— Luiz: Era dificuldade? 
— Ilde: Muita dificuldade, muita dificuldade.34 

 

 

A decisão final sobre a emigração foi de sua mãe, no entanto Ilde expressou em sua 

narrativa que naquele momento havia um desejo de não mais viver em seu país.   Mãe e 

filha viviam na Espanha as dificuldades que o país atravessava, o não ter o que comer, um 

dia comia o outro não comia, como narra Ilde, marcou a memória desta espanhola.      

Ela nos conta que sua entrada no Brasil se deu de forma distinta daqueles que ela 

considera imigrantes:     

 

 

— Ilde: Porque meu tio pagou as passagens para nós, ele 
mandou a passagem e tudo pra nós, fomos (...) naquele 
tempo chamava reclamada35 então eles reclamaram a gente,  
— Luiz: Por que a tua mãe era brasileira?  
— Ilde: Então e eu e a minha mãe!  
— Luiz: Você diz que você não veio de imigrante? 
— Ilde: Não, não!  
— Luiz: Porque a tua mãe era brasileira?  
— Ilde: É pode ser, eu vim no passaporte junto com a minha 
mãe porque eu era menor também então!   
— Luiz: Isso você era filha dela!  
— Ilde: Eu era filha dela. (...) 
— Ilde: Nada contra os imigrantes pelo amor de Deus os 
imigrantes coitados, pelo amor de Deus!  
— Luiz: Não sem dúvida!  
— Ilde: O que essa gente pelo que a gente vê, o que essa 
gente vê, sofreram muito ne36.  

                                                 
34 Ilde Gutierrez. Entrevista realizada em seu apartamento na cidade de São Paulo. 19/12/2007. História 
de vida  
35 Este termo reclamado/a era usado, quando alguém que já havia emigrado reclamava a presença de um 
filho, ou um familiar que havia ficado em seu país de origem, esta prática pelo que podemos apreender 
nos depoimentos, era oficial, institucional.    
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O fato de ser filha de uma brasileira possibilitou que seu processo migratório fosse 

diferenciado, o que contribuiu para esse sentimento de não ser imigrante. O ser filha de 

uma brasileira faz com que ela se sinta brasileira também, que tenha direito a esta 

cidadania, embora nunca tenha vivido ou morado no Brasil. Estas duas ascendências, 

espanhola e brasileira, fazem com que Ilde viva entre fronteiras37 e experimente um 

sentimento dual. Ela se vê como alguém que tenha o direito de estar ali, ou seja, ela se 

sente pertencente ao Brasil. Há um sentimento de pertença, como se o Brasil fosse sua 

terra.  

Ilde narra que veio com sua mãe, Inez Dallavalle para o Brasil e que não entraram 

no país como imigrantes, assim um tio de Ilde que vivia no Brasil as “reclamou”.  Ser filha 

de um espanhol morto pela Guerra Civil Espanhola e ter nascido e vivido na Espanha até 

sua adolescência, marcaram a sua memória, fazendo-a sentir-se espanhola. Essas são 

experiências e referências muito importantes para esta senhora. Contudo, apreendemos 

também em suas memórias um sentimento brasileiro.  

   

  

— Ilde: Mas naquele tempo, mesmo se você fosse imigrante, 
se tivesse alguém responsável que foi o caso da minha mãe 
que tinha. Mas, poderia ter sido uma empresa que desse 
trabalho também!  
— Luiz: Naquela época tinha isso!  
— Ilde: Também poderia ter sido amigos que mandassem a 
passagem e a gente vinha, então não teria problema se nós 
quiséssemos vir pro Brasil por nossa conta, aí sim viríamos 
como imigrantes38   

  

 

                                                                                                                                               
36 Ilde Gutierrez. Entrevista realizada em seu apartamento na cidade de São Paulo. 19/12/2007. História 
de vida   
37 BHABHA, Homi. Entre lugares. In: O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007  
38 Ilde Gutierrez. Entrevista realizada em seu apartamento na cidade de São Paulo. 19/12/2007. História 
de vida. 
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Embora ela procure dar uma explicação técnica da diferença entre imigrante e 

reclamado este não é o fator predominante que a faz sentir-se não imigrante.   

Outro imigrante espanhol, José Rodriguez Muñoz, cujo nome artístico é Pepe de 

Córdoba, veio para o Brasil com seus pais em 1958. Seus pais, Alejandro Rodriguez Garcia 

e sua mãe, Maria Madalena Muñoz Pino, ambos espanhóis nasceram em uma cidadezinha 

próxima a Córdoba chamada Vermes, região de Andaluzia.  

  

  

— Luiz: Em que ano você falou que veio pro Brasil mais ou 
menos?  
— Pepe: Eu acho que foi em 58 a gente veio aos poucos, né?  
— Luiz: Sei!  
— Pepe: Primeiro veio o meu pai com o meu cunhado, veio a 
minha irmã mais velha, ela se casou com este meu cunhado 
aqui. Depois veio a outra irmã, veio intercalando, um pouco 
da família nossa, um pouco da família do meu cunhado! 
Vinha aos poucos antigamente!  
— Luiz: Sei!  
— Pepe: A imigração era muito, a Espanha estava arrasada 
então a imigração foi muito forte. 39 

  

  

Pepe não detalha muito esse momento na Espanha, mas tal qual Ilde, que veio um 

pouco antes, aponta a questão das dificuldades como preponderantes. Sua família vai se 

organizando, se programando e vem aos poucos: primeiro o pai e o cunhado, depois a irmã. 

Como Pepe bem diz, eles vinham de maneira intercalada, um pouco de sua família, um 

pouco da família de seu cunhado. São estratégias na forma como a imigração é realizada 

por eles, estratégias de ajuda mútua. Pepe possuía cincos irmãos. Após o falecimento de 

um dos irmãos, sobraram cinco contando Pepe, o único que ainda continua vivendo no 

Brasil. De acordo com ele todos os seus irmãos retornaram para a Espanha, apenas Pepe e 

seus pais ficaram no Brasil, seus pais já são falecidos. É um tipo de imigração muito 

                                                 
39 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa na cidade São Paulo. 12/07/2007. História de vida  
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específico, e devemos estar atentos a esse tipo de deslocamento que não se dá da mesma 

forma para todos. Alguns vêm com a intenção de voltar, outros vêm com a intenção de 

ficar em definitivo, no entanto estes posicionamentos podem ser alterados de acordo com o 

momento, com as circunstâncias, com as experiências vividas. Ao dizer que “a Espanha 

estava arrasada” e que “a imigração foi muito forte”, Pepe nos indica que neste período 

houve uma onda migratória importante.  

Antonio Benega, neto de espanhóis nascido na cidade de São Paulo, traz também 

uma contribuição importante relativa a essa temática. As referências de Antonio a sua 

ascendência são mais direcionadas a sua avó, que por sua vez era de origem Andaluza, sua 

cidade era San José e ficava em Almería. Ao narrar seu cotidiano familiar o bailarino não 

faz uma referência a seu avô. Antonio diz apenas: (...) meu avô se adaptou muito bem aqui 

(...) 40 

Ao menos nesta narrativa, a presença da avó é mais marcante. Assim, quando o 

bailarino se reporta às razões pelas quais sua família deixa o país ibérico, sinaliza que sua 

avó veio fugindo da crise vivida pela Espanha, crise segundo ele, causada pela Guerra 

Civil Espanhola, a qual seria de responsabilidade do General Francisco Franco.  

  

 

Tinha! Nossa! Ela tinha, certo, assim de que ela vinha aqui 
só para poder sair da crise de Franco lá né? Porque Franco 
foi um demônio, né, lá na Espanha! Ainda mais ele que 
castigou muito a Catalunha, Andaluzia e a própria Madri. 
Ele perseguiu muito, então assim os andaluzes eram mortos 
na rua, você saía você era morto, entendeu, entendeu? Então 
aí ela fugiu daquilo, da guerra41. 
 

 

Franco e o franquismo são referências muito fortes na experiência de vida destas 

pessoas direta ou indiretamente. Mesmo àqueles que não vivenciam o período da Guerra 
                                                 
40 Antonio Benega. Entrevista realizada no bairro da Mooca em São Paulo. 29/04/2006. História de vida  
41 Antonio Benega. Entrevista realizada no bairro da Mooca em São Paulo. 29/04/2006. História de vida 
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Civil, ou o Franquismo, este período representa no imaginário destes indivíduos um 

momento importante na luta contra o regime.   

Essas resistências e lutas contra o franquismo se expressam na fala de Antonio ao 

trazer a memória de sua avó. Contudo, é importante pontuar que em outro momento mais 

abaixo podemos perceber que sua avó veio para o Brasil em 1908, este período é anterior 

ao da Guerra Civil Espanhola, a qual eclodiria apenas no final dos anos 20 do Séc. XX. 

Então, primeiro, ela veio com vinte e três anos, ela veio em 1908.42 Na construção de suas 

referências espanholas, na construção da identidade de sua família e na sua própria história, 

Benega pontuou a Guerra Civil como um marco. A questão política marca a sua busca de 

construir sua auto-imagem de imigrante. Antonio, ao confundir essas datas nos indica o 

significado da Guerra Civil Espanhola na memória dos espanhóis e descendentes. O pavor 

e a barbárie, causados, não só pela guerra civil, como também pelo “regime fascista”, em 

um segundo momento interferiram diretamente na vida e na experiência destes indivíduos, 

fazendo emergir tais sentimentos. Toda essa mágoa e rancor talvez indiquem que esses 

acontecimentos deixaram marcas profundas na vida destas pessoas e que foram narrados de 

uma geração à outra, povoando o imaginário espanhol. A não vivência direta dos 

acontecimentos, ou no caso das crianças, a não compreensão do que estavam vivendo, 

possibilitou que as pessoas até misturassem momentos históricos, os quais motivaram ou 

não sua imigração para o Brasil ou para outros países.  

Benega, diferentemente dos demais entrevistados acrescenta um dado importante 

para a compreensão da conjuntura política da Espanha Franquista.   

   

   

Não então, (...) mas estava no começo de todo esse processo 
de uma Espanha fechada, (...), da igreja católica, né, muito 
atrasada, então assim, tinha pouco emprego, quase toda 

                                                 
42 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa na cidade São Paulo. 12/07/2007. História de vida 
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Espanha era totalmente agrária ainda né, isso no começo do 
século. Então assim,  ela vem uma vez, ela fica um tempo 
aqui e volta para lá né, porque ela não se acostumou43. 

 

 

O começo do séc. XX na Espanha, segundo ele, fora marcado pelo poder de uma 

igreja católica atrasada, uma Espanha totalmente agrária, de um atraso industrial, 

ocasionando uma crise econômica, e a falta de emprego, fatores que intervieram na decisão 

de emigrar de sua avó.     

Esse transitar de memória entre presente e passado que se apresenta na narrativa de 

Antonio relativa à emigração de sua avó, traz a preocupação dela com a questão financeira. 

O querer “fazer dinheiro” era o seu mote, uma vez que este seria o facilitador para o seu 

retorno à sua terra natal. Para sua, avó a vinda ao Brasil tinha um caráter provisório. 

Mesmo que ela não tenha conseguido voltar, marcou sua relação com o Brasil. Repetindo o 

que ouvira várias vezes de sua avó:  

 

 

“aqui eu só vim para ganhar dinheiro, para ganhar 
dinheiro”.  Tanto que ela vendia banana. Se fazia de tudo, 
tudo, tudo, pra poder ganhar dinheiro44 

 

 

A avó de Antonio Benega tinha muito bem definido o desejo de ganhar dinheiro e 

retornar com toda a família para a Espanha: mas ela não, ela (...) “quero ser enterrada lá, 

quero ser enterrada lá, quero ser enterrada lá, aqui eu só vim para ganhar dinheiro” 45. 

Sua avó já havia definido que o Brasil seria apenas um país para o qual viria “para ganhar 

dinheiro”, havia um enraizamento muito forte em relação a sua cultura. Podemos trazer 

vários elementos que nos indicam que sua proposta de imigração fosse provisória. Há 

                                                 
43 Antonio Benega. Entrevista realizada no bairro da Mooca em São Paulo. 29/04/2006. História de vida. 
44 Antonio Benega. Entrevista realizada no bairro da Mooca em São Paulo. 29/04/2006. História de vida   
45 Antonio Benega. Entrevista realizada no bairro da Mooca em São Paulo. 29/04/2006. História de vida  
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várias questões que podemos apontar: a língua espanhola, que de acordo com Antonio, 

aprendeu-se em casa, o flamenco e a castanhola, usada em alguns ritmos flamencos. Havia 

uma exigência por parte de sua avó de que suas filhas aprendessem essas práticas, no 

entanto não tinham interesse algum. Benega nos fala do interesse de sua avó em construir, 

em preservar a memória de sua terra, o que significava rejeitar a tudo que lhe parecesse 

brasileiro, como a língua portuguesa, que se negou a aprender. Faleceu antes que tivesse 

condições de voltar e foi enterrada em solo brasileiro.    

Fernando De La Rua Campolín também foi muito importante para nossa 

investigação. Filho de espanhol, hoje atua profissionalmente na Espanha como guitarrista 

flamenco. Sua ascendência espanhola é por parte de pai, o qual veio de uma pequena 

cidade perto de Toledo, capital de Castilla - La Mancha. A Comunidade de Castilla – La 

Mancha é vizinha de Andalucía. Na verdade seu pai nasceu em “Valle de Santo Domingo e 

se criou em Madrid. Meu pai nasceu no ano de 1935 um ano antes da Guerra Civil 

Espanhola46 É muito significativo, que a Guerra Civil também seja para Fernando um 

marco em relação ao nascimento de seu pai, um marco na vida do espanhol. 

Independentemente da data estar correta ou não, o que é necessário apreender é o quão 

significativa foi e é a Guerra Civil na vida destas pessoas. Ela é um marco de memória, que 

deixa marcas, rastros, os quais fazem com que as pessoas se remetam a ela para se referir a 

alguma coisa importante em suas vidas. Abrir mão dessa temporalidade parece não ser 

nada fácil para alguns dos entrevistados, ainda que rememorar isto possa parecer 

melancólico. A Guerra Civil Espanhola representou para os espanhóis e para De La Rua 

uma referencia histórica importante que ele associa ao nascimento de seu pai. De La Rua 

situa a vinda de seu pai entre os anos 58 e 60, mesmo período de Pepe.  

                                                 
46 Fernando De La Rua Campolín. Entrevista realizada em um estúdio no bairro da Lapa em São Paulo. 
21/12/2008 História de vida. 
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Dentre as várias entrevistas que realizei, há uma que se destaca por sua 

singularidade, a de Maria Luz Garcia Lopez Neira. Esta senhora nascida em Sada, cidade 

localizada próximo à La Corunha na Galícia, emigra com seus pais para o Brasil. Diferente 

de outros imigrantes, esta família vem em busca de um lugar com um clima menos frio, já 

que seu pai sofria de má circulação sanguínea e por recomendação médica, deveria 

procurar um lugar onde o frio não fosse tão intenso, facilitando assim seu tratamento.  

As falas expostas até aqui nos são úteis para tentarmos apreender como o processo 

migratório se dá para cada família. Há diferenças e semelhanças que podemos indicar em 

relação aos nossos narradores. O que estamos trazendo agora são quais experiências cada 

emigrante viveu. E. P. Thompson47 ajuda-nos “trilhar este caminho”, a pensar essas 

problemáticas. Ao trabalharmos com a noção de experiência proposta por Thompson, 

entendemos que há dois outros conceitos importantes a serem discutidos: o de sujeito e o 

de processo. Trabalhar com esta noção é lidar com a questão histórica, é não generalizar as 

experiências específicas de um momento histórico para qualquer tempo e lugar, é não lidar 

com modelos, mas com um processo que está em um constante movimento de fazer-se e 

não está pronto em momento algum.   

Por essa razão estamos indagando: quais experiências que cada família viveu? Qual 

é a experiência de emigrar e chegar a uma terra estranha, de relacionar-se com uma nova 

cultura, de se inserir nesta cultura e no mercado de trabalho?   

Tanto a família de Pepe, como a de Maria Luz se organizaram em grupos para 

virem, isto é, primeiro veio seu pai, posteriormente seu irmão, e por último, a senhora Luz, 

que havia ficado para terminar o ensino fundamental, ou básico como ela diz. A forma 

como a família de Pepe de Córdoba se organiza para emigrar, ou seja, a experiência 

                                                 
47 THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de 
Althusser. Rio de Janeiro: Zahar Ediotres, 1981. 231p. 
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migratória, vivida por sua família foi similar. Pepe nos conta que primeiro vem o seu pai e 

seu cunhado, depois vem Pepe e o restante da família, aos poucos como ele diz, são as 

formas como se organizavam alguns emigrantes para vir. 

Como temos falado ao longo de nossas exposições sobre a temática que estamos 

desenvolvendo neste trabalho, importa-nos saber também como esses agentes sociais se 

apropriam da cidade interferindo em sua dinâmica, e como esta intervém em suas vidas. A 

construção de uma nova identidade passa por re-significar sua nacionalidade espanhola e 

redefinir seu sentimento de pertença e por criar novos laços com a nova cultura.  

Arantes48 contribuiu muito no sentido de se pensar que a cidade propícia a criação 

de espaço de sociabilidades, os quais acabam tornando-se territórios, no significado que 

vimos empregando desde o inicio de nossa explanação. Assim uma de nossas demandas é a 

de saber: na cidade, onde estas pessoas trabalharam, moraram. A família de Maria Luz ao 

se inserir na cidade monta uma pensão, onde a família passa a trabalhar em uma atividade 

muito comum naquela época, como lembra Luz. Trabalharam nesta pensão, durante 

aproximadamente quatro anos, a qual estava localizada no bairro do Belenzinho, esta foi a 

primeira atividade de sua família no Brasil. Maria Luz nos conta que seus pais trouxeram 

dinheiro da Espanha, onde tinham uma vida um tanto quanto “cômoda”, com casa, bens, 

etc. Sua família não era rica, porém tinha um vida estável na Espanha, assim não vieram 

para o Brasil para procurar um emprego.     

A entrevista de Fábio Garcia Neira trouxe também uma contribuição importante às 

nossas análises. Os seus pais, o Sr. Gonzalo e a Sra. Maria Luz, ambos espanhóis de 

nascimento emigraram para o Brasil onde se conheceram e se casaram. Assim, Fábio 

pontua que as motivações à emigração de sua mãe são diferentes das de seu pai. Seu pai 

emigrou só, ou seja, sem os próprios pais, era órfão. O avô de Fábio havia morrido na 

                                                 
48ARANTES, Antonio A. Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 2000. 190p. 
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Guerra Civil Espanhola e a avó morrera pouco tempo depois de tuberculose. Após ficar 

órfão, o Sr Gonzalo fora viver na casa de tios, onde trabalhara com a pesca. Fábio ressalta 

que seu pai tinha uma condição socioeconômica mais modesta que a daquela que seria sua 

esposa, Maria Luz. De acordo com Fábio, o senhor Gonzalo, seu pai, era: “bem mais 

pobre, bem mais pobre, que a minha mãe” 49. A situação na Espanha em 1957, ano que seu 

pai emigra não era nada boa: “a Espanha é difícil de você encontrar um emprego, as 

chances de progresso eram muito menores que eram no Brasil 50. Além de seu pai não ter 

uma vida estabilizada como sua mãe, ou seja, ao fato de ser mais pobre ainda se somava a 

questão da falta de emprego na Espanha, que Fábio justifica da seguinte forma: estava mal 

porque a guerra, a Espanha se consumiu com a guerra51. Nas memórias que traz de seu 

pai, Fábio fala com muita convicção que a Guerra Civil Espanhola havia “feito um 

estrago” muito grande na sociedade espanhola. Estrago do qual a Espanha se ressentia 

ainda no final dos anos 50 do séc. XX. A guerra civil interferiu na vida de seu pai e de seu 

avô. Primeiro seu avô morrera na guerra e posteriormente os reflexos da mesma podiam ser 

sentidos no final dos anos 50, através da falta de emprego, que interferia nas condições de 

vida espanholas.  

Em algumas narrativas podemos perceber que a imigração, a qual alguns espanhóis 

denominaram como “maciça” nos anos 50, está relacionada à questão da guerra civil e da 

Segunda Guerra Mundial. Não levar em consideração essas questões seria não entender o 

processo histórico no qual este grupo esteve envolvido e do qual originou o seu 

deslocamento, que por sua vez não se dá de forma involuntária. É nesse sentido que 

apreendemos as reflexões de Sayad, que nos indica que a emigração é motivada por alguns 

fatores, os quais não são aleatórios, ou sem importância.    

                                                 
49 Fábio Garcia Neira. Entrevista realizada em minha em Campinas. 18/04/2010 História de vida 
50 Fábio Garcia Neira. Entrevista realizada em minha em Campinas. 18/04/2010 História de vida 
51 Fábio Garcia Neira. Entrevista realizada em minha em Campinas. 18/04/2010 História de vida 



 

 40 

Fábio narra que seu pai emigrara porque havia no Brasil um tio que o convidara a 

vir para a América porque a situação de nosso país estava mais favorável que a espanhola. 

Esta parece uma constante senão na maioria, pelo menos em grande parte das estratégias 

migratórias deste grupo. O fato de haver parentes e amigos que já haviam se estabelecido 

no Brasil, facilitara para alguns imigrantes sua chegada ao país, e influenciava até mesmo 

antes, sua decisão de emigrar.  

Similar ao caso do pai de Fábio é o da família de Mari Mariñas, nascida em La 

Coruña, na Galícia.  Seu pai emigrou porque tinha um parente que já vivia no Brasil, veio 

também por conta de alguns amigos: O meu pai veio por um primo segundo que era muito 

amigo dele e por amigos né!52. É muito importante ressaltar que alguns de nossos 

narradores têm histórias de vida semelhantes, das quais percebemos que o fato de possuir 

amigos, parentes, facilitava a vinda e até mesmo a organização do imigrante em São Paulo. 

Tanto Maria Luz, mãe de Fábio, quanto Mari Mariñas vieram para o Brasil porque os pais 

emigraram e decidiram trazer os filhos. Situação diferente do Sr. Gonzalo, o pai de Fábio, 

que ficara órfão na Espanha e emigrara só.  

Mari emigra aos 10 anos de idade, e nos conta que as motivações para que seu pai 

viesse para “as Américas”, se deram em virtude de a Espanha estar vivenciando 

momentos de crise no trabalho, no emprego, provocados tanto pela Guerra Civil Espanhola 

(como apontou Fábio) quanto pela Segunda Guerra Mundial, da qual Franco até certo 

momento participou e contribui na medida do possível: Não, porque a Espanha estava 

devastada. A Espanha entrou com aceite porque era, tinha aqui se tinha muito aceite, si e 

Franco deu também muitas coisas.53 De acordo com Mari o General Francisco Franco 

                                                 
52 Maria Dolores Daparte Souto Mariñas. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 
23/04/2010. História de vida.   
53 Maria Dolores Daparte Souto Mariñas. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 
23/04/2010. História de vida  
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tinha uma preocupação em apoiar a Alemanha, uma vez que esta havia fornecido a ele 

armamentos durante a Guerra Civil Espanhola.  

Mari nos dá ainda uma dimensão extremamente interessante de sua chegada a São 

Paulo. O fascínio, termo usada por ela, que a Serra do Mar exerceu sobre ela e seus irmãos, 

todos crianças, durante a subida pela estrada da serra. Mari se empolga em sua narrativa, 

gesticula, dá uma entonação de alegria, revivendo aquele momento especial em sua vida. 

Havia, segundo ela, uma grande expectativa de sua parte e de seus irmãos em relação a 

estar chegando às Américas, chegamos às Américas.    

Para Mari Mariñas e sua família, que emigraram de La Coruña com o intuito de 

“ fazer as Américas” 54, ganhar dinheiro suficiente para retornar ao seu país com uma 

situação financeira um “pouco melhor”, talvez fosse a motivação maior, mas não podemos 

generalizar e concluir que para todos os emigrantes, este processo se dá da mesma forma. 

As experiências migratórias são múltiplas, e devemos estar atentos a elas. O 

período é similar, os problemas sócio-econômicos do país podem ser similares, os quais 

sem dúvida podem motivar o emigrar, mas a experiência de cada família, de cada 

indivíduo, de cada emigrante, não o é.      

Nesses relatos podemos perceber por parte dos narradores, diferentes maneiras de 

se inserir no processo migratório. Na construção de suas memórias o passado lembrado e 

narrado é parte constituinte de suas referências identitárias no presente. Para alguns, a 

rejeição à situação política da Espanha franquista é parte significativa de suas histórias, 

para outros Franco é visto com certa simpatia e estar ao lado da Alemanha nazista é mera 

contingência. Outros procuram desvincular sua opção (ou de seus pais) por deixar a 

Espanha de qualquer aspecto político ou de quaisquer dificuldades financeiras, o que os 

                                                 
54 Maria Dolores Daparte Souto Mariñas. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. História 
de vida. 
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diferencia dos demais imigrantes. Neste caso são evocadas razões de saúde ou o convite de 

amigos já estabelecidos aqui.  

O que podemos perceber é que nenhum dos narradores quer ser simplesmente 

enquadrado na denominação generalizante de imigrantes. Ilde faz questão de afirmar sua 

condição de não imigrante. “Nada contra os imigrantes, pelo amor de Deus, os imigrantes 

coitados, pelo amor de Deus55, mas eu não sou um deles.     

Temos observado até aqui as motivações, ou as razões para a emigração. Assim, 

além de entender qual o significado desta para cada um, pretendemos a partir de agora 

tentar entender como estes imigrantes e seus descendentes diretos vão se inserindo na 

sociedade paulistana e no mercado de trabalho, de que forma os seus modos de vida vão se 

adaptando ao novo ambiente, como diria Stuart Hall, como recuam e avançam  e como se 

relacionam com a sociedade paulistana. Como nos propõe E. P. Thompson, entender como 

os “modos de vida e de luta” são reinventados e incorporados em sua experiência.  

Os espanhóis ao se fixarem na cidade paulistana começam a se organizar na busca 

por construir uma nova vida. Ao se apropriarem da cidade, espaços, laços de amizade, de 

sociabilidade e de solidariedade constituem-se. A criação de uma associação com o 

objetivo de prestar assistência ao imigrante desprovido de amparo em uma terra estranha. 

A Sociedade, quando fundada tem um caráter assistencialista. Comemorações, reuniões, 

manifestações desta cultura são possíveis. Assim os festejos vão se configurando como 

oportunidade de rememorar, de reviver suas experiências e suas vivências espanholas, 

manter vivas suas referências identitárias, entre essas manifestações estão os festejos, que 

remetem e trazem lembranças da mãe pátria e das regiões às quais pertencia cada etnia. 

Assim em meio a algumas das festas realizadas pela Sociedade Hispano está a Fiesta de 

Andalucía realizada anualmente.     

                                                 
55 Ilde Gutierrez. Entrevista realizada em seu apartamento na cidade de São Paulo. 19/12/2007. História 
de vida.  
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Cláudio, neto de espanhóis, narra de que forma seu avô vai se introduzindo no 

mercado de trabalho em Bálsamo: 

  

  

(...) então lá eles começaram a trabalhar com frota de táxi. 
Meu avô trabalhou como taxista né, até conseguir estabilizar 
um pouco a situação, só que ele perdeu todo o dinheiro teve 
todo um transtorno na família então a situação começou a 
ficar um pouco complicada e eram doze, doze filhos que meu 
avô teve né e o meu pai foi o primeiro a vir pra São Paulo 
pra tentar a vida.56  

  

  

É muito significativo para nossa investigação depreender a complexidade e os 

efeitos variados da imigração. Abdemalek Sayad apresenta a complexidade deste processo 

que está em movimento, este é um fenômeno em movimento. O que estamos entendendo 

aqui como complexidade são questões como a levantada por Cláudio, que diz que seu avô 

tentou uma vida como taxista em Bálsamo no interior de São Paulo. No entanto, um 

“transtorno familiar” o levou perder todo o dinheiro. Assim, diante da nova situação vivida 

pela família, o pai de Cláudio migra para São Paulo, separando-se de seus pais e irmãos. 

Há que se levar em consideração que o pai de Cláudio migra com apenas treze ou quatorze 

anos, ou seja, um tanto quanto jovem. Claro que esse problema financeiro poderia 

acontecer na Espanha, mas não se pode deixar considerar a condição de imigrante de seu 

avô e qual tipo de experiência vivenciou como imigrante, que poderia ou não levá-lo a 

perder todo dinheiro. O que Sayad traz de reflexão é a migração e seus desdobramentos. 

Quando o autor fala em: (...) seus efeitos e suas causas próprias (...) 57, podemos 

interpretar que autor está apontando para os reflexos e para uma dinâmica própria que pode 

possibilitar uma migração no interior da imigração.  

                                                 
56 Cláudio Rubinho. Entrevista realizada na Mooca em São Paulo 29/04/2006. História de vida. 
57 SAYAD, Abdelmalek. A imigração: ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: EDUSP, 1998. 299p. 
Pag 105  
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Antonio Benega, amigo de Cláudio Rubiho, conta que sua avó, já no Brasil 

trabalhava no que fosse necessário, para conseguir guardar o dinheiro para voltar à 

Espanha com a família: (...) ela vendia banana, (...), se fazia de tudo, tudo, tudo, pra poder 

ganhar dinheiro, porque a idéia era ganhar dinheiro e voltar pra lá, (...).58. Enquanto o 

avô de Cláudio foi trabalhar com táxis em Bálsamo, a avó de Antonio trabalhou fazendo de 

tudo, inclusive vendendo bananas, o que dá a impressão de fazê-lo como uma vendedora 

ambulante. As diferentes formas de garantir a sobrevivência, de entender e de se inserir no 

trabalho, como meio de suprir suas necessidades é que são importantes.  

As experiências e trajetórias de muitos imigrantes foram encaminhando-os para 

determinadas atividades profissionais muito ligadas à arte, a música como é o caso de Ilde 

Gutierrez, e a dança como é o caso de Pepe de Córdoba, questões que serão mais 

aprofundadas no decorrer do capítulo três.  

Pepe é considerado um dos maiores artistas da história do flamenco em nosso país 

e, entre outros artistas do meio flamenco, contribuiu para a divulgação desta arte pelo 

Brasil “afora”. Sua vida dedicada à arte fez dele uma das figuras mais conhecidas e 

importantes no universo flamenco brasileiro. Atualmente Pepe não dança mais 

profissionalmente e tem uma vida pacata na cidade de Tiradentes no interior de minas 

Gerais, onde desempenha atividades relacionadas também ao flamenco, mas apenas com 

crianças. 

  

  

E o Pepe de hoje é eu estou tranqüilo eu moro em Tiradentes 
numa casa numa cidade histórica que eu escolhi, pra morar! 
Moro em São Paulo e moro lá! Eu gosto muito de lá porque 
lá tenho meu estúdio! Eu lá faço muito trabalho é com 
crianças com é um flamenco já diferente, posições, faço 
trabalhos de quase uma terapia seria do corpo né.59 

          
                                                 
58 Antonio Benega. Entrevista realizada na Mooca em São Paulo. 29/04/2006. História de vida 
59 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa na cidade São Paulo. 12/07/2007. História de vida 
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Este é o Pepe atual se colocando na sociedade brasileira. Além de bailarino 

flamenco é dono de antiquário, outra atividade a qual se dedica há vários anos, da qual se 

orgulha e tem muito prazer. 

A inserção destes imigrantes espanhóis na sociedade paulistana e no mercado de 

trabalho ocorreu de distintas maneiras. Vale destacar o caso de Ilde Gutierrez que ao 

chegar ao Brasil, antes de ingressar na carreira artística, vai trabalhar com sua mãe em uma 

fábrica de sapatos, na qual algumas amigas se encantam com seu talento como cantora. 

Ainda na Espanha, às vezes cantava informalmente, apenas como entretenimento entre 

amigos, onde viva antes de emigrar. No Brasil as colegas de trabalho notando seu talento 

levaram-na para cantar na radio América em um programa que se chamava Grandes 

Audições Palinha, onde participou de um concurso. Coincidentemente, Pepe de Córdoba 

participou deste programa em um determinado momento de sua vida, como bailarino é 

claro. Após vencer o concurso, Ilde fica trabalhando por um ano na radio América e logo 

após é contratada pela radio Nacional, onde trabalhou durante treze, ou catorze anos. Foi a 

partir daí que sua carreira artística deslanchou.       

Ao entrevistar Maria Luz, menciono o nome de Ilde Gutierrez, que também havia 

imigrado nos anos cinqüenta. Pergunto-lhe se conhecia Ilde, se sabia de sua trajetória 

artística, se já havia assistido a alguma apresentação sua na Sociedade Hispano Brasileira 

durante as Fiestas de Andalucía. Ao ouvir que Ilde fizera parte do programa da radio 

América, Grandes Audições Palinha, Maria Luz abre um sorriso e me diz que ouvia este 

programa.  

Esses relatos nos possibilitaram compreender de que maneira estes espanhóis e 

descendentes vão se inserindo na sociedade paulistana, e quais elementos preservam e ou 

re-significam em terras estrangeiras em situação nova, um novo ambiente, um novo “lar”, 
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o que de alguma maneira vai intervindo, em sua forma de ser, no seu viver em suas 

experiências de uma forma geral. 

No entanto, este ser espanhol/brasileiro expressa uma dupla identidade: a  

hispano/brasileira. Propusemo-nos a trabalhar na perspectiva de Stuart Hall, na qual a 

identidade: pode constituir um posicionamento, ao qual nós podemos chamar 

provisoriamente de identidade60. Se as posições mudam, não podemos conceber a 

identidade como algo fechado, mas sim como algo que é histórica e individualmente 

construído, o “ser espanhol” ou o “ser brasileiro” não tem o mesmo significado para todos 

os espanhóis e descendentes, cada individuo o experimenta em seu cotidiano e em seu 

ambiente de diversas e distintas maneiras. Esta é a razão pela qual optamos pela idéia de 

referências identitárias, por entender que esta sim contempla estas alternâncias nos 

posicionamentos dos sujeitos. Não podemos nos esquecer que para algumas pessoas este 

ser espanhol/brasileiro pode ter um significado ao menos próximo.  

“Perseguimos” então nas entrevistas e nas fontes quais seriam estes elementos 

culturais que ainda resistem ao tempo na vida do grupo com o qual estamos trabalhando. 

Ao discorrermos sobre os elementos culturais e as tradições espanholas presentes 

na vida do grupo que estamos estudando precisamos ter a noção de que estes podem 

apresentar-se de diversas formas, seja na língua, na comida, ou em outras práticas 

cotidianas, as quais vão se amalgamando à cultura brasileira.  

Assim que comecei a entrevista com Laurita e lhe pedi para falar sobre sua 

ascendência espanhola, ela diz que sua mãe é de Almería, uma cidade andaluza. Neste 

momento pronuncio Almería, me utilizando do acento (sotaque) espanhol e 

automaticamente Laurita me pergunta: ¿Hay que hablar en español, o hablamos en 

                                                 
60 HALL Stuart. Da diáspora: identidade e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. 
410p. Pag. 409. 
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portugués?61 É neste instante que se estabelece entre e mim e minha entrevistada uma certa 

cumplicidade e a possibilidade de “nos comunicamos em espanhol” 62, uma vez que lhe 

sugiro, de forma involuntária, apenas na pronúncia de uma palavra, a nossa ascendência 

comum. Laurita me responde de forma natural, como se dissesse que compartilhamos das 

mesmas referências culturais espanholas, como a língua, por exemplo.     

Observando a entrevista de Ilde Gutierrez, notamos que uma de suas motivações 

para que seu filho falasse apenas o castelhano no cotidiano familiar não significava 

rejeição ao português e sim o fato de Ilde não dominar a nova língua:  

 

 

— Ilde: Com certeza! Mesmo porque eu não tinha perdido 
porque o meu filho fala o castelhano é (...) 
— Luiz: Aprendeu com você aqui? 
— Ilde: Aprendeu aqui comigo! E o português ele aprendia 
na escola! Porque ele falava, mãe! Falava mãe! E eu fazia 
de conta que não era comigo né! Mãe! Eu falava mãe, é na 
escola, aqui é castelhano porque o meu português você vai 
aprender errado! 
— Ilde: Então você aqui fala castelhano! E na escola você 
aprende o português! Eu ia ensinar pra ele o português que 
nem eu sabia direito?  
— Luiz: Ah! Olha que interessante!  
— Ilde: Não é? 
— Luiz: Então o motivo pelo qual, você queria que ele 
falasse espanhol é porque você dominava muito mais o 
espanhol que o português!  
— Ilde: Com certeza eu ia ensinar ele, é o que o português 
fajuto?63  

 

 

Situação bem diferente da avó de Benega que rejeitava a língua portuguesa. Em 

outras entrevistas vamos notando também os traços e elementos culturais espanhóis. As 

formas de sociabilidade aqui reinventadas, em sua narrativa Iracy Prades, filha de 

                                                 
61 Laurita Castro. Entrevista realizada em sua casa em São Paulo. 01/02/2007. História de vida.  
62 Apesar do fato de Laurita ser fluente na língua espanhola, a entrevista se deu em português, mesmo 
porque Laurita é brasileira e fala português fluentemente.    
63 Ilde Gutierrez. Entrevista realizada em seu apartamento na cidade de São Paulo. 19/12/2007. História 
de vida. 
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espanhóis de ambos os lados, traz essa dimensão de um viver de um filho de espanhóis 

radicados no Brasil.     

 

 

É, por exemplo, as festas na verdade quando tinham 
aniversários, assim, natal, ano novo essas coisas, mas 
lógico, festas assim tipicamente espanholas então, por 
exemplo, o peru na verdade ficou pra mais tarde, mas eram 
mais comidas espanholas como: tortillas né, as rabanadas, 
que aí a gente comia. E isso claro, sempre virava uma 
juerga, uma juerga é como aqui vamos comparar, com uma 
roda de samba, que estão (...) um grupo de amigos e de 
repente começam a cantar levanta alguém samba, uma 
juerga é a mesma coisa, é um grupo de amigos64 

 

 

Festas como aniversários, Natal, Ano Novo, as quais não são tipicamente 

espanholas, eram comemoradas com comidas espanholas (por exemplo, as tortillas). 

Também eram freqüentes as juergas flamencas 65, reuniões nas quais se canta, se bebe e se 

baila o flamenco onde há certo barulho e alvoroço. 

Nos relatos de cada espanhol e descendente são trazidos sinais, rastros, de uma 

cultura que se re-significa, se recria, de uma tradição que se re-nova, que se re-inventa e 

que, portanto, se modifica ao longo do tempo. 

Iracy, nos fala de uma tradição espanhola muito forte em sua casa, permitindo uma 

experiência familiar hispânica, levando a bailarina a se aproximar do flamenco desde 

menina. Essa realidade narrada por ela nos ajuda apreender um pouco do que estamos 

entendendo como o ser espanhol/espanhola.  

 

 

                                                 
64 Iracy Prades. Entrevista realizada em sua academia no Ipiranga em São Paulo. 08/06/2007. História de 
vida    
65 En Andalucía, reunión bulliciosa en la que se canta, se bebe y se baila flamenco. Disponível em: 
http://buscon.rae.es/draeI/  
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Desde bebê e a minha irmã também (...). E bom na minha 
casa era uma casa típica espanhola né comidas espanholas, 
tradições espanholas (...) 66.  

 

 

Ao falar da juerga, o que Iracy define como um agrupamento de pessoas onde 

dançavam, cantavam, batiam palmas, de maneira alternada, Iracy fala de sua paixão pela 

dança desde pequenina.    

  

  
Começam a, cantar, dançar flamenco levanta um, levanta 
tal, e eu desde pequenininha já sempre (...) é e sai pra 
dançar mesmo, e pegava e dançava com o que eu sentia não 
tinha técnica, então eu dançava o que eles cantavam e eu 
dançava e assim não havia nenhuma festa que não fizesse 
uma juerga que não me chamassem, Iracy é como falava 
quando eu era pequenininha viene, viene Iracy, baila, baila, 
e eu saía. Desde pequenininha sempre eu tive isso dentro, 
mas as festas eram sempre assim tipo aniversário, é natal, 
festas que eram entre amigos, que nós íamos, que nós 
fazíamos também. 67  

   

                    

Antonio Benega também nos aponta em seus relatos a presença das práticas 

culturais espanholas, vivenciadas através das festas, das comidas e de uma forma de vida 

muito influenciada pelos “modos de ser” espanhóis, da cultura espanhola.  

 

 

É, uns sempre cantavam né, haí, haí, haí, haí tal Sabe? 
Sempre tinha alguém até, que sabia fazer alguma coisinha 
entendeu? Ou então falava e comia e fazia comida, juntava 
quatro cinco mesas e fazia aquele “mesão” inteiro, jogava 
tômbola né tal. Quer dizer sabe assim, isso são coisas acho 
que são é da minha infância entendeu e que e eu vivia aquilo 
e comida e comida e comida e comida e só que todos foram 
morrendo! Então sabe, eu até tenho um certo, que eu fui 

                                                 
66 Iracy Prades. Entrevista realizada em sua academia no Ipiranga em São Paulo. 08/06/2007. História de 
vida.  
67 Iracy Prades. Entrevista realizada em sua academia no Ipiranga em São Paulo. 08/06/2007 História de 
vida.  



 

 50 

fazer flamenco pra tentar po é resgatar essa época boa da 
minha vida entendeu? Sabe assim? Porque me faz falta fazer 
hoje tem poxa os meus avós é a vidinha.68   

 

 

As festas e as reuniões, de acordo com a narrativa de Antonio, possibilitavam ao 

grupo, a estas pessoas, compartilhar e apreciar, comidas espanholas, músicas espanholas, 

especialmente as flamencas, além de outras formas de “passa tempo”, como os jogos de 

tômbola. Estes eram momentos de prazer, de alegria, de confraternizarem-se, de 

compartilharem experiências de um viver espanhol. Assim uma questão muito significativa 

ao final de sua fala é a busca por esta “vidinha”, ou seja, Antonio decide aprender 

flamenco para estar próximo de tudo isto, para tentar amenizar a falta de seus avós. Seu 

ingresso na arte flamenca tem a ver com estas referências afetivas dos seus avós.       

Tito Gonzalez, guitarrista flamenco, neto de espanhóis, ao expor como fora seu 

primeiro contato com a música espanhola nos remete a memória que tem do pai, através da 

qual conheceu vários estilos musicais espanhóis.   

 

 

Eu tinha um referencial através do meu pai que o meu pai 
tinha alguns discos, né, é. Um disco do Paco de Lucia é Luiz 
Maravilla, também ele gostava de música espanhola de um 
modo geral não o flamenco só especificamente, é bolera e 
música latina né. Então eu tinha um referencial de escutar 
através do meu pai assim.69 
 

 

Sua aproximação com a música flamenca se tornou ainda maior quando conheceu 

Fernando De La Rua, e depois passando a freqüentar as festas flamencas e 

conseqüentemente a Sociedade Hispano Brasileira.  

                                                 
68 Antonio Benega. Entrevista realizada no bairro da Mooca em São Paulo. 29/04/2006 História de vida.    
69 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua casa em Itatiba. 19/08/2007. História de vida 
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No entanto, devemos salientar que em cada família estas questões emergem 

distintamente. O próprio Tito tem referências muito pequenas de família. Como ele mesmo 

diz, seu avô era espanhol, já seu pai nascera no interior de São Paulo, e Tito não tem 

conhecimento de que lugar era seu avô, onde nasceu e não há esta busca de origem, esta 

preocupação em relação às questões ligadas a sua ascendência. Ao contrário do que 

identificamos anteriormente na entrevista de Iracy Pradez, as tradições da cultura 

espanhola ao longo da vida de Tito Gonzalez não são tão fortes. Não faz parte de sua 

educação o aprender a falar espanhol desde pequeno. É diferente com Iracy: Desde 

pequenininha e não na verdade eu não falava português.70 Ser filha de espanhóis, já que o 

pai era madrilenho e a mãe granadina, isto torna o cotidiano de Iracy diferente do de Tito. 

Neto de espanhóis, é compreensível que as tradições sejam preservadas de formas 

diferentes, uma vez que a segunda geração já passa a ter as práticas locais mais presentes 

em sua vida. Não podemos nos esquecer que Iracy fala fluentemente a língua portuguesa, 

ou seja, aparentemente, Iracy preserva mais os traços espanhóis que Tito, mas o português 

também foi incorporado à sua vida como língua.  

As apropriações da cultura local foram e vão ocorrendo de forma a “caminhar” 

“lado a lado” com a cultura espanhola. Percebemos haver na comida, na música e no 

próprio flamenco essas incorporações do jeito de ser brasileiro. Iracy nos relata gostar de 

muitas atividades culturais brasileiras: festas, comidas e também da música nacional.  

 

Iracy: E Djavan, sabe?  
Luiz: Festas brasileiras! 
Iracy: Sempre, sempre! Adoro festa junina, adoro festa 
junina, você entendeu? Adoro não, todas estas coisas, minha 
mãe faz paella super bem, não na minha casa a gente come 
lasanha, a gente come macarrão, a gente come paella, a 
gente come feijoada. E tem que ter arroz e feijão, só que 

                                                 
70 Iracy Prades. Entrevista realizada em sua academia no Ipiranga em são Paulo. 08/06/2007. História de 
vida.  
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também tem jamón, também tem chorizo. Você está 
entendeu?  
Eu nasci aqui eu adoro ver carnaval na televisão71  

 

 

Iracy nos indica que o fato de viver do flamenco de viver e cotidianamente a cultura 

espanhola, não a impede de ser também brasileira. Mas, ainda sua dança sofre grande 

influencia da música brasileira. Esta é a relação que vimos percebendo uma relação 

hispano/brasileira, relação onde este grupo se apropria das comidas, da música, entre outras 

práticas brasileiras.     

É importante ressaltar que estamos trabalhando com espanhóis, filhos e netos de 

espanhóis, ou seja, trabalhamos com gerações, assim devemos tomar certo cuidado para 

não incorrermos no equivoco de achar que o fato de ser neto e não filho pode fazer com 

que o neto não preserve certos traços, os quais foram preservados apenas pelos filhos, ou 

que os filhos não tenham sua doses de brasilidade. Esta observação se faz primordial para 

compreendermos as especificidades de cada ambiente familiar. As experiências narradas 

por Antonio Benega nos deram condições de compreendermos como era o seu cotidiano. 

Antonio, neto de espanhóis, conta que sua avó era muito preocupada com a preservação de 

certas tradições, como a língua e o flamenco, por exemplo. Antonio aprendeu a falar 

espanhol em casa, e teve também um contato inicial com o flamenco no convívio familiar, 

por imposição de sua avó: (...) eu comecei a ter mais acesso, porque em casa a gente tinha 

isso, porque a minha avó fazia as festas né, e ela chamava toda a vizinhança.72 Antonio 

aponta que sua avó era muito exigente quanto ao aprendizado da cultua espanhola: (...) 

minha avó poxa obrigava você a ficar aí, aí, aí, aí, aí, (palmas), batendo palmas ainda.73. 

Esta expressão, aí, aí, aí, aí, usado por ele se refere ao que chamamos de cante espanhol, 

que lembra melancolia.  

                                                 
71 Iracy Prades. Entrevista realizada na sociedade Hispano Brasileira. 27/02/2011. História de vida.  
72 Antonio Benega. Entrevista realizada na Mooca em São Paulo. 29/04/006. História de vida. 
73 Antonio Benega. Entrevista realizada na Mooca em São Paulo. 29/04/2006. História de vida  
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Com Tito Gonzalez foi diferente:   

 

 

Sou mais brasileiro! O flamenco na verdade é o contato que 
eu tenho com a cultura espanhola, é mais a música mesmo 
né. Não sou uma pessoa de hábitos espanhóis né, de comida 
espanhola de freqüentar associação de espanhóis, não tenho 
esses, esse hábito é só o contato música mesmo né gosto da 
Espanha do povo morei lá né um tempinho então gosto 
assim, mas eu sou brasileiro mesmo74.  

 

     

Uma de nossas preocupações foi entender como estes se relacionam no hoje, com 

sua cultura e com a cultura local. Fabio Garcia Neira, filho de espanhóis, relata que sua 

relação com a Espanha, deve-se a sua ascendência espanhola, ele nos conta ainda, haver 

sim um contato com elementos da “tradição” espanhola mais “fortes”, como o próprio 

idioma, por exemplo, no qual se comunica com sua mãe. Contudo, Fabio afirma ser mais 

brasileiro, de amizades brasileiras e enfatiza, ser a cultura brasileira predominante em suas 

práticas cotidianas. Cem por cento, todos os meus amigos são brasileiros, não freqüento 

mais clube espanhol. Não tem nada ver com o lado espanhol eu acho que só a família75  

A história de vida de Adriana Perez, neta de espanhóis, guarda algumas 

similaridades com a história de Tito Gonzalez. Adriana nos disse que os elementos da 

cultura espanhola que estavam presentes em sua vida estão relacionados à comida. Não, 

não, na comida assim influência de comida na minha família espanhola tem76. (...) minha 

avó fazia muito puchero que um cozido espanhol.77 Além da comida Adriana aponta 

também o vinho: Então é uma coisa típica na minha casa assim todo o mundo toma um 

                                                 
74 Tito Gonzáles. Entrevista realizada em sua casa em Itatiba. 19/08/2007. História de vida  
75 Fabio Garcia Neira. Entrevista realizada em minha casa em campinas com. História de vida 
76 Adriana Peres. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 14/07/2007. História de vida. 
77 Adriana Peres. Entrevista Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 14/07/2007. História de 
vida 
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cálice de vinho por dia.78. Adriana coloca em pauta o que havíamos dito anteriormente, 

que são múltiplas as formas de se sentir espanhol e de se preservar tradições. Tradições 

estas que são reinventadas e recriadas de acordo com o momento, com a família e com o 

ambiente no qual se vive. Através de nossas análises fomos percebendo a presença destes 

elementos da cultura espanhola na vida cotidiana, de espanhóis e descendentes, o que nos 

levou a entender que os rastros, os sinais permanecem, ainda que para alguns seja a 

comida, para outros, a bebida ou a dança, de qualquer forma eles estão presentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Adriana Peres. Entrevista Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 14/07/2007. História de 
vida.  
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1.2 – Constituindo territórios  

 

 

Os espanhóis vão se apropriando da cidade e vão ocupando espaços. Assim seus 

territórios vão sendo constituídos. Alguns vão se organizando em suas moradias, em 

bairros onde entendem haver uma presença espanhola mais expressiva ou ainda onde 

possam estar próximos a outros imigrantes espanhóis, aos seus compatriotas. De acordo 

com Adriana, os espanhóis e descendentes têm uma presença marcante no bairro: inclusive 

meu pai até hoje acho que eles não saíram aqui do Ipiranga ainda, porque aqui tem muito 

espanhol, tem muito.79. O que nos chama a atenção é que, praças, ruas e monumentos, na 

perspectiva de Arantes, são territórios, espaços apropriados pelos sujeitos históricos que 

deixam neles sua marcas. É na Vila Monumento que vivem e convivem vários hispano 

brasileiros. É também onde, está situada a Sociedade Hispano Brasileira (S.H.B), 

“território” que propicia a um grupo de andaluzes formar um grupo de arte flamenca. Não 

sendo exclusivamente andaluz, trata-se de entidade que acolhe e realiza outras festas que 

homenageiam diversas regiões da Espanha, como por exemplo Galícia, Valencia, Astúrias. 

Esta Sociedade dispõe de piscinas, quadras de futebol de salão, tênis, voleibol, basquete, 

além de salões de jogos, dominó e bilhar. É comum ver nos arredores do bar do clube, e 

nas salas de jogos, gerações idosas jogando baralho e se divertindo nas horas vagas.   

Foi possível perceber em outras entrevistas além da de Adriana Peres, a presença de 

imigrantes espanhóis no bairro do Ipiranga em São Paulo, mesmo que hoje ela não seja 

mais tão marcante. Iracy Prades nos conta que a presença espanhola no Ipiranga foi mais 

forte em anos anteriores e que atualmente talvez não seja mais tão significativa. É muito 

importante lembrar que mesmo que Iracy afirme não haver mais uma presença espanhola, 

como houve em outra época, ela mesma vive na Ipiranga, não só vive como também tem 

                                                 
79 Adriana Peres. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 14/07/2007. História de vida.  
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sua academia de dança na Rua Silva Bueno localizada no bairro. Ela nos diz que vive no 

bairro desde sua infância, ou seja, desde seu nascimento, e argumenta que quando meu pai 

veio pro Brasil ele achou que aqui era um lugar o Ipiranga80. Para muitos escolher o 

Ipiranga para viver se deveu ao fato de que esse bairro já abrigava alguns espanhóis. 

Outros bairros também receberam espanhóis como Brás, Mooca e Vila Prudente.        

O senhor Emilio Fernandez Cano, um espanhol que vive no bairro do Ipiranga e nas 

proximidades da Sociedade Hispano Brasileira (S.H.B) da qual é sócio, era o responsável 

pelo arquivo da Sociedade e nos forneceu alguns documentos para a pesquisa que 

desenvolvemos.  

Na compreensão de Antonio Benega, neto de espanhóis, o prédio que abriga a 

Sociedade Hispano Brasileira se encontra localizado no Ipiranga, por ser este local 

próximo aos bairros, onde viviam os espanhóis quando de sua construção.  

Fundada em 13 de março de 1898, a Sociedad Española de Socorros Mutuos e 

Instrucción, tinha como objetivo: (...) proporcionar salud a los cuerpos de aquellos pobres 

emigrantes enfermos81 (...), tendo como seu primeiro presidente Joaquin Aparício Mayol82. 

Seu intuito inicial era dar instrução aos emigrantes, além de assistência médica, 

farmacêutica e pecuniária. Vale ressaltar que no ano de 1900 fundou-se na Sociedade uma 

farmácia, onde havia um médico a disposição dos sócios ou até mesmo de não-sócios, 

espanhóis, que necessitassem de ajuda, sob o argumento de que esses não eram assistidos 

de forma adequada no Brasil, ou não tinham condições financeiras satisfatórias 83. A partir 

de sua fundação, determinou-se que quaisquer que fossem os documentos emitidos pela 

Sociedade, deveriam ser estes redigidos no idioma oficial de Espanha. Definiu-se, também, 
                                                 
80 Iracy Prades. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira.  27/02/2011. História de vida.  
81 MERCHÁN, Marcelino. História de La Sociedade Hispano Brasileira de Socórros Mútuos Instrução e 
Recreio. Uruguay: Oltaver S.A, 1993Pag 05  
82 Joaquin Aparício Mayol, além de ter sido o primeiro presidente da Sociedade, foi também um dos 
idealizadores desta que seria uma entidade com um fim assistencialista, amparando aqueles espanhóis que 
não tinham a quem recorrer em momentos de dificuldades vividos na nova terra.  
83 MERCHÁN, Marcelino. História de La Sociedade Hispano Brasileira de Socórros Mútuos Instrução e 
Recreio. Uruguay: Oltaver S.A, 1993. Pag 11 
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que teriam direito a associar-se todas as pessoas sem distinção de sexo, nascidas na 

Espanha, com idade inferior a sessenta anos, filhos de espanhóis, ou ainda, estrangeiros 

casados com espanholas.84     

Desde sua fundação até o inicio dos anos sessenta do sec. XX, o intuito da 

Sociedade ― que comprara seu primeiro terreno na Rua Olvidor Portugal, Vila 

Monumento para construção de sua sede própria, uma vez que pagara aluguel em seu 

endereço inicial ― era construir um hospital para dar assistência médica e hospitalar a 

espanhóis e descendentes. No entanto, no início da década de sessenta há uma mudança de 

planos da Sociedade, por entender que o governo brasileiro havia implantado o serviço de 

previdência social que assistia a brasileiros e estrangeiros residentes no país, e que não se 

fazia mais necessária a construção do tão sonhado hospital. Assim, para sair das sucessivas 

crises econômicas das quais se ressentia a Sociedade, seria imperativa a emissão de títulos 

patrimoniais vislumbrando a construção de um clube social com piscinas, as quais mais 

tarde se juntariam quadras esportivas. Instalações que poderiam atender, las exigencias de 

la juventud 85, dispensava-se assim a necessidade de um hospital.      

Marcelino Marchán, no prólogo do livro História de la Sociedade Hispano 

Brasileira de socorros Mutuos Instrução e Recreio, aponta para a mudança de planos e de 

finalidade da Sociedade o que acarretou também a alteração do nome:  

   

   
La Sociedad Española de Socorros Mutuos, quería 
proporcionar salud a los cuerpos de aquellos pobres 
emigrantes enfermos, en contraste con la Sociedad Hispano 
Brasileira de Socorros Mutuos, Intrução e Recreio, cuyo 
ideal es: proporcionar a sus socios, distracciones sociales, y 

                                                 
84MERCHÁN, Marcelino. História de La Sociedade Hispano Brasileira de Socórros Mútuos Instrução e 
Recreio. Uruguay: Oltaver S.A, 1993. Pag 12 
85 As exigências da juventude. MERCHÁN, Marcelino História de La Sociedade Hispano Brasileira de 
Socórros Mútuos Instrução e Recreio. Uruguay: Oltaver S.A, 1993 Pag 37 
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fortalecer sus cuerpos físicamente, por medio de los juegos 
deportivos86.  

  

 

 O autor Marcelino Marchán, coloca estas duas idéias como contrastantes, como 

dois momentos, nos quais os focos de atuação da Sociedade são alterados.  

Os estatutos da Sociedade previam uma série de atuações em prol do imigrante. 

Entre estes objetivos previstos estava o fomento da cultura espanhola. Para lograr suas 

metas, as quais visavam o bem estar dos imigrantes espanhóis radicados em São Paulo, 

podemos dizer que entre algumas das alternativas encontradas por esta associação para 

angariar os fundos necessários para se alcançar os objetivos aos quais se propunha, 

estavam as doações e a realização de festas artísticas e recreativas, além de exposições e 

tômbolas 87, vislumbrando assim atender aos sócios e às vezes até mesmo os não sócios 

que necessitassem de ajuda. Não conseguimos ter acesso aos números atualizados de 

sócios devido ao fato de muitos deles se desligarem, ou desistirem sem comunicar à 

Sociedade e assim não fazerem parte efetiva do quadro de associados, além destas questões 

há também alguns falecimentos, que fazem com que o quadro esteja desatualizado. De 

acordo com atual presidente da Sociedade, Maria Vazquez, que preferiu não passar 

nenhum número para não se equivocar, estes levantamentos estão sendo feitos pela 

Sociedade. O que podemos dizer é que o Alborada de 1995 traz um quadro associativo de 

1300 sócios,  

Ao longo dos anos, a Associação vai se amoldando às novas realidades que vão se 

colocando. Assim, devemos enfatizar que em 1976 a Sociedade Hispano Brasileira de 

                                                 
86 A Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos, queria proporcionar saúde aos corpos daqueles pobres 
emigrantes enfermos, em contraste com a Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mútuos, Instrução e 
Recreio, cujo ideal é: proporcionar a seus sócios, distrações sociais, e fortalecer seus corpos fisicamente, 
por meio dos jogos desportivos. História de La Sociedade Hispano Brasileira de Socórros Mútuos 
Instrução e Recreio. Pag 05 
87 MERCHÁN, Marcelino. História de La Sociedade Hispano Brasileira de Socórros Mútuos Instrução e 
Recreio . Uruguay, 1993, pag 12 
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Socorros Mútuos Instrução e Recreio unifica-se ao Centro Español de São Paulo, que por 

sua vez resultara da unificação de outras agremiações espanholas existentes na cidade, 

entre as quais estava a Casa de Galícia, berço do periódico Alborada, que surgira antes 

mesmo da unificação desta agremiação com as outras associações espanholas que deram 

origem ao já mencionado Centro Español, incorporado a Sociedade Hispano Brasileira. O 

periódico Alborada foi muito importante na construção de nossas reflexões e na elaboração 

da pesquisa.  

Podemos apreender várias dimensões das experiências e vivencias dos espanhóis e 

descendentes na (S.B.H.) e na Fiesta de Andalucía, através do estudo do jornal Alborada. 

Para nos utilizarmos desta fonte, nos reportamos a autores que nos ajudaram a analisá-lo 

metodologicamente. Desta maneira, entendemos a imprensa como uma fonte importante na 

investigação histórica, na reconstrução de “versões e visões” sobre os acontecimentos, na 

reconstrução de histórias no plural. Assim, estudar o jornal Alborada requer estar atento a 

estas dimensões.  

     

       

Imprensa e agencias criaram um campo de comunicação que 
deu uma visibilidade a determinadas experiências, memórias 
e histórias, transformando certos assuntos e personagens em 
notoriedade e definido o enfoque e a duração das noticias – 
pela repetição, insistência, intensidade da narrativa, 
destaque, composição, etc. Estes são aspectos importantes a 
considerar quando lançamos mão de jornais e revistas 
apenas como fonte de informações sobre o passado e nos 
esquecemos de investigar o significado dos silêncios e 
omissões ou de sua loquacidade sobre algumas temáticas. 
Ou seja, é preciso indagar sobre o modo como os jornais 
constituem formas de olhar e narrar o acontecido e de fixar 
uma versão entre outras possíveis88. 

 

 

                                                 
88 FENELON, Dea Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de. (orgs). Muitas 
memórias, outras histórias. São Paulo: Olho D’Água, 2004.  
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Diante destas questões importantes apontadas pela autora, buscamos identificar no 

Alborada o seu olhar sobe os acontecimentos. A constante preocupação do jornal em 

aglutinar os espanhóis sócios do clube, em torno de seu projeto de hispanidad.  É nossa 

preocupação perceber o Alborada como um espaço de disputas políticas, entre os 

diferentes grupos espanhóis, cujas divergências nem sempre procura evidenciar. É mister 

pontuar que esse  periódico, não é um veículo de informação nos moldes da grande 

imprensa que tem um público alvo bem mais diversificado com propostas editorias que 

pretendem atingir outras instancias do social, com outros projetos. O periódico com o qual 

estamos dialogando, ao divulgar festividades, assistências voltadas aos imigrantes, 

benefícios aos espanhóis e descendentes, vai constituindo o seu projeto do que significa ser 

espanhol/brasileiros em terras paulistanas.  

Pertencente à Sociedade e por ela mantido financeiramente, o jornal Alborada, com 

uma tiragem de 3000 exemplares, conta também com o patrocínio de alguns associados, 

que de certa forma sentem a vontade e a necessidade de apoiar financeiramente um 

periódico produzido e destinado aos seus compatriotas. O retorno financeiro aos 

patrocinadores é muito pequeno.  A atual vice-presidente do Clube Hispano, Mari Mariñas 

esclarece:  

  

  

— Mari: No começo era a própria directiva que bancava 
depois eram os anunciantes.  
— Luiz: E estes anunciantes, eram o que, espanhóis? 
— Mari: Espanhóis e descendentes. Eram eles claro que 
faziam, porque veja bem, a propaganda aqui nos periódicos 
as pessoas dão mais porque são amigos porque são sócios, 
porque o retorno é muito pouco.89   

 

 
                                                 
89 Maria Dolores Daparte Souto Mariñas. Entrevista realizada na sociedade Hispano Brasileira. 
23/04/2010. História de vida.  
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O Alborada é o porta-voz da Sociedade Hispano Brasileira (S.H.B.). Através dele, a 

Sociedade conclama seus sócios a participarem e privilegiarem as festas típicas referentes a 

cada região da Espanha que são realizadas ali. Também no livro produzido pela Sociedade 

Hispano Brasileira, “História de La Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mútuos 

Instrução e Recreio”, há uma preocupação com a participação de todos em todas as festas 

programadas para o ano de 1993:  

  

  

Su presencia en todas las fiestas es imprescindible y 
moralmente están obligados a asistir para honrar a todas las 
regiones que la Sociedad homenajea. Debemos prestigiar las 
fiestas típicas, no porque seamos valencianos, andaluces, 
aragoneses, castellanos, vascos e gallegos, etc., porque el 
folklore de todas ellas está arraigado en el fondo de todos 
los españoles, aunque algunos no quieran admitirlo. 
Tenemos que tener presente, que primero es el orgullo de 
sentirse españoles, después el de la patria chica, y en todos 
los casos con mucha honra. 90 

  

  

Há um chamamento, uma valorização da cultura espanhola no interior da 

Sociedade, uma preocupação de se estimular, de se prestigiar festas regionais, mas sem se 

esquecer da mãe pátria, a Espanha. O artigo propõe que cada etnia prestigie a festa que 

homenageia a sua região e propõe ainda que galegos prestigiem as festas andaluzas, 

valencianos catalãs, incentivando assim que todas as etnias estejam presentes em todas as 

festas, independentemente de quais regiões estejam sendo homenageadas. O ser espanhol é 

um sentimento que se traduz no momento em que um prestigia a festa do outro.   

                                                 
90 Sua presença em todas as festas é imprescindível e moralmente estão obrigados a assistir para honrar a 
todas as regiões que a Sociedade homenageia. Devemos prestigiar as festas típicas, não porque sejamos 
valencianos, andaluzes, aragoneses, castelhanos, bascos e galegos, etc., porque o folclore de todas elas 
está arraigado no fundo de todos os espanhóis, ainda que alguns não queiram admiti-lo. Temos que ter 
presente, que primeiro é orgulho de sentir-se espanhol, depois o da pátria querida, e em todos os casos 
com muita honra. História de La Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mútuos Instrução e Recreio. 
Pag 63.  
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O periódico Alborada desempenha no interior da Sociedade Hispano o papel de 

aglutinador de seus associados, sob a égide da necessidade uma unidade espanhola, acima 

das diferenças. A preocupação com uma unificação se evidencia quando convocam os seus 

sócios a participarem de algumas atividades, festas do clube, em especial a de Hispanidad 

que se destina a todos os povos espanhóis: El mes de octubre es totalmente dedicado a esta 

fiesta, pues es donde todos los pueblos de origen español se tornan un solo pueblo, el 

hispánico. 91 O periódico o faz conclamando a importância da Festa de Hispanidad. Estes 

convites aos espanhóis, aos sócios do clube a participarem das festas sejam elas a de 

Hispanidad, que contempla a todos ou ainda as regionais que contemplam a cada cultura 

especifica são uma constante nos artigos e nos textos publicados pelo jornal.  

Há algo extremamente significativo neste discurso assumido pelo jornal. O orgulho 

de se sentir espanhol e o orgulho de sua pátria querida — enfatizando que em ambos os 

casos “com muita honra”— denota uma forma de resistência ao abandono ou esquecimento 

de sua cultura de origem, sinaliza que fazem parte de um grupo diferente. Suas referências 

não se apagaram mesmo morando no Brasil. Manter suas práticas culturais é resistir. Outra 

questão importante que sinalizamos é justamente essa condição contraditória, na qual, ora 

se deve preservar a diversidade e ora se deve lutar pela unificação das diferenças em favor 

de uma españolidad, ou hispanidad. Este posicionamento evidencia um desejo de se 

valorizar a Espanha. 

O jornal Alborada não se furta ao seu direito de utilizar-se do espaço ao qual detém 

para fazer criticas a determinados comportamentos de sócios, nas disputas e lutas as quais 

emergem no interior da Sociedade:  

   

   

                                                 
91 O mês de outubro é totalmente dedicado a esta festa, pois é donde todos os povos de origem espanhola 
se tornam um solo povo, o hispânico. Hispanidad em 1994. Alborada, n. 154, set, 1994 ,pag 16. 
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Este ano de 94 fue una época muy difícil en el 
relacionamiento interno de las fuerzas vivas que dirigen los 
destinos de la Sociedade Hispano Brasileira. Los problemas 
surgidos causaron una exaltación de ánimos que parece que 
bloqueó la capacidad de todos para conseguir un 
entendimiento razonable. 92  

 

 

Intitulado Una Reflexión, o artigo propõe paz entre os diferentes grupos em 

conflito. Precisamos estar atentos as repetições, as lacunas, a insistência em trazer à tona 

determinadas questões. Nas palavras de Maciel, devemos investigar os significados dos 

silêncios e omissões ou de sua loquacidade sobre algumas temáticas. 93 A partir do que 

nos propõem Maciel tentamos interpretar esta insistência do periódico Alborada em falar 

em união, em integração, o estar preocupado com uma coletividade espanhola. A nosso 

ver, isto se dá por conta das dificuldades que se enfrentava para administrar as divergências 

existentes entre os vários grupos da (S.H.B). Ainda que pertencessem a uma única etnia, 

seria complicado lidar com as diferentes demandas inerentes ao ser humano. Assim, não 

podemos nos esquecer que se há no clube culturas espanholas, as quais, por mais que se 

queira realizar atividades, festas, etc., vislumbrando uma união de todos, são suscetíveis às 

tensões que se colocam neste ambiente, às vaidades, aos ciúmes, às várias disputas, aos 

vários embates.  

Faz-se importante salientar que os redatores do jornal e deste artigo 

especificamente, reforçam esses discursos de unidade presentes de forma recorrente, senão 

em todos, ao menos em alguns, volumes do Alborada. Castelhanos, galegos, andaluzes, 

aragoneses, não são meros representantes de uma hispanidad abstrata idílica como quer o 

                                                 
92 Este ano de 94 foi uma época muito difícil no relacionamento interno das forças vivas que dirigem os 
destinos da Sociedade Hispano Brasileira. Os problemas surgidos causaram uma exaltação de ânimos que 
parece que bloqueou a capacidade de todos para conseguir um entendimento razoável. Alborada, n. 157, 
dez 1994, pag 02   

93 MACIEL, Laura Antunes. Muitas memórias, outras histórias. Produzindo notícias e histórias: algumas 
questões em torno da relação telegrafo e imprensa, 1880-1920. Pag 26 
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Alborada. É evidente que existem idéias divergentes, e o Alborada parece atuar como um 

mediador destes embates, sem contudo explicitar os pontos reais de tensão.             

Esses apontamentos até aqui apresentados aproximam-nos muito da perspectiva de 

trabalho que nos propõem Dea Ribeiro Fenelon94. Através de suas reflexões, podemos 

assinalar que os sujeitos sociais, que vivem e que se apropriam do meio urbano criam e 

recriam espaços, territórios são demarcados, delimitados através de práticas cotidianas de 

determinados grupos. A cidade vai se constituindo enquanto espaço, onde relações e 

sentimentos emergem. Os valores e as crenças presentes no cotidiano das pessoas vão 

constituindo a sociedade e, conseqüentemente, a cidade e sua cultura. É na vida urbana, 

vivida por homens e mulheres que a cidade se faz, estes deixam suas marcas no urbano, na 

arquitetura, na política, na economia e em todas as áreas do social. Cada grupo com suas 

especificidades, com seus hábitos, costumes e tradições imprime à cidade um determinado 

perfil, uma determinada configuração.    

Essas várias cidades são representadas pelos homens e mulheres que nela habitam e 

dela se apropriam. As pessoas que dão vida a cidade constituem seus espaços, suas 

territorialidades que inevitavelmente divergem em aspectos relacionados à cultura. A 

sociedade e suas diferentes expressões dão forma à cidade “viva” dinâmica e que está 

sendo re-significada e repensada a todo o momento. Essas são as razões pelas quais a 

cidade deve ser rediscutida freqüentemente.  

É com estas concepções que percebemos uma cidade que em seus meandros vai se 

configurando como o espaço para que determinadas práticas e manifestações culturais 

ocorram. Assim podemos encontrar várias cidades no interior de uma única cidade. Após 

expormos todas estas questões que julgamos pertinentes à compreensão não só da 

Sociedade à qual estamos nos reportando para estudar a Fiesta de Andalucía, mas também 

                                                 
94 FENELON, Dea Ribeiro. Cidades. São Paulo: Olho D`Água, 2000. 282p.    
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da própria sociedade paulistana na qual está inserida, adentramos o universo do grupo que 

estamos estudando para nos situarmos em relação a suas praticas cotidianas.     

A partir de agora buscaremos entender através das narrativas orais elementos do 

cotidiano de espanhóis e descendentes que por sua vez nos ajudarão a compreender o viver 

entre fronteiras, ou seja, esta dualidade do sentir-se espanhol e brasileiro. A expressão 

entre – lugares, cunhada por Homi K. Bhabha95 exprime muito bem o significado do viver 

entre fronteiras. Podemos perceber através das entrevistas de Yara Castro e de Fernando de 

La Rua, que o viver do e para o flamenco em Madrid, os coloca ante uma experiência de 

dualidade, de estar entre - lugares, entre - fronteiras, já que na Espanha passam a valorizar 

o ser brasileiro. Tanto Fernando quanto Yara re-significam o que é ser brasileiro O ser 

brasileiro os torna diferentes como artistas, trazendo-lhes uma valorização profissional e 

levando-os a valorizar o ser brasileiro o que não acontecia antes. O sucesso de ambos em 

Madrid advêm do jeito brasileiro que imprimem à arte de tocar guitarra e dançar flamenco 

respectivamente. Antes de viajarem para Madrid se empenharam em ser os mais 

madrilenho que fosse possível buscaram imprimir à sua arte uma “pureza” espanhola        

Assim, entendemos que os sujeitos em seus “modos de vida” experimentam a 

cultura a qual vivenciam em seu dinamismo, esta é feita de interações, de experiências 

compartilhadas e distintas96. É nessa linha que concordamos a percepção de Bhabha97 

sobre a cultura, entendida como atitudes, formas de relacionar-se, a moral, os costumes, a 

língua, o situar-se como individuo no social. Assim, é no intento de compreender estas 

formas de sociabilidades, solidariedades, disputas na intersecção criadas das culturas, 

brasileira e espanhola, da qual emerge uma cultura hispano-brasileira, “por assim dizer”, 

                                                 
95 BHABHA, Homi K. Locais da cultura. In: O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.   
96 THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de 
Althusser. Rio de Janeiro: Zahar Ediotres, 1981. 231p. 
97 BHABHA, Homi K. Locais da cultura. In: O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.  
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que vai se formando, uma cultura sem espaço geográfico definido, uma cultura re-

significada.            

Em alguns relatos podemos perceber uma preocupação com a “identidade” híbrida. 

Assim, apreendemos na narrativa de Iracy, que ao mesmo tempo em que se reporta às 

festas ou às reuniões espanholas, em casa e em seu ambiente familiar ou ainda na própria 

Sociedade Hispano Brasileira (S.H.B), Iracy aponta que há alguns anos o clube realizava 

festas típicas brasileiras, as quais valorizam a cultura brasileira e questiona que não haja 

mais espaço na S.H.B para essas atividades já que a sociedade se localiza em São Paulo, no 

Brasil.        

  

  

Aí é (...) foram só transformando em festas espanholas tudo 
bem entendeu? Eu acho assim, que tem que já que é um local 
destinado a cultura, a divulgação da cultura de um país, tem 
mais é ter realmente coisas que representem, mas não pode 
esquecer onde ele está instalado que é no Brasil São Paulo, 
então tem que fazer coisas daqui também né do, do, do país 
onde está. 98 

  

  

Fernando De La Rua, guitarrista flamenco 99 também nos dá um pouco desta noção 

do que é viver esta dualidade de ser espanhol e brasileiro ao mesmo tempo. O músico nos 

aponta o quão tênues são as fronteiras. Seu deslocamento à península ibérica possibilitou e 

possibilita viver uma experiência na Espanha, a qual lhe faz refletir a respeito de seus 

sentimentos, aqui como um brasileiro que é filho de um espanhol (filho de imigrante), lá 

como um filho de espanhol, que, no entanto é um emigrante brasileiro.  

  

  

                                                 
98 Iracy Prades. Entrevista realizada em sua academia no Ipiranga em São Paulo. 08/06/2007 
99 Guitarrista flamenco é todo musico que toca um instrumento de corda que se assemelha com nosso 
violão tradicional. Ainda que possa haver diferenças em relação ao que conhecemos como violão, estas 
não são perceptíveis à um leigo do ponto de vista técnico.  
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 (...) tudo é um processo meio complicado porque eu lá sou 
considerado um estrangeiro e aqui eu sou considerado um 
brasileiro, mas com descendência estrangeira quer dizer 
então é eu não sou de nenhum lado nem do outro, aquele 
eterno conflito que o imigrante que o filho de imigrante tem 
nas famílias de imigrantes, isso que eu que é um conflito que 
existe né.100 
Então, mas existe uma coisa assim social é o fato da gente 
ser imigrante o fato da gente (...) é que envolve uma série de 
coisas esse problema do mundo a economia mundial com 
tendência que o primeiro mundo tem com relação ao Brasil 
eu me vejo uma pessoa mais brasileira do que eu era antes 
também101 

 

 

Fernando, que hoje vive na Espanha, expressa sua condição de imigrante na 

Espanha, na qual ele se coloca como totalmente integrado à sociedade espanhola, mas ao 

mesmo tempo se diz uma pessoa mais brasileira do que (...) era antes. O que nos importa é 

seu sentimento de brasileiro. Fernando, mesmo vivendo na Espanha e tentando ter 

referências flamencas espanholas, mesmo tentando ser um guitarrista flamenco tal qual um 

espanhol, o ser brasileiro ainda lhe é significativo.   

O que Fernando queria quando foi viver na Península Ibérica era ser aceito como 

“um músico flamenco”. Para ele, isto poderia ocorrer em qualquer país até mesmo no 

Brasil, contudo sua busca por este reconhecimento se deu na Espanha, país de origem de 

seu pai e do flamenco.     

  

  

Sou um músico flamenco quer dizer o fato de eu estar lá e 
ser aceito pela comunidade flamenca como músico como 
eles, profissional como eles, e estar trabalhando lá me deu 
muita segurança.102         

   

                                                 
100 Fernando De La Rua. Entrevista realizada em um estúdio na Lapa em são Paulo. 21/12/2008. História 
de vida.  
101 Fernando De La Rua. Entrevista realizada em estúdio na Lapa em São Paulo. 21/12/2008. História de 
vida.  
102 Fernando De La Rua. Entrevista realizada em estúdio na Lapa em São Paulo. 21/12/2008. História de 
vida.  
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 A narrativa do guitarrista flamenco Fernando De La Rua é muito significativa. 

Fernando afirma que após a experiência de estar vivendo na Espanha sente-se mais 

brasileiro, valoriza mais este sentimento. Fernando vive “entre – fronteiras”.103   

A Sociedade Hispano Brasileira, para nossa investigação tem um significado 

peculiar. Isto porque é nesse espaço que ocorre a Fiesta de Andalucía e também onde as 

pessoas se sociabilizam. A existência deste espaço facilita o convívio e o encontro entre 

elas. Fernando De La Rua e Tito Gonzalez tiveram um primeiro contato no Memorial da 

América Latina, mas participaram juntos de algumas edições da Fiesta de Andalucía, Yara 

Castro conheceu seu esposo Fernando De La Rua na Sociedade. Ao criar a Sociedade 

Hispano Brasileira como, um lugar, onde se confraternizam, onde laços de amizade, 

sociabilidade, solidariedade, são constituídos pelo grupo, evidenciam a importância desse 

espaço, no qual deixam marcas, transformando-o em território104. Ao narrar suas histórias, 

tanto a Fiesta de Andalucía, quanto a Sociedade, emergiram como muito significativas em 

suas narrativas. A referência que Fernando tinha da Sociedade, antes de começar a atuar 

nesse espaço como músico, como artista, era a de um vizinho da cidade de Itapeva, onde 

Fernando vivia com seus pais. Este senhor era filho de um imigrante espanhol freqüentador 

assíduo do Hispano, e sugeriu ao pai de Fernando que se associasse a Sociedade Hispano 

Brasileira.  

  

  

E ai o filho dele que é amigo do pai falou. Ah, porque que 
você não vai pra São Paulo fica sócio lá do clube? E ele 
mesmo convidou assim.  Porque que vocês não ficam sócios 
lá do clube é um lugar que só tem imigrante espanhol e tudo 
né? Porque tem imigrante de Madri de Andalucía de todas 
as outras partes da Espanha.105  

                                                 
103 BHABHA, Homi K. Locais da cultura. In: O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.  
104 ARANTES, Antonio. Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas: Editora da 
UNICAMP, 2000. 190p.    
105 Fernando De La Rua. Entrevista realizada em estúdio no bairro da Lapa em São Paulo. 21/12/2008. 
História de vida 
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As redes de relações vão sendo constituídas pelos espanhóis. O fato de ter em 

comum a mesma nacionalidade acabava por aproximar uns dos outros, criando condições 

para o estabelecimento de laços de amizade e de formação de grupo. As relações 

constituídas ainda em Itapeva permitiram a Fernando tomar conhecimento da existência da 

S.H.B., local onde poderia ter um contato direto com as práticas culturais espanholas. A 

Sociedade, com seu poder de conglomerar esses espanhóis e descendentes, acaba sendo 

uma facilitadora na criação das redes de relações que vão se constituindo como uma teia, 

impulsionadas por uma série de fatores.  

Tito Gonzáles relata:   

    

  

Então ái o Fernando De La Rua era do interior, mudou pra 
São Paulo pra faze faculdade de música.  
Então o Fernando era filho de espanhóis né é conhecia 
flamenco pelo pai dele, ele vem pra fazer faculdade de 
música e ele queria saber alguma coisa de flamenco então 
ele foi pro Hispano. 106 
   

 

 O flamenco, mais uma vez aparece como uma prática cultural viva e a Sociedade é 

o território no qual as relações acontecem. É lá que De La Rua se integra ao grupo Laurita 

Castro.  

 

  

E na época claro eles não sabiam direito então tinha que 
ensaiar muito então ele já foi criando um laço ali. Então na 
verdade o grupo flamenco Laurita Castro é com essa fusão 
do Fernando De La Rua foi a, a junção foi feita no 
Hispano.107    

   

  

                                                 
106 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua casa em Itatiba. 19/08/2007. História de vida  
107 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua casada em Itatiba. 19/08/2007. História de vida.  
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   Ao vir para São Paulo para estudar música, Fernando De La Rua passa a 

freqüentar o Hispano com o intuito de aprender e ou aperfeiçoar-se no flamenco. Esse 

deslocamento e essa aproximação com um espaço que seria na fala de Tito o único lugar 

possível para se desenvolver no flamenco, foram fundamentais na experiência de Fernando 

De La Rua para dar inicio a sua carreira na arte flamenca. Este era o “território espanhol”  

108. Não só o espaço físico, mas o espaço do congraçamento, de compartilhamento dos 

mesmos hábitos, costumes, tradições, gostos, práticas, manifestações culturais, as quais são 

possíveis. Trata-se de um território109 que está inserido, faz parte de um bairro, vila 

Monumento, que se confunde com o Ypiranga, local onde vivem alguns espanhóis de 

acordo com Adriana Perez110.  A cidade vai sendo apropriada pelos grupos de imigrantes e 

descendentes que constituem o bairro do Ipiranga, onde moram transitam freqüentam e a 

Sociedade Hispano ali situada, como pontos referencia em suas vidas.  

 Fernando cria laços de amizade no Hispano. Ali ocorre a associação do grupo 

profissional Laurita Castro com o guitarrista, união que é salutar do ponto de vista artístico 

para Fernando e também para o próprio grupo. A Sociedade proporciona experiências, 

vivências, encontros, que levam à criação e preservação de determinados laços, muitos 

deles partilhados na organização e participavam na Fiesta de Andalucía, na qual formas 

lúdicas de vivências da qual cultura andaluza são possíveis.        

A Sociedade se configura como o espaço que propicia “um viver espanhol”. A 

narrativa de Yara Castro, hoje bailarina e professora de dança flamenca, nos fala da 

herança cultural deixada por sua avó espanhola e que lhe foi transmitida por sua mãe 

Laurita Castro e que faz com que Yara dê muito valor ao sentimento espanhol que traz 

                                                 
108 ARANTES, Antonio A. Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 2000. 190p. 
109 ARANTES, Antonio A. Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 2000. 190p 
110 Professora e da Sociedade Hispano Brasileira e diretora do grupo de flamenco El Rocio, também da 
Sociedade.  
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dentro de si. Sobre a importância da Sociedade Hispano Brasileira na divulgação da cultura 

espanhola diz diz: 

  

  

(...) aí Mário Vargas cantava (...), Henrique Espanha (...), 
eram, quer dizer (...), era assim, era Mário Vargas era 
Henrique Espanha era, era o Pepe de Córdoba, tinha uma 
força muito grande espanhola e dentro do Hispano! 
Entendeu? 111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Yara Castro. Entrevista realizada na casa de sua mãe em São Paulo. 17/02/2007. História de vida. .  
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Capítulo II – A Fiesta de Andalucía 

 

 

Ao longo de nossas investigações, o Alborada “propôs-nos” questões muito 

significativas. Este periódico, através de seus projetos editoriais, mostrava a importância 

que tinham os festejos à cultura espanhola para a comunidade formada pelos sócios da 

Sociedade Hispano Brasileira (S.H.B). Assim, durante nossas análises constatamos a 

existência de várias festas espanholas no interior da Sociedade. Algo que nos chamou a 

atenção e que julgamos importante foi uma seção do jornal chamada “Conocer España” 

que trazia o subtítulo, “Calendário de Nuestras Fiestas”112. Este artigo nos aponta quais 

são as festas realizadas em cidades espanholas durante todo o mês de março. Vale destacar 

que o jornal faz referência às festas espanholas realizadas naquele país principalmente em 

abril, maio e junho, o que nos mostra a intencionalidade do Alborada em estimular o 

sentido do ser espanhol no Brasil, buscando atualizar as referências culturais a serem 

preservadas.    

Artigo do Alborada Nº 148 de março de 1994 se refere apenas às festas espanholas 

do mês de março. Antes de relacionar quais são estas festas o Alborada explica:  

 

 

A partir de este mes comenzamos a titulo de curiosidad a 
informar los festejos y acontecimientos útiles para el turista 
o forastero que visita los “Rincones de España”, esperamos 
que sea de agrado de los lectores de Alborada.113 
 

 

                                                 
112 Alborada, n 148, mar 19 94. pag 12 
113 A partir deste mês começamos a titulo de curiosidade informar os festejos e acontecimentos úteis para 
o turista ou forasteiro que visita os “Rincones de España”: esperamos que seja do agrado dos leitores do  
Alborada. Alborada, n. 148, mar 1994, pag 12  
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As festividades realizadas em território espanhol são muitas e para a Sociedade 

Hispano é importante divulgar aos seus sócios suas datas.    

No Brasil, a Fiesta de Andalucía é uma das festas mais importantes realizada pela 

Sociedade Hispano Brasileira, tendo como proposta homenagear Andalucía, região 

espanhola que ficou marcada por ser o berço da arte flamenca. Dança que ganha dimensões 

internacionais se tornando um dos ícones da cultura espanhola como um todo, e não apenas 

da andaluza, e que é a atração principal da Fiesta de Andalucía. Segundo os entrevistados, 

a Festa atraía um público maior que as demais manifestações culturais espanholas, por 

causa do flamenco. Segundo Antonio Benega, a Fiesta de Andalucía tinha um público mais 

diversificado, e, portanto mais interessado apenas em shows flamencos, como os que são 

apresentados em teatros, pelas academias dança, ou por grupos profissionais de flamenco 

de São Paulo. 

O formato e o número de apresentações não sofrem mudanças significativas ao 

longo dos anos. Assim, na festa de 2007 foram apresentados 14 números (ritmos 

flamencos), em 2009, 10 números e na festa de 2010 podemos apreciar novamente 10 

números flamencos. Os ritmos mais recorrentes nessas festas eram as sevillanas, alegrias, 

tarantos e bulerías. Estes ritmos expressam tristeza, alegria, solidão. Estas festas estiveram 

sob a responsabilidade de Antonio Benega e posteriormente de Adriana Perez.  

As comidas e bebidas espanholas são parte integrante da festa e degustá-las também 

é participar da festa. Desta maneira, enquanto as danças flamencas são apresentadas, o 

público aproveita para saborear delícias como, paella, tortilla  e os embutidos como 

chorizo, jamón, feitos com de carne de porco, as azeitonas e os queijos também estão 

sempre presentes. Quanto às bebidas, a mais comum é a Sangria, bebida à base de vinho, 

além dos próprios vinhos, também entre as opções, dos quais nem sempre percebemos uma 

exigência pelo espanhol. Estas são as bebidas e comidas mais presentes nas Fiestas de 
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Andalucía. Não identificamos alterações no cardápio da festa, ou seja, este não se alterava 

significativamente de ano para ano.   

As Fiestas de Andalucía são realizadas sempre entre os meses de abril e maio, 

meses festivos em Andaluzia. Para Antonio Benega, neto de espanhóis, há uma relação 

direta com as Ferias de Abril, realizadas em território andaluz. Estas feiras são também 

conhecidas como Feria de Sevilla. Nestas festas realizadas em Sevilha, podemos observar 

a presença das casetas, pequenas casas ou barracas, onde se pode beber, comer, bailar, 

enfim, desfrutar da festa, as quais são muito importantes à realização da feria. Algumas das 

atrações das feiras são os passeios a cavalo e também os bailes flamencos, a principal 

atração. A relação com as Ferias de Abril, a qual Antonio se refere, além de intervir na 

escolha da data de realização da Fiesta de Andalucía, interfere também na sua 

programação.  

Ao analisarmos algumas edições da festa percebemos em suas programações a 

presença do Acto Cultural como parte integrante da Fiesta de Andalucía. Para os redatores 

do Alborada, sua realização possibilitava que sentimentos espanhóis 

aflorassem,“transportando-os” à Sevilha, às touradas, à Feria de Abril, à várias épocas y 

facetas,114 e a tudo que remetia à Espanha. Há uma incorporação de elementos simbólicos 

que povoam o imaginário dos descendentes de espanhóis como componentes importantes 

da cultura de seus ancestrais.  

O Acto Cultural não ocorreu em todas as suas edições, ao menos naquelas que 

podemos analisar através do jornal Alborada. Por falta de acesso aos números anteriores a 

1994 do jornal Alborada não foi possível identificar quando o Acto Cultural passou a fazer 

parte da festa. Temos registro de sua realização de 1994 a 1998. A partir do ano 2000 ele 

foi suprimido definitivamente. Conforme o Alborada, a Festa de 1994 a 1998 era realizada 

                                                 
114 La Fiesta de Andalucía. Alborada, n165, jun 1996, pág. 9 
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em dois dias: na sexta o Acto e no sábado o show flamenco. No Acto eram recitados 

poemas de autores andaluzes, além de se executarem pequenos números de dança flamenca, 

ao som da guitarra flamenca. Nesse dia também eram servidos tapas y bocadillos (alguns 

petiscos comuns ao cotidiano espanhol) e a tradicional sangria, bebida à base de vinho tinto 

e soda limonada acompanhada de pedaços de frutas, muito comuns nas reuniões 

espanholas. Os Atos Culturais da Fiesta de Andalucía privilegiavam as poesias de autores 

espanhóis como Antonio Machado, Federico Garcia Lorca, Miguel Hernández, Rafael 

Alberti, poetas nascidos em Andaluzia.  

De acordo com o Alborada, o Acto Cultural da Fiesta de Andalucía de 1996 

homenageou a Rafael Alberti:   

 

 

(...) El grupo formado por Fernando de la Rua, a la 
guitarra, el violoncelo de Laura, la voz de Pepe en los 
solos de flauta, Iracy, Isabel, Merche, Emílio, 
Laureano, Luis y Paco, consiguieron crear momentos 
de emoción en sus intervenciones y el público que 
abarroto el salón supo sentir la magia de la poesía de 
Alberti premiando con gran ovación el final del 
espectáculo (...)115.  

 

 

Essas falas do jornal conclamam o leitor a prestigiar o Acto Cultural que é 

apresentado pelo Alborada, o qual traz também a presença do grupo do qual Fernando De 

La Rua participava. Os poemas recitados remetiam a memórias de uma cultura espanhola 

que é revivida, re-significada e reinventada para aproximar os espanhóis e seus 

descendentes deste universo do qual deveriam fazer parte.    

                                                 
115 O grupo formado por Fernando de la Rua, na guitarra, o violoncelo de Laura, a voz de Pepe nos solos 
de flauta, Iracy, Isabel, Merche, Emílio, Laureano, Luis e Paco, conseguiram criar momentos de emoção 
em suas intervenções e o público que abarrotou o salão soube sentir a magia da poesia de Alberti 
premiando com grande ovação o final do espetáculo. La poesia de Alberti. Alborada. n.165, jun 1996, 
pag.8 
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A partir dos anos 2000, período o qual não mais percebemos a existência do Ato, a 

Festa passa ser realizada apenas em um único dia, ocorrendo normalmente aos sábados à 

noite. A ausência do Ato Cultural na programação da festa a torna diferente das demais 

festividades da Sociedade relativas a outras regiões espanholas que ainda apresentam Atos 

Culturais, representativos de suas culturas.  

A festa realizada pela Sociedade Hispano Brasileira era financiada por sua diretoria, 

que por sua vez, se encarregava de pagar os cachês de artistas convidados e de formar uma 

comissão feminina composta por andaluzes e descendentes com a tarefa de organizar o 

Buffet decidindo o cardápio e preparando as iguarias e bebidas.  Essas comissões recebiam 

auxilio de outros espanhóis independentemente de serem andaluzes ou não. Además del 

show Flamenco, la Comisión Femenina se esta esmerando en las comida típicas de 

Andalucía116. De acordo com Maria Luz, comissões sermelhantes se formavam para a 

elaboração de todas as outras festas realizadas na Sociedade: na festa de Galícia éramos os 

galegos, na Festa de Andalucía, eram os andaluzes, a gente dava uma mão na cozinha e 

tal.117   

A divulgação desta e de outras festas era feita pelo jornal Alborada. No início do 

ano ou no final do ano anterior, o Alborada divulgava todas as suas festas através da 

elaboração de um calendário das atividades da Sociedade. Também, a cada publicação, o 

Alborada chamava a atenção de seus leitores para a festa que ocorreria naquele mês. A 

festa andaluza, realizada entre os meses de maio e junho era alvo das notícias do periódico 

antes e após sua realização. A vice presidente da S.H.B, Maria Dolores Da Parte Souto 

Mariñas, nos conta haver ainda uma divulgação das festas espanholas da Sociedade através 

de jornais do bairro, em programas de rádio e em revistas. Antonio Benega relata-nos que 

                                                 
116 Ademais do show Flamenco, a Comissão Feminina está se esmerando nas comidas típicas de 
Andaluzia.  
117 Maria Luz. Entrevista realizada em seu bazar, no bairro Cidade Ademar, São Paulo. 09/04/2010. 
História de vida.  
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até 2008, período em que atuava na Sociedade como bailarino e professor de flamenco, a 

Festa era divulgada no jornal Gazeta do Ipiranga, e também através de banners em ônibus. 

Benega acredita que independentemente disso, a Festa atraia um público “fiel” 

(apaixonado por flamenco) por sua tradição, por sua história.  

Os convites elaborados pela Sociedade na década de 80 e 90, geralmente eram 

patrocinados por empresas aéreas como Ibéria e Varig, por agências de turismo, como, 

Vicentur, Coraltur, além de outras empresas. Eram muito ricos em imagens e cores, com 

um apelo maior devido ao espaço disponível a várias informações relativas às festas, 

trazendo às vezes poesias de poetas andaluzes ou textos referentes à Andalucía. Os 

convites dos anos 2000, agora são bem mais compactos, lembrando ingressos de cinema ou 

algo parecido. Extremamente pequenos trazem apenas informações muito objetivas sobre a 

Sociedade Hispano Brasileira, endereço, telefone, etc, além de número de mesa, data e a 

festa daquela noite, Fiesta de Andalucía. Porém, a partir dos anos 2000 não conseguimos 

localizar nenhum convite, exceto aqueles referentes aos anos em que participamos da festa 

como expectadores, 2007, 2009 e 2010, nos quais não mais identificamos a presença de 

patrocinadores.  

Acompanhando a realização da Festa pelo Alborada podemos identificar os 

diferentes grupos de dança e artistas que deles participaram.  

Nos anos 80, atuaram na festa o grupo El Rocio (da S.H.B) e convidados. A 

principal bailarina e professora do grupo era Império Montenegro. Além deste, outro grupo 

não pertencente à Sociedade que muito esteve presente à festas flamencas foi o Los 

Romeros, tendo como principal expoente Pepe de Córdoba, bailarino, muito respeitado no 

universo flamenco brasileiro, cujo nome artístico advêm do fato de ser originário de 

Córdoba. Já na década de 90, notamos a participação freqüente do grupo profissional 

Laurita Castro, dirigido pela própria Laurita, por sua filha Yara Castro e pelo guitarrista 
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flamenco Fernando De La Rua, que abrilhantou as Fiestas de Andalucía durante vários 

anos. No início dos anos 2000, desligou-se por completo da Sociedade.  

Embora seu grupo profissional Laurita Castro não pertencesse à S.H.B., era a 

principal atração da Festa. Nesse mesmo período, Laurita atuou como professora da S.H.B. 

comandando o grupo El Rocio. Nos anos 80 e 90, os grupos profissionais Los Romeros e 

Laurita Castro tinham a responsabilidade do encerramento dos shows. Em contrapartida, ao 

grupo El Rocio cabia a abertura dos mesmos, uma vez que não era considerado ainda 

profissional.  A partir de 2005 aproximadamente, vimos apenas o grupo El Rocio, 

comandado por Antonio Benega e Adriana Perez (ex-alunos de Laurita Castro) à frente 

desta Festa, já não havia convidados. Entendemos que isto se dá por questões financeiras.  

Os bailes apresentados durante as festas eram coreografados por aqueles que 

estavam dirigindo o grupo El Rocio naquele momento, ou seja, quando o grupo flamenco 

da Sociedade estava sob a responsabilidade da professora Imperio Montenegro, as 

coreografias do grupo eram montadas por ela. Em um período posterior quando Laurita 

Castro dirigia o grupo El Rocio, as coreografias eram suas, tendo em vista que os 

integrantes do grupo naquele momento eram seus alunos. Quando Iracy assume as aulas no 

clube, assume também a incumbência das coreografias dos bailes apresentados nas Fiestas 

de Andalucía. Depois, quando Antonio Benega passou a ser o professor do grupo El Rocio 

e a dirigi-lo, eram dele as coreografias apresentadas no palco da Sociedade. Nas últimas 

festas do final da década de 2010, Antonio deixa a Sociedade e Adriana Perez, então como 

professora, começa a coreografar os espetáculos, além de seguir dando aulas de flamenco 

na Sociedade.    

Adriana Perez, ao ser indagada sobre a montagem da coreografia e o processo como 

isso se dava, nos conta não haver nada estudado, como possivelmente fora em outras 

épocas:  
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Deixa eu te falar e a coreografia, música mesmo ou muitas 
vezes os guitarristas que trazem uma falseta, ou alguma 
coisa que eles inventaram em casa e eu coreografo ou é ao 
contrario eu como eu tenho a matemática na cabeça eu 
monto um sapateado, monto um movimento e eles olham e 
tocam o que eu estou dançando.118   

 

 

Podemos perceber pelas explicações de Adriana Perez, como já era de se imaginar, 

coreografia e música caminham juntas, isto é, o coreografar, e a preparação do repertório 

se dão concomitantemente. São processos intrincados que trazem consigo também a 

escolha do figurino, “coreografia e figurino se conversam”, e se relacionam diretamente 

com a música escolhida, são elaborados em convergência. De acordo com Adriana, tanto 

os figurinos quanto as coreografias são reutilizados ou repetidos de um ano para outro. Há 

uma inovação muito pequena de festa para festa, em função do nímero de coreografias por 

espetáculo ser muito grande. Poucas são as coreografias e figurinos que variam a cada ano, 

até mesmo pelo grau de dificuldade na elaboração de novas coreografias. 

Os custos com as roupas utilizadas nas apresentações da Fiesta de Andalucía e com 

os figurinos eram e continuam sendo pagos pelos próprios bailarinos. Tanto Adriana Perez, 

quanto Iracy Prades, bailarina e ex-diretora artística do grupo El Rocio da S.H.B. afirmam 

que os gastos com roupas saíam e saem do bolso dos artistas. Adriana diz agir desta forma 

por entender a situação econômica do Hispano:                 

 

 

— Luiz: E hoje não paga por conta de você terem este grupo 
Adriana Perez e vocês saírem fora ou não paga porque 
vocês também tem feito poucas?  
— Adriana: Não, não paga porque (...)  
— Luiz: Não precisa? 

                                                 
118 Adriana Peres. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 22/05//2010. História de vida.  



 

 80 

— Adriana: Não porque eu acho que o Hispano não está em 
condições de pagar.  
— Luiz: Entendi! Financiar  
Adriana: Então a gente prefere, fazer a gente mesmo 
— Luiz: É uma opção de vocês   
— Adriana: É opção nossa porque eu sei da situação do 
Hispano   

 

 

Essa conscientização de Adriana em relação à situação financeira da Sociedade 

denota uma relação de amor com a arte e com a Sociedade Hispano Brasileira, ela mesma 

afirma não trabalhar no meio flamenco por dinheiro, já que tem outra profissão, mas sim 

por amor à arte.  

As questões organizativas da festa, quanto à sua preparação e realização foram 

muito importantes para agora, tentarmos entender como seus freqüentadores percebem a 

festa e a Sociedade.  

Assim, alguns sócios freqüentam a Sociedade Hispano sem se importar se esta ou 

aquela festividade se refere à sua região especificamente. Entre estes associados, está a 

senhora Josefa Moreno Chaves, entrevistada por mim na Fiesta de Andalucía deste ano: 

 

 

— Luiz: Você vem sempre a Festa de Andalucía? Você vem, 
todos os anos? 
 — Josefa: Vengo, yo vengo! Eu frecuento aqui vengo aqui 
casi todos los domingos aquí é.   
— Luiz: Você diria que a Fiesta de Andalucía 
freqüentemente! Quantos anos faz que você vem as Festa de 
Andalucía você sabe?  
— Josefa: Más de veinte años. 
— Luiz: Más de veinte años!  
— Josefa: Unos veinte y dos años más o menos!  
— Luiz: E você vem à outras festas do Hispano também ou 
só esta? 
 — Josefa: Si, si vengo, vengo a la gallega, vengo a la 
asturiana (...)119  

                                                 
119 Josefa Morena Chaves. Entrevista realizada na Fiesta de Andalucía  S.H.B.. 17/04/2010. História de 
vida.   
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Analisando a entrevista que realizei na Fiesta de Andalucía de 2010 com esta 

senhora podemos perceber que seu envolvimento com a S.H.B era muito intenso, uma vez 

que freqüentava as diversas festas desta Associação. O fato de ser andaluza, já que nascera 

em Málaga, não a impedia de participar das outras festividades. Josefa narra estes 

momentos com muito entusiasmo, o estar ali na Sociedade Hispano Brasileira (S.H.B) 

participando destas festas era muito significativo para ela, fossem elas andaluzas ou não, já 

que estas possibilitavam o aflorar de um sentimento espanhol. O caso de Josefa Moreno 

Chaves nos sinaliza que, ao menos para alguns sócios, a proposta do jornal Alborada de 

união de todos em prol de uma cultura mais ampla, a espanhola, logrou êxito. É importante 

ressaltar que não podemos dizer que esta tradição é vivenciada por todos.  

 Para Fernando De La Rua, o tocar na Fiesta de Andalucía era algo que lhe 

emocionava, que lhe motivava, havia muito sentimento, trabalhar para o Hispano era uma 

realização para um filho de espanhol. Hispano e Festa se articulam em sua narrativa. 

Fernando fala de uma afirmação de identidade e esta afirmação era possível pela e na festa.  

 

 

— Luiz: E a Fiesta de Andalucía, quando você começou a 
participar efetivamente mais ou menos Fernando?  

— Fernando: Foi 89 por aí, 90   

— Luiz: Ta em 88, 89  

— Fernando: Por aí. Foi nessa época, tudo aconteceu nessa 
época assim   

— Luiz: Ta! E como que era participar da Fiesta de 
Andalucía? 

Fernando: Era um evento grande, era um evento, pra mim 
era um evento! 

Luiz: Grande!   

— Fernando: Interessante e muito satisfatório né o fato de 
estar representando, estar tocando na maior entidade que 
representa a Espanha. Aqui na época, era o Hispano né 
então pra mim era uma coisa emocionante mesmo e 
incentivadora. Eu me sentia, me sentia muito valorizado né! 
O fato de estar o fato de estar trabalhando com o Hispano! 
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E nessa época é porque afirmava um pouco a identidade 
também! Porque é coisa do imigrante que eu te falo120  

 

 

Não apenas o estar tocando, participando de uma festa espanhola, mas o estar 

fazendo parte de alguma forma desta Sociedade, a qual representava a Espanha, é como se 

esta Sociedade cumprisse, para algumas pessoas, o papel de detentora de uma autoridade 

em relação à cultura espanhola. Na concepção destes indivíduos, a ela cabia a 

responsabilidade ou o direito de ser chamada de espanhola de “representar a Espanha”. A 

força da Sociedade neste sentido, em algumas narrativas emerge e de forma expressiva. O 

Hispano, na concepção de Fernando de La Rua, era um representante legítimo da Espanha 

em São Paulo, o qual lhe permitia vivenciar dimensões da cultura espanhola, o que era 

importante para o guitarrista flamenco. Essa fala denota um grande valor atribuído por ele 

à Sociedade Hispano Brasileiro, “a maior entidade”, nestas palavras subentende-se que 

Fernando está tentando, inconscientemente ou não, expressar seus sentimentos, seus modos 

de ver, sua percepção, são seus valores ou valor que ele dá à Sociedade. Fernando valoriza 

esta experiência de tocar e de estar neste espaço que traz para ele aspectos de um território 

espanhol. Fernando mostra um sentimento de orgulho em ser espanhol e, estar fazendo 

parte como músico, como artista de uma Sociedade que represente segundo ele a própria 

Espanha, a qual lhe agrada, e da qual lhe dá prazer fazer parte.  

Yara Castro, esposa de Fernando expressa um sentimento similar, exprime também 

um certo orgulho ao falar do Hispano como o espaço que possibilitava o socializar-se com 

espanhóis como Pepe de Córdoba, Mario Vargas, Enrique Espanha, artistas que atuaram na 

festa flamenca e que conferiam à Sociedade “uma força espanhola”. Yara manifesta um 

sentir-se espanhol, possível neste território espanhol, entendido não apenas como o espaço 

físico e sim como algo que tem reciprocidade com o sujeito que dele se apropria, assim ao 
                                                 
120 Fernando De La Rua. Entrevista realizada em um estúdio no bairro da Lapa em São Paulo. 21/12/2008. 
História de vida.    
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apropriar-se de determinado espaço os sujeitos o transformam, não nos esquecendo que 

território e sujeito constituem-se reciprocamente. Essa concepção de território expressa 

algo vivo, que não está inerte, mas sim em construção cotidianamente. 121      

Outro entrevistado importante, Pepe de Córdoba, bailarino e amigo de Fernando de 

La Rua, esteve presente em várias Festas flamencas na Sociedade Hispano Brasileira, 

inclusive fazendo espetáculo com Fernando, Yara Castro e com o Grupo Laurita Castro de 

forma geral, traz sua visão de qual é o seu sentimento em relação à Fiesta de Andalucía.   

   

   

Eles continuavam bebendo ou comendo, se divertindo dando 
risada, contando as coisas, era um encontro da comunidade. 
Essa Festa Andaluza pra mim era maior de todas porque era 
um grande, um grande encontro anual da, da sociedade 
espanhola! 122  

   

   

A festa andaluza se apresenta também na fala de Pepe, como local de diversão, 

onde se podia beber e comer as comidas espanholas, apreciar um bom vinho, as comidas 

típicas de Espanha, a festa era um momento de descontração, de encontros entre amigos, 

parentes, momento para se compartilhar o sentimento de ser espanhol com outros 

espanhóis. Pepe tenta reconstruir e ilustrar, revive, recria esse momento da Fiesta de 

Andalucía, para isso se remete às comidas, às bebidas, aos vinhos, às sangrias, muito 

importantes no fazer-se da festa. Estes elementos são imprescindíveis à realização da festa, 

os quais possibilitavam e possibilitam a criação de um universo o mais espanhol possível 

para um momento de sentir-se espanhol de “estar na Espanha”, de se falar o espanhol. 

Assim, trazemos abaixo algumas imagens para mostrar ao nosso leitor não só a 

                                                 
121 ARANTES, Antonio. Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas: Editora da 
UNICAMP, 2000.190p.  
122 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa em São Paulo. 12/07/2007. História de vida.   



 

 84 

importância da alimentação, mas também quais alimentos eram estes e que espaços 

ocupavam na festa.  

Essas fotos são das festas de 2007, 2009 e 2010. Percebemos que alguns destes 

alimentos aqui apresentados não podiam faltar nas Fiestas de Andalucía:  

 

 

 

Foto 1- Paella - Fiesta de Andalucía 2010 

Acervo pessoal  

 

 

Foto 2 - Tortillas: comida espanhola a base de ovos e batatas Fiesta de Andalucía 2010 

Acervo pessoal 
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Foto 3 - Sangria: Bebida a base de vinho, soda limonada e pedaços de maçã 

 Fiesta de Andalucía 2010 - Acervo pessoal  

 

 

O Alborada nos narra também a existência de outros alimentos que faziam parte do 

cardápio da Festa flamenca, identificando-os como andaluzes, mostrando aos seus 

expectadores que para ser uma festa andaluza era necessário oferecer comidas típicas de 

Andalucía. A importância de se afirmar este festejo como andaluz, se coloca em um artigo 

do jornal:  

 

 

Además del show Flamenco, la Comisión Femenina se esta 
esmerada en las comida típicas de Andalucía; Calamares en 
Salsa, Sardinas en escabeche, y a la Vinagreta, Aceitunas 
Aliñás, Jamón Serrano, Chorizo, Queso, Tortillas y otras 
delicias, sin faltar la tradicional Sangría, Jerezana, vino y 
varias bebidas más para a tender a todos los paladares.123  
 

 

 O Alborada nos traz algumas questões importantes. Entre elas destacamos a 

preocupação com uma identidade andaluza, através da exposição do cardápio que de 

acordo com o periódico é constituído de comidas típicas de Andalucía, destacamos ainda o 
                                                 
123 Ademais do show Flamenco, a Comissão Femenina está se esmerando nas comidas típicas de 
Andalucía; Calamares em Salsa, Sardinas em escabeche, e na Vinagreta, Aceitonas Aliñás, Jamón 
Serrano, Chorizo, Queso, Tortillas y otras delicias, sem faltar a tradicional Sangría, Jerezana, vinho e 
varias bebidas mais para atender a todos os paladares. Acontece em la sociedad, Fiesta de Andalucía . 
Alborada, nº195, maio de 2000 pag 03 
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apelo à presença dos sócios na festa, uma vez que o artigo os está convidando a 

participarem da festividade que ocorrerá no mês de maio. Uma outra questão significativa 

paa nossa investigação é a referência feita pelo artigo do jornal à comissão feminina 

responsável pela preparação das comidas que serão servidas na festa. Esta indicação da 

existência de uma comissão feminina presente nestes bastidores da festa, também notamos 

na narrativa de Maria Luz, antiga sócia da Sociedade. Em sua entrevista Maria Luz 

Lopes Neira, nos deu um pouco da dimensão de como a festa ou as festas, já que, segundo 

esta senhora, todas seguiam um mesmo formato, eram organizadas para o preparo das 

comidas. Havia toda uma articulação entre os sócios na formação destas comissões como 

nos relata o Alborada, e esta visava uma distribuição de tarefas no intuito de se chegar à 

realização da festa. 

 

 

Forma-se uma comissão naturalmente. Na festa de Galícia 
éramos os galegos, na Festa de Andalucía, eram os 
andaluzes, a gente dava uma mão na cozinha e tal, mas a 
comissão de festas, fundamentalmente era formada por gente 
daquela região, porque eles sabem o que eles querem fazer 
pra comer, o que eles querem dançar124 

   

   

 Nesta narrativa de Maria Luz, percebemos a maneira como as festas eram 

concebidas na Sociedade Hispano Brasileira. Assim, podemos citar a existência das já 

mencionadas comissões, encarregadas de cuidar das comidas, as quais ficavam sob a 

responsabilidade das comissões femininas, além de outras comissões incumbidas de cuidar 

de outras responsabilidades relativas à festa. Analisando o relato de Maria Luz e também 

do Alborada, sobre estas comissões e os preparativos da festa, notamos a união entre 

alguns dos sócios para se conseguir atingir determinados anseios como o da realização da 

                                                 
124 Maria Luz Lopez Neira. Entrevista realizada em seu bazar em São Paulo. 09/04/2010. História de vida.   
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Fiesta de Andalucía ou até mesmo das outras festas presentes na S.H.B, também realizadas 

no mesmo formato segundo a Senhora Maria Luz. Entretanto, não podemos deixar de 

trazer à tona as tensões enfrentadas pelos sócios, participantes das comissões de festas. Nos 

relatos da Senhora Luz, apreendemos um pouco das reclamações, das discussões durante 

os preparativos para as Festas: 

 

  

— Maria Luz: Olha esse foi um detalhe muito importante. É 
todo ano depois que acabava a festa todo mundo já estava 
desgastado.  
— Luiz: Depois que acaba a festa!  
— Maria Luz: A questão de brigar com um, com outro, 
discutir não o que  
— Luiz: Tá!  
— Maria Luz: Também, festa sem discussão, acho que não 
existe   
— Luiz: Lógico, lógico 
— Maria Luz: Então que acontecia, não porque não pode, 
porque é impossível que o Sírio libanês, é impossível que no, 
não sei das quantas, façam isso, onde se viu as mulheres 
ficarem até as duas horas da manhã descascando batatas, 
porque é impossível, no ano que vem vai ter um Buffet. 
Chegava o que vem a turma era a mesma, lá estavam as 
mulheres descascando. Ninguém quer abrir mão, você vai 
dar pra um Buffet, você vai dar pra um restaurante vir fazer 
a comida, pra, pros teus amigos?          
— Luiz: Dinheiro?  
— Maria Luz: Não, não é uma questão de dinheiro, era 
questão de muito trabalho mesmo, porque era muito 
cansativo, era muito esgotante, era muito cansativo, muito, 
muito cansativo. Então a gente de um ano pra outro você 
fala no ano que vem não!     
— Luiz: Então, mas eu digo assim, não dava por que por 
questões financeiras?  
— Maria Luz: Porque as pessoas não queriam, não queriam   
— Luiz: Não queriam passar pra outras?  
— Maria Luz: Não queriam é lógico, todo mundo queria 
fazer comida, todo mundo queria. Aquela briga aquela 
discussão toda     
— Luiz: Queria fazer parte?  
— Maria Luz: Exatamente125  

                                                 
125 Maria luz Lopes Neira. Entrevista realizada em seu bazar na cidade de São Paulo 09/04/2010. História 
de vida. 
 



 

 88 

As tensões vivenciadas pelas comissões de festa trazem as questões importantes 

apontadas por Maria Luz. O trabalho extenuante, excessivo, às vezes até mesmo avançando 

pela madrugada no preparo de toda comida necessária a uma festa de tamanha proporção, 

suscitava discussões entre os membros das comissões, por considerarem que outros clubes 

terceirizavam o serviço. Contudo, a vontade de estar fazendo parte desta festa em alguma 

medida, a gana de estar sociabilizando-se entre os espanhóis, de poder viver aquele 

momento de trazer recordações de um passado ao presente, de reviver um passado 

espanhol, os fazia querer continuar vivendo aquele momento independente das 

concordâncias ou discordâncias, das tensões presentes, ou inerentes a essas situações.  

Para dar uma idéia do lugar da comida na festa, trazemos algumas fotos. Estas 

podem nos mostrar não apenas a paella já vista em outro momento, mas também, os 

vinhos, o chorizo, o jamón, entre outros alimentos presentes no cardápio da festa.    

 

 

Foto 4  - Petiscos espanhóis - Fiesta de Andalucía 2009  - Acervo pessoal  
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Foto 5 - Fiesta de Andalucía 2007 - Acervo pessoal  

 

Foto 6 -  Fiesta de Andalucía 2007 -  Acervo pessoal  

 

A alimentação e a culinária estão ligadas à Fiesta de Andalucía como elementos 

indispensáveis à festa. Isso se mostrou muito evidente para nós que estivemos fazendo a 

pesquisa de campo, ou seja, participando da festa como expectadores, como público, nas 

três oportunidades em que fomos à festa para assistir ao show flamenco. Essa recuperação 

de todos os elementos presentes na cultura espanhola na festa, na composição da festa, na 
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concretude da festa ratifica a idéia da busca pelo universo espanhol, pelo ser espanhol no 

Brasil.  

As pesquisas permitiram que fôssemos identificando algumas questões 

interessantes, como por exemplo, a incorporação dos alimentos e bebidas à festa andaluza, 

ainda que estes não fossem andaluzes, espanhóis, os incorporavam à festa flamenca. Essa 

prática vimos identificando no decorrer das análises e podemos citar a paella, de origem 

valenciana, a tortilla  proveniente de Navarra, as quais não fazem parte originalmente da 

cozinha Andaluza. Essas incorporações comuns a esta festa nos levam a pensar em uma 

busca por referenciais espanhóis e não somente andaluzes, galegos, asturianos, em 

manifestações como esta da Sociedade Hispano Brasileira. Em nossa compreensão, há uma 

re-significação de certos elementos culturais regionais éticos, os quais passam a ser 

percebidos como nacionais. Das comidas servidas em várias festas do clube, a paella é que 

está mais presente nas festas regionais espanholas da Sociedade Hispano Brasileira.  A 

dança flamenca, de origem andaluza, é identificada como expressão máxima da cultura 

espanhola e aceita pelos espanhóis como tal.                

A festa andaluza dava aos espanhóis e descendentes a chance de estarem juntos, de 

se reunirem para apreciar o que a “Espanha” lhes podia oferecer de melhor.  

Esses momentos ocorriam anualmente, possibilitando assim que a sociedade 

espanhola se reunisse. A Fiesta de Andalucía era um território espanhol nas suas práticas 

culturais:  

   

   

Os casais eram amigos e já se encontravam e ficavam até as 
quatro horas da manhã dançando conversando!  126 
Era só espanhol! Era extremamente espanhola! Não, você se 
sentia um pouco na Espanha! Você se sentia um pouco na 
Espanha! Aliás, a intenção era essa!  

                                                 
126 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa na cidade de São Paulo. 12/07/2007. História de 
vida.  
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Ah! Mas claro, mas muito era (...), era uma noite que você se 
transportava na Espanha, porque só se falava espanhol! 127  

 

 

A postura de Pepe de Córdoba em relação à festa flamenca é a de que esta lhe 

possibilitava o sentir-se espanhol, sentir-se na Espanha, falava-se só o espanhol, era 

uma festa voltada àqueles que buscavam estar em contato com suas referências 

identitárias, as comidas ali encontradas eram espanholas, as músicas que se ouvia eram 

espanholas, as quais eram cantadas por cantaores128 espanhóis, como Mario Vargas, 

Enrique Espanha entre outros. A guitarra flamenca era tocada por guitarristas de 

ascendência espanhola como, Tito Gonzalez, neto de espanhol e Fernando De La Rua, 

filho de espanhol. Era uma festa onde se podia apreciar a dança flamenca executada por 

um bailarín, nascido em Córdoba, era um ambiente, um espaço onde o idioma espanhol 

estava muito presente. Somando-se todos esses elementos apresentados pela cultura 

espanhola é compreensível que Pepe naquele momento, se sentisse como realmente 

“transportado” para a Espanha. Aos narradores, a Festa lhes permitia e permite viver 

suas memórias e reviver suas experiências do passado no presente. É um passado re-

significado, e, poderíamos dizer, ainda é um passado vivo no presente, vivo na memória 

destes narradores.  

A festa andaluza era um espaço de sociabilidade que permitia nas palavras de 

Pepe, “um encontro da comunidade”, um “encontro anual da sociedade espanhola”, 

um momento não só de sociabilidade, mas de solidariedade, de diversão, de alegria, do 

bom vinho, da boa comida, território onde se podiam vivenciar estas tradições. A 

alegria expressada por Pepe é inclusive perceptível em sua entonação de voz, em seu 

olhar, em seus gestos, em seu sorriso, é um reviver de algo muito significativo em sua 

                                                 
127 Pepe de Córdoba Entrevista em realizada em sua casa na cidade de São Paulo. 12/07/2007. História de 
vida.   
128 Cantaor é a forma como os artistas flamencos se referem ao músico, no caso o cantor flamenco.  
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vida. Os sentimentos de Pepe são externados em suas formas de expressão. Chamou-nos 

muito a atenção a forma como a fisionomia se transformava ao falar da festa e ao rever 

cada foto da festa no Alborada, ao se recordar dos amigos sua alegria era evidente.   

Nesta investigação que estamos desenvolvendo, há vários aspectos importantes 

dos relatos do bailarino Pepe de Córdoba, que podem ser levantados por nós. No 

entanto há um que mais nos chama a atenção. A temporalidade estabelecida por Pepe, 

que ao periodizar se refere apenas a um tempo pretérito, não há uma preocupação com o 

hoje, com o presente. O caso específico deste artista está relacionado a um problema de 

saúde, o mal de Parkinson, problema este que interfere diretamente na sua arte, a dança. 

Pepe em sua entrevista coloca que vê dificuldades em estar no palco devido a sua idade 

e a esta enfermidade que o assola. Mas devemos ressaltar que independente disso, Pepe 

não mencionou em momento algum de sua entrevista estar participando da Fiesta de 

Andalucía ao menos como expectador, como público. O sentimento demonstrado pelo 

artista em relação ao que a festa representava parece não mais existir, quando pensado 

em um tempo presente, ao ponto de fazê-lo se predispor a prestigiar a uma expressão da 

cultura andaluza da qual não só já participou como também faz parte de sua vida de sua 

própria cultura.    

  

  

Pra lembrar aquela coisa (...), era tudo muito igual. Era o 
bar no fundo, as tapas, tinha uns pratos, o garçom, uma 
alegria que era uma beleza. O show e depois o disco ou se 
tivessem convidado um conjunto ou uma orquestra, o pessoal 
jantava, se divertia e era aquela noite extremamente 
espanhola, saudosa...129 

  

  

                                                 
129 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa na cidade de São Paulo. 12/07/2007. História de 
vida.   
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Ao falar da festa, ao narrá-la, Pepe se coloca diante de um saudosismo, um reviver 

algo muito importante, muito significativo, a narrativa o transporta, o faz sentir-se 

novamente como se estive presenciando essa manifestação, participando deste momento 

especial, o flamenco lhe dá prazer lhe coloca em estado de euforia de êxtase, o completa.       

Os posicionamentos de Pepe em relação ao significado que tinha a Festa flamenca 

se expressam também nas falas de Fernando e Yara como já vimos. Yara legitima a 

importância do Hispano que congregava espanhóis como Mario Vargas, Pepe de Córdoba e 

Enrique Espanha O fato destas pessoas terem laços de trabalho ou até mesmo de amizade 

entre si e conseqüentemente com o Hispano, com a Fiesta de Andalucía, tornava, na sua 

ótica, a Sociedade com “uma força muito grande espanhola” e Fernando seu marido 

ratifica sua fala, expressando sua emoção em tocar na maior “entidade que represente a 

Espanha”, ambos dão um valor, têm um sentimento muito forte em relação ao Hispano, o 

qual se justifica também pela ascendência espanhola que tanto um quanto o outro traz, 

posicionamentos que se convergem nas três falas indicando que se reconhecem nesta 

instituição e que a reconhecem como detentora, como encarregada de fazer com que a 

cultura espanhola seja preservada, sua tradição seja mantida.  A Sociedade representa a 

oportunidade de manter viva sua cultura, de transmiti-la, de ensiná-la às novas gerações. 

Assim, permite que se organizem ali e que resistam culturalmente.  

Para alguns narradores, narrar suas experiências no Hispano é também narrar suas 

experiências na Fiesta. Ambos Hispano e Fiesta se articulam em suas memórias. Desta 

forma, ao reportarmo-nos ao hoje, ao presente (a festa de 2010, especificamente), para 

outros entrevistados da mesma faixa etária de Pepe ou até mesmo de faixas etárias 

diferentes, que freqüentam a festa atualmente, esta emerge como algo tradicional, como 

uma tradição que não pode se perder. No entanto, apontam para a falta de inserção dos 

mais jovens, neste espaço, inserção em uma manifestação andaluza, expressão desta região. 
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Esse descaso dos mais jovens gera uma cobrança dos mais velhos em relação a tal falta de 

interesse. Para os freqüentadores da festa, na sua maioria pessoas mais velhas, as novas 

gerações não dão à festa a importância que ela merece. No, no vienen! La juventud aquí 

(…), aquí solo hay viejos ahora, la juventud (…) hay muy poca juventud aquí que 

frecuenta, poquísima juventud (…).130  

A Senhora Josefa se queixa da falta de jovens na festa e essa ausência é perceptível, 

é muito clara, uma vez que ao observar o público freqüentador da festa flamenca, podemos 

ver adesão muito maior por parte dos mais velhos que por parte dos mais jovens. Em outras 

palavras, há uma freqüência muito maior dos espanhóis já de idade um pouco mais 

avançada que daquelas gerações de netos e bisnetos de espanhóis, os mais jovens. Josefa 

visivelmente se manifesta em relação à possibilidade de uma não continuidade daquilo que 

faz parte de sua vida, a cultura e as práticas espanholas, suas tradições, isto a faz crer que 

somente com a presença da juventude pode ser mantido, preservado. Essa cobrança feita 

por ela em relação à este envelhecimento do público da festa é perfeitamente perceptível 

em uma observação do público que compareceu as festas de 2009 e 2010. Para termos uma 

idéia da faixa etária do grupo que freqüenta a festa basta analisar atentamente as imagens 

abaixo trazidas no intuito de elucidar o que estamos levantando.   

 

                                                 
130 Não, não vem! A juventude aqui (…), aqui só há velhos agora, a juventude (...) há muito pouca 
juventude aqui que freqüenta pouquíssima juventude (…).Josefa Moreno Chaves. Entrevista realizada na 
Sociedade Hispano Brasileira, durante a Fiesta de Andalucía. 17/04/2010. História de vida.   
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            Foto 7 - Foto do público - Fiesta de Andalucia 2009 – Acervo pessoal  

 

A imagem nos dá condições de perceber também para além da faixa etária a 

participação do público presente na noite flamenca, um público participativo alegre e 

palmeando no ritmo do flamenco, buscando estar inserido naquele momento de ápice de 

bailarinos e músicos vivenciando o flamenco.  

           

          Foto 8 - Foto da Fiesta Andalucía de 2010 – Acervo pessoal  

 

Josefa Moreno Chaves, uma espanhola nascida em 1941 e pertencente a uma 

geração um pouco mais velha, em uma entrevista concedida na Festa de 2010, disse sentir 
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a falta de descendentes de espanhóis mais jovens no festejo. Assim, podemos perceber nas 

apresentações flamencas realizadas na Fiesta de Andalucía, a presença de artistas 

brasileiros, os quais não têm nenhuma ascendência espanhola, como é caso do flautista 

conhecido como Boulé da flauta, além de Ricardo Moraes, bailarino de flamenco, isto por 

si só já nos indica as transformações que a festa vem tendo. Ao assistirmos as festa de 

2007, 2009 e 2010, foi possível perceber a presença de brasileiros e outras nacionalidades. 

Essa presença de brasileiros tanto na platéia quanto no palco, evidencia a convivência e 

hibridização da cultura espanhola em São Paulo. Há uma reclamação da não participação 

dos espanhóis na Fiesta de Andalucía, mas não só na festa flamenca ou em outras festas do 

clube, mas a reclamação de Josefa está direcionada a ausência de espanhóis e descendentes 

na Sociedade Hispano Brasileira.  

Essas dimensões são concebidas como uma transformação da festa, como uma 

hibridização131. Josefa se preocupa com a perda da tradição espanhola: Es una pena porque 

es una tradición, una cosa que tenemos y la estamos perdiendo, porque no hay frecuencia 

de eso!132. De acordo com ela, há uma falta de interesse das novas gerações espanholas, 

dos descendentes de espanhóis, hoje inseridos em outros espaços da sociedade paulistana e 

já não mais tão preocupados com uma cultura espanhola, com a Sociedade Hispano 

Brasileira, com a Fiesta de Andalucía, com uma tradição hispano.     

A hibridização da festa possibilita que continue “viva”, ativa, se renovando, se 

reinventando, recriando, buscando uma continuidade.  

Não apenas na composição de seu público a festa passa a diversificar-se, mas 

também em relação ao próprio flamenco, arte apresentada na festa andaluza. Assim, 

entender que a festa faz parte de um processo histórico, o qual está sujeito a 

                                                 
131 CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 
Paulo, USP, 2008. 385p.  
132 É uma pena porque é una tradição, uma coisa que temos e a estamos perdendo, porque não há 
freqüência disso. Josefa Moreno Chaves. Entrevista realizada na Sociedade Hispno Brasileira, durante a 
Fiesta de Andalucí. 17/04/2010. História de vida.  
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transformações133, é perceber também que estas fazem parte de re-atualizações, de 

mudanças, as quais ocorrem ao longo de processos históricos. A Fiesta de Andalucía é um 

momento onde os espanhóis que a freqüentam, compartilham estas re-atualizações e 

transformações. Novas práticas são incorporadas, novos formas de se fazer a festa são 

apresentadas, a dança incorpora novas técnicas, se recria, se transforma. Podemos perceber 

algumas destas transformações nas memórias de Adriana Perez. Diretora do grupo El 

Rocio da Sociedade Hispano Brasileira, Adriana não só vê o flamenco de hoje como uma 

arte que se re-atualiza, que se modifica como também incorpora estas novas possibilidades 

em suas coreografais, uma vez que assiste a apresentações de bailarinos espanhóis quando 

pode como ela mesma relatou:    

   

  

O flamenco é uma arte, é viva então ela (...). Eu vi há dez 
dias atrás, no show da Yerba Buena, ela é uma bailarina 
profissional ela fez um show sozinha, então ela, a técnica 
dela já passou longe de tudo que eu já vi de flamenco  assim! 
Então o flamenco está ficando cada vez (...) ele é uma arte 
viva, não é, não é (...)! Por isso que eu acho que o flamenco 
é muito diferente de dança folclórica, porque folclórico 
quanto mais tradicional e igual todo mundo fez a vida inteira 
mais, mais fiel você está sendo aquilo que você está 
representando. O flamenco é uma coisa que vai evoluindo, 
evoluindo, evoluindo.134   

 

 

Adriana narra sua compreensão sobre a arte flamenca sinalizando que para o 

flamenco, o importante é evoluir, é incorporar novos elementos, novas técnicas, impedindo 

que se torne estanque, assim a dinâmica apresentada por esta arte a torna viva, distante de 

uma idéia de folclore. É por essa razão que o flamenco praticado atualmente traz um 

instrumento, como o cajón, que passou a fazer parte desta arte nos final dos 1970, 

                                                 
133 WILLIANS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de janeiro: Zahar Editores. 2000. 
 
134 Adriana Peres.  Entrevista realizada na sociedade Hispano Brasileira. 22/05/2010. História de vida. 
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introduzido por Paco de Lucía, guitarrista flamenco espanhol consagrado mundialmente. 

Como Pepe de Córdoba expôs em sua entrevista, o flamenco em seu cerne é “guitarra 

cante y baile”. 135 Ainda que para Pepe de Córdoba o flamenco tenha como elementos 

principais, a guitarra, o cante136 e o baile, o que seria talvez nesta compreensão, o flamenco 

tradicional, para Adriana, hoje há incorporações, transformações, as quais são possíveis 

devido ao fato de bailarinos e músicos estarem trazendo as novas formas de se interpretar e 

de se expressar essa arte.   

Alguns narradores nos indicam que ao se apropriarem de elementos externos ao 

flamenco, criam novos jeitos de dançar e coreografar. Iracy narra que o flamenco lhe 

permite fazer junções. Assim, para Iracy, introduzir em suas coreografias esses elementos é 

a dar ao flamenco uma outra dinâmica. A bailarina considerada essas novações positivas:        

 

 

Então você inventa! Por exemplo, agora eu já comecei as 
aulas, então eu já comecei com uma seqüência que eu já 
estou fazendo uma junção com a música da Cássia Eller 
entendeu? E fazendo uma junção como uma seqüência de 
flamenco que vai ficar assim absurda! Então já fiz essa 
junção tá! Por que, porque o flamenco te permite isso, 
permite que você explore outras coisas, sabe? Então tudo 
bem!137         

 

 

Iracy vai mostrando o dinamismo da arte flamenca, a permissividade que a torna 

diferente, mais receptiva a determinadas incorporações e transformações. De acordo com a 

própria Iracy: “o flamenco a cada seis meses se renova” 138 e é preciso atualizar-se. A 

narrativa de Adriana Peres vai de encontro concepção de Iracy, Adriana diz que o flamenco 

é diferente de dança folclórica devido ao fato de ser mais dinâmico e de estar atualizando-
                                                 
135 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa na cidade de São Paulo. 12/07/2007. História de 
vida.  
136 Canto 
137 Iracy Prades. Entrevista realizada Sociedade Hispno Brasileira. 27/02/2010. História de vida.  
138 Iracy. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 27/02/2010. História de vida.  
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se o tempo todo. Estas incorporações na dança se refletem diretamente na maneira como a 

festa é realizada.  

A Fiesta de Andalucía e o flamenco têm uma dinâmica própria. A seguir, 

buscaremos compreender quais são as dimensões que emergem nas falas dos entrevistados 

e nas narrativas do Alborada.      

 Ao ocuparmo-nos destas problemáticas precisamos trazer para o centro de nossas 

discussões o conceito de memória e tudo que o envolve. Diferentemente do que propõem 

alguns autores, entendemos que a expressão memória-coletiva como aludiu Maciel139, (...) 

é incapaz de dar conta da pluralidade de expectativas, projetos e concepções, construídos 

por grupos sociais diversos em tensão social (...).   

Ao chegarmos a essas compreensões, devemos elucidar que estamos trabalhando 

concomitantemente com os conceitos de história e memória. Nessa perspectiva, as 

reflexões que temos realizado sobre a obra Paisagens imaginárias, de Beatriz Sarlo140 nos 

são muito significativas no sentido de se pensar a memória como uma importante dimensão 

da cultura.  

Já na perspectiva de Walter Benjamin141, o narrador vai interpretando e 

reinterpretando suas histórias individuais, que por sua vez se confundem com a história do 

grupo, constituindo-a. Ao narrar, o indivíduo o faz partindo do agora, do hoje e vai 

selecionando através de sua memória, o que julga significativo de um tempo pretérito, o 

qual revisita, buscando o que em sua percepção é relevante. Sua memória é seletiva e é a 

partir de escolhas e posicionamentos políticos do presente que sua narrativa vai sendo 

constituída.  

                                                 
139 FENELON, Dea Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de. (orgs). Muitas 
memórias, outras histórias. São Paulo: Olho D’Água, 2004. Pag 17. 
140 SARLO, Beatriz. Intelectuais, arte e meios de comunicação.  São Paulo: EDUSP, 2005.  
141 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
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Para Benjamin: a reminiscência funda a cadeia de tradição, que transmite os 

acontecimentos de geração em geração.142 O que é significativo é que a narrativa de 

nossos depoentes traz dimensões da transmissão de tradição: filhos e netos têm um 

envolvimento com a cultura espanhola que lhes foi transmitida pelas gerações anteriores, 

dando continuidade a uma tradição que se reinventa cotidianamente. 

As práticas espanholas, as manifestações culturais e os costumes vão se 

“perpetuando” na Sociedade Hispano, não como algo estanque, mas como algo dinâmico, 

em movimento. Como exemplo, podemos citar instrumentos como a flauta, o cajón143, 

introduzidos em algumas apresentações de flamenco e presentes também na festa de 2010. 

A continuidade das tradições, o comer, o cantar, o dançar e o vestir foram e são possíveis, 

pois “as tradições se perpetuam em grande parte mediante à transmissão  oral (...)144. A 

festa, como um legado de uma cultura espanhola, faz emergir modos de ser, de viver, de 

sociabilizar-se, compartilhar sentimentos, referências identitárias. A transmissão oral 

exerce um papel de continuidade de uma cultura, de uma memória, resistindo ao 

esquecimento. O  convívio familiar também exerce seu papel nesse processo.                               

Ao tomar essas reflexões de Walter Benjamin, nos colocamos diante da questão 

geracional, significativa para nossa pesquisa. Essa é uma dimensão que estamos 

explorando e se faz importante pontuar.  

Na festa de 2010, no final das apresentações da noite flamenca chamou-nos a 

atenção a participação de uma criança, Isabela, a qual vem ensaiando com Adriana Perez, 

atual professora do grupo da Sociedade Hispano Brasileira. Isabela teve então nesta festa a 

oportunidade de mostrar um pouquinho do que vem aprendendo. Esta pequena bailarina se 

assim podemos dizer, é, de acordo com Mari Mariñas, a continuação da tradição espanhola. 

                                                 
142 BENJAMIN Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Pag, 
211. 
143 Instrumento de percussão de origem peruana. 
144 THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Pag. 18.  
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Mari destaca, que quando há da parte dos pais um interesse em levar seus filhos para fazer 

parte de tais manifestações, estes vão apreendendo um pouco da cultura espanhola.  

  

  

Desde los años pequeñitos transmitiendo toda la cultura y 
son los jóvenes que eran niños y que hoy tienen treinta e 
cinco cuarenta que transmiten se casan y transmiten a sus 
hijos esas tradiciones que no se pierdan, por eso que los 
grupos (…) principalmente (…) el grupo el Rocío y el grupo 
Lembranza e Agarimo (…). Y el grupo el Rocío la hija de la 
Rosa este año en la Fiesta de Andalucía. Aquella niña, la 
Isabela, dio un show. La abuela es gallega y el abuelo es 
canario y la abuela toca en el grupo y baila, y la abuela ya 
bailó en el grupo el Rocío, y bailó en el grupo gallego y hoy 
toca en el grupo gallego es ya eso. Y la nieta, y la nieta en 
esta Fiesta de Andalucía, la Isabela dio un show, bailando 
aquello es que eso no lo dijimos, inclusive te lo estoy 
diciendo ahora.145  

    

  

 A apresentação de Isabela foi muito significativa para esta espanhola. Mari se 

empolga ao falar que esta “niña” que é “la nieta” deu um show, há um prazer em ver uma 

neta de espanhóis guardando suas tradições espanholas. Isabela é neta de espanhóis por 

parte de mãe, sua avó é galega e seu avô é canário. Ao menos no caso desta pequenina, há 

uma preocupação com a transmissão dos costumes, dos valores, de uma manifestação de 

uma cultura espanhola, uma cultura que está se renovando e se reinventando. Mari nos traz 

também outra dimensão muito importante em relação à participação desta menina na festa 

flamenca, ao enfatizar que a avó materna é galega e o avô é canário, está reforçando a troca 

que há na Sociedade entre as diversas culturas espanholas ali presentes. Mari tenta mostrar 

                                                 
145 Desde os anos pequeninos transmitindo toda a cultura e são os jovens que eram meninos e que hoje 
tem trinta e cinco quarenta que transmitem se casam y transmitem a seus filhos essas tradições que não se 
percam, por isso que os grupos (…) principalmente (…) o grupo El Rocío e o grupo Lembranza y 
Agarimo (...), e o grupo El Rocío a filha da Rosa este ano na Fiesta de Andalucía, aquela menina a Isabela 
deu um show, a avó é galega e o avo é canário e a avó toca no grupo e baila, e a avó já bailou no grupo El 
Rocío, e bailou no grupo galego e hoje toca no grupo galego é já isso, e a neta, e a neta nesta Fiesta de 
Andalucía, a Isabela deu um show, bailando aquilo é que isso não dissemos, inclusive o estou dizendo 
agora. Maria Daparte Dolores Mariñas. Entrevista realiza na Sociedade Hispano Brasileira. 23/04/2010. 
História de vida.   
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uma mistura de etnias, uma vez que, a avó que é galega já dançou no grupo El Rocio e no 

grupo galego, e a neta por sua vez, faz parte do grupo de dança flamenca que é de origem 

andaluza:            

  

  

Y la abuela ya bailó en el grupo el Rocío, y bailó en el grupo 
gallego y hoy toca en el grupo gallego. Y la Rosa siempre 
ayudó en las fiestas de Andalucía es gallega no tiene nada 
que ver.146  

   

   

O que Mari tenta mostrar é uma harmonia entre os grupos da Sociedade Hispano 

Brasileria.   

Os autores que balizaram nosso trabalho desde a elaboração do projeto de pesquisa 

apontaram para a necessidade de se conceber a festa em uma perspectiva de algo que não é 

estático, mas, viva dinâmica, a qual se insere em uma tradição da cultura espanhola que é 

móvel, que tem permanências, movimentos e transformações. As entrevistas de espanhóis 

e descendentes pertencentes a este a grupo e o jornal Alborada, a voz da própria Sociedade, 

juntos nos levaram a perceber o dinamismo da festa.   

Raymond Williams147 propõe-nos uma articulação entre experiência e cultura, 

vistas como todo um modo de vida e de luta, na qual os sujeitos experimentam seus 

sentimentos e relações. É na festa que esta cultura se expressa, é nas relações que as lutas e 

disputas se colocam, é na festa e na Sociedade que o grupo flamenco composto ora por 

descentes de andaluzes ora não, se coloca contra o grupo galego. Da experiência de 

participar e organizar, de dançar, cantar e apreciar o espetáculo, é desta experiência, como 

nos sugeriu Thompson, que as disputas entre os grupos emergem.  

                                                 
146 E a avó já bailou no grupo El Rocío, e bailou no grupo galego, e hoje toca no grupo galego. E a Rosa 
sempre ajudou nas Festas de Andaluzia, é galega não tem nada que ver. Entrevista com Mari Mariñas 
23/04/2010. 
147 WILLIANS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de janeiro: Zahar Editores. 2000. 
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Várias dimensões da festa se apresentaram durante nossas análises ente elas, 

destacamos seus elementos simbólicos. Assim, tais elementos presentes no universo 

cultural andaluz, também se fazem presentes na realização da festa.  

A tourada e os movimentos do toureiro são referências fortes na postura corporal do 

homem ao bailar flamenco. Cláudio Rubinho e Antonio Benega, bailando na Fiesta de 

Andalucía de 2007, usavam um figurino que se assemelhava ao de um toureiro. A foto da 

festa de 2007 é elucidativa. Esta tem apenas o intuito de ajudar-nos a compreender a força 

e o significado da tourada na memória e no imaginário de espanhóis e descendentes.     

 

       

       Foto 9 - Fiesta de Andalucía 2007 - Acervo pessoal   

 

Essa correlação flamenco/tourada, presente na Festa de 2007 e em alguns Atos 

Culturais foi sugerida também por Pepe de Córdoba.  

Pepe, em sua entrevista nos conta:  

 

 

— Pepe: É tem toros, porque o toro está muito ligado, isso é 
outra coisa porque a “torada” (...) 
— Luiz: Toros a “torada”! 
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—Pepe: A corrida de “toros” está muito ligada com 
flamenco. É uma coisa muito, muito ali!  
— Luiz: Está muito próximo! 
— P: Irmanada, muito, é muito próximo!148  

 

   

Ao examinarmos as transformações que ocorreram na festa nos deparamos com 

várias questões, entre elas destacamos algumas variações na dança, na coreografia, ou seja, 

misturas de estilos de dança, um intercâmbio de culturas, as quais foram motivo de críticas 

positivas e negativas no jornal Alborada. A Fiesta de Andalucía de 2003 foi elogiada por 

Dionísio Sola, no Alborada n° 211, pelas modificações realizadas por Iracy Prades, 

inovação que ele chamou de ousadia creativa, Dionísio legitima essa prática inovadora de 

Yraci, a qual hará escuela. Ao enaltecer a proposta artística da bailarina e coreógrafa 

aponta um vanguardismo, sin precedentes, inexistente dentro e fora da Espanha. É a 

Espanha como referencial identitário, é ela quem “dá o tom” e aparece como âncora para 

justificar práticas, ações, modos de ser, de viver, de inovar, dançar, como o berço da arte 

flamenca, sendo lembrada e citada em quase todos os momentos de uma forma ou de outra 

nas falas dos vários sujeitos.  

Há uma contribuição muito significativa deste artigo de Dionísio Sola, sobre a 

performance de Yraci Prades. A bailarina, segundo ele, consegue misturar capoeira e 

flamenco, artes corporales cargadas de magia sensualidad y encantamiento que 

transmiten una fuerza expresiva que une el artista al espectador. Eso siempre lo hemos 

visto por separado, pero jamás en unión.149 As reflexões sobre performance produzidas 

por Paul Zumthor nos ajuda a problematizar a maneira como estes artistas e público, se 

comunicam e interagem. A performance, permite a evocação de memórias, está carregada 

                                                 
148 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa na cidade de São Paulo.  12/07/2007. História de 
vida.  
149 Artes corporais carregadas de magia sensualidade e encantamento que transmitem uma força 
expressiva que une o artista ao espectador. Isso sempre temos visto em separado, mas jamais em união. 
Alborada Julio de 2003 nº 211 pag 08 
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de significados, de energia, de emoções, possibilitando “diálogos” entre os que cantam, 

dançam, tocam e o público. A comunicação entre sujeitos da mesma comunidade cultural 

que se estabelece através dela, reforça, atualiza laços e referências identitárias. No entanto, 

ressaltamos que apesar de aflorarem sentimentos comuns entre bailarinos, músicos e 

platéia, a performance não é igualmente vivenciada por todos os bailarinos e músicos. Vale 

lembrar que ela permite improvisação, que por sua vez permite o “diálogo” e novamente a 

improvisação.  

Dioniso Sola elucida em sua narrativa, sua forma de entender a performance, esta 

entendida como mágica, como algo que é sensual, que encanta, que é forte. Há um 

significado muito importante atribuído por ele que é o da comunicação artista e expectador, 

a qual é única, é o momento que a propicia, é a receptividade que a conduz, que a 

possibilita, é neste calor que a performance se faz, se cria, se recria de acordo com o 

instante, é assim que se tornam possíveis todos estes aspectos compartilhados entre público 

e artistas. Nem todos os artistas, segundo Sola, conseguem tal interação, por não terem 

como se diz na linguagem flamenca, el aire, a expressividade, o calor, o sentimento que só 

alguns bailarinos têm.    

Ao analisarmos esta fala de Dionísio Sola, não podemos perder de vista a 

concepção de imprensa que norteou a análise desta fonte. Para nós, a imprensa está dentro 

de um campo de disputas, a partir da qual produz e difunde certos valores e contribui para 

que determinadas memórias perdurem.   

 

 

O ponto central de nossas reflexões passa por uma atenção 

às disputas e lutas que marcam a produção social da 

memória, considerando a imprensa um dos lugares 
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privilegiados para construção de sentidos para o presente e 

uma das práticas de memorização do acontecer social.150 

 

 

A partir dessa percepção, conseguimos entender os juízos de valor expressos pelo 

Alborado, que concede a Dionísio Sola a oportunidade de expressar uma opinião, dando 

legitimidade àquela maneira de compreender a participação de Iracy Prades na Festa.  

Trazemos outra fala de Sola no Alborada, no entanto, agora discordando da postura 

de Iracy Prades como coreógrafa. Um ano após haver feito os elogios, Dioniso Sola voltou 

a comentar a apresentação e direção de Iracy Prades na Fiesta de Andalucía de julho do 

ano seguinte, 2004. Nessa Festa, Sola considerou que as inovações que Iracy imprimiu à 

coreografia afrontaram as características do flamenco que lhe garantem a identidade e, 

portanto devem ser preservadas. Conforme sua avaliação a situação se agravava por não se 

tratar de um público tão exigente:   

 

 

Para um público não tão exigente como o que freqüentou a 
última edição da Festa de Andaluzia do Hispano, o 
espetáculo, como sempre, foi belo e bem programado, mas o 
excesso de variantes agregadas à coreografia pode 
comprometer o todo, e não se deve esquecer que a pureza do 
flamenco exige cuidados de preservação para os quais 
alguns mais atentos ainda zelam.151 

  

 

Dionísio Sola, certamente, está preocupado com uma tradição flamenca, que deve 

ser preservada em sua “pureza” e integridade, e cuja “identidade flamenca” não pode sofrer 

uma mistura excessiva, que segundo ele, prejudica o todo. Contudo, em nossa percepção as 

                                                 
150 FENELON, Dea Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de. (orgs). Muitas 
memórias, outras histórias. São Paulo: Olho D’Água, 2004.   
151 Alborada, n. 217, jul de 2004 pag 08  
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mudanças de posicionamentos e incorporações de novos elementos fazem parte das 

transformações.   

Sola, que no ano anterior fizera vários elogios em relação à apropriação de Iracy de 

elementos da cultura brasileira, ao colocar irmanadas em uma mesma apresentação, 

capoeira e flamenco na Fiesta de Andalucía 2003, critica Iracy no ano seguinte 

discordando de sua coreografia. Para Sola, na Festa de 2003 a união da capoeira com o 

flamenco havia sido feita com muita sensualidade, magia, encantamento, força e 

expressividade. No entanto, na Festa de 2004, houve um excesso de variações 

coreográficas.  

Tendo em vista que as disputas se apresentam em vários momentos e que isto se dá 

por conta dos divergentes posicionamentos do grupo. Buscamos ouvir Iracy sobre o artigo 

que escrevera Sola, no intuito de compreender quais seriam as motivações de Dionísio 

Sola. Ao ser entrevistada, a bailarina nos deu outra versão. Iracy nos fala sobre quais foram 

suas referências à produção do espetáculo: 

 

 

Na outra festa, que foi a última festa que foi os sete pecados, 
eu usei em cada pecado um determinado ritmo do flamenco, 
para interpretar aquele pecado. A avareza, a luxuria a gula, 
então foi tudo (...) Porque eu fiz uma pesquisa em cima das 
cores que representava cada pecado. Então, foram usados 
figurinos também de acordo, bom enfim. E a avareza e a ira 
bom, tudo e a interpretação que foi encima de tudo que a 
gente estava trabalhando. Mas ai, ele não entendeu! Tanto 
que o texto dele esse outro, você não entende o que ele quer 
dizer desta festa. Porque nós lemos e relemos. Várias 
pessoas leram, releram e ninguém entendeu. Ele se torna 
assim obtuso não com a clareza152 

 

 

Iracy afirma que o espetáculo fora elogiado por todos e apenas Sola a criticara:  

                                                 
152 Iracy Prades Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 27/02/2011. História de vida.   
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Só que assim, o púbico inteirinho de ponta a ponta no salão 
falou que nós ousamos pouco que deveríamos até ter até 
ousado mais pelo tema.  
Eu fiquei me controlando para não chocar demasiadamente 
o público, então de todo mundo ele foi o único de 800 
pessoas que tinham aqui dentro. Tudo bem é o seu direito, 
mas seja explicito quando você escreve escreva direito.153 

 

 

As críticas de Dionísio Sola, segundo Iracy, eram em virtude da bailarina estar de 

saída da Sociedade Hispano Brasileira:    

 

 

— Iracy Então o que aconteceu foi que eu já tinha pedido 
pra sair entendeu? Então tudo ele deixou misturado!  
— Luiz:O texto foi produzido após a sua decisão de deixar a 
casa? 
—Iracy: É e ele não foi claro! 154 

 

Iracy aponta que de uma certa forma, Sola estava tentando desprestigiá-la, uma vez 

que Iracy tinha a intenção de deixar o clube. Por essa razão, seu artigo desaprovava as 

inovações de Iracy na festa de 2004. A crítica não era, de acordo com ela, por questões 

técnicas relativas ao flamenco. Na opinião de Iracy, as coreografias e inovações agradaram 

a todos. Assim, verificamos que o Hispano e o Alborada são também espaços de disputas e 

que as tensões emergem nas narrativas e no jornal, as quais estão presentes não só no 

cotidiano da Sociedade, mas também da Festa.  

Nos artigos do Alborada e nas entrevistas de músicos e bailarinos, pertencentes aos 

grupos flamencos que lá se apresentaram, algumas reclamações emergiram em relação ao 

                                                 
153 Iracy Prades. Entrevista realizada na Sociedade Hispno Brasileira. 27/02/2011. História de vida.  
154 Iracy Prades. Entrevista realizada na Sociedade Hispno Brasileira. 27 02 2011. História de vida 
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clube ou a seus posicionamentos quanto às questões (figurino, estrutura técnica para 

músicos e bailarinos, entre outras coisas),  

A entrevista de Iracy Prades Fernandez é singular quanto às criticas relativas à 

organização da festa. Iracy que foi professora e diretora artística da Fiesta de Andalucía 

demonstrou descontentamento com a forma como a festa era conduzida e organizada pelo 

Clube Hispano. Ela me concede uma nova entrevista na Festa de 2009, mas agora na 

condição de expectadora, como parte do público da festa. Na segunda narrativa, Iracy volta 

a criticar a falta de cuidado, de esmero na decoração:  

  

  

Isso sabe ser uma coisa mais esmerada mais detalhada poxa 
é, é super importante tem tantas coisas que você pode 
colocar que você fazer atrativos decoração e tudo entendeu 
de detalhes pra enriquecer mais né.155  

 

 

O que parece é que há muita mágoa com algo para além destas questões que 

envolvem a preparação da festa, os bastidores ou a decoração. Iracy que deixara o clube 

por divergências com a diretiva nos anos 2000, as quais, talvez, tenham começado com as 

declarações de Dionísio Sola. Entretanto, vale dizer que esse tipo de situação deixa marcas 

e pode sim interferir na vida e na forma de se pensar ou interpretar das pessoas. Quanto a 

esse episódio, Mari Mariñas, que até março de 2010 foi presidente do clube e agora é a 

vice-presidente, se manifestou favorável a Iracy e contrária a sua saída. Mari no entanto, 

enfatiza que cada diretiva tem seus posicionamentos, nos quais não se deve intervir, mas 

claramente se colocou favorável a permanência de Iracy no clube quando de sua saída. 

Podemos ver que são variadas as maneiras de se entender a arte e até mesmo as várias 

formas de negociar os conflitos no interior da Sociedade e da cultura.  

                                                 
155 Iracy Prades. Entrevista realizada na Fiesta de Andalucía. 09/05/09. História de vida.  
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Em uma conversa informal antes do inicio da entrevista, quando pedi o contato de 

Dionísio Sola, ela disse que providenciaria, mas sua expressão e comentários foram de 

reprovação à conduta dele e de muito carinho por Iracy e sua trajetória no Clube Hispano, 

no flamenco e na arte flamenca. Esse comportamento de Mari Mariñas denota a existência 

de disputas de poder no interior da Sociedade. .  

 Iracy começou a praticar flamenco na Sociedade Hispano Brasileira ainda criança, 

passando a ser muito querida por muitos dos narradores, o que fica claro nas entrevistas de 

Pepe de Córdoba, de Yara Castro e de Mari como já citamos, além de outros.  

No decorrer de nossas análises, notamos que a harmonia nem sempre estava 

presente na realização da festa. Verificamos que alguns participantes guardam mágoas 

relativas à forma como a Fiesta de Andalucía era organizada e também em relação a 

determinados comportamentos de artistas de renome que ali estiveram. As divergências, 

ciúmes e as possíveis brigas apontam que nem tudo era perfeito e que as tensões e 

ressentimentos estavam presentes nos meandros da festa.  

O bailarino Antonio Benega, ao narrar um pouco de sua experiência nas festas 

flamencas, demonstra um certo ressentimento da época em que se apresentou na Sociedade 

como integrante do Grupo, El Rocio, dirigido por Laurita Castro nos anos 90. Neste 

período, Antonio era apenas um aluno de dança flamenca. Sua queixa é direcionada ao 

grupo profissional Laurita Castro. Durante as festas e apresentações daquela época, o único 

camarim existente no Clube era destinado ao grupo profissional Laurita Castro, composto 

por Yara Castro, Fernando De La Rua e demais integrantes. Em contrapartida, o grupo El 

Rocio que não tinha o mesmo renome, precisava improvisar, chegando até mesmo a se 

trocar na piscina. Antonio reclama do sentimento de superioridade demonstrado pelo grupo 

Laurita Castro, que já era considerado profissional. Assim nesse camarim só era permitida 
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a entrada dos membros do grupo Laurita Castro. Esse comportamento deixava Antonio um 

pouco triste e “ferido”.           

 

 

— Antonio: Porque depois do show do grupo do Clube 
Hispano que era um show mais folclórico, vinha o show do 
flamenco com música ao vivo com a Yara e o Fernando e o 
Ricardo Moraes né da época. Então assim, eles faziam a 
segunda metade do show com música ao vivo e a gente fazia 
quase tudo com CD, uma ou outra musiquinha ao vivo, uma 
coisa mais folclórica, mais floclóricazinha  
— Luiz: Aí vinha o grupo profissional! 
—Antonio: Aí vem “o grupo”. E que fique bem registrado 
porque era assim, porque o camarim, a gente não podia usar 
o camarim, quando eles estavam lá, Yara e Fernando. O 
Clube proibia, então assim, muitas vezes, eu fui me trocar na 
piscina do Clube, lá embaixo. Entendeu? Porque o Ricardo 
Moraes estava lá, porque Yara estava lá, porque Fernando 
estava lá. Assim, é. Eu tenho mágoa? Tenho lógico que eu 
tenho! Porque o Clube era a minha casa.  
— Luiz: Entendi! 
— Antonio: Isso me machucou bastante. Sabe? Isso me 
machucou porque eu era do Clube, eu vivia lá quase que o 
dia inteiro. Sabe? Aquilo lá era minha segunda casa ai vem 
os “bam bam” e me expulsa do camarim que eu conhecia.156 

 

 

Antonio dedicou vários anos de sua vida ao flamenco na Sociedade Hispano 

Brasileira. Após alguns anos como aluno, Antonio tornou-se professor do grupo El Rocio 

da Sociedade, no entanto antes de atingir este patamar profissional, conviveu com o grupo 

Laurita Castro. Este período ficou registrado em sua memória negativamente, marcando 

sua vida artística. Estas tensões geram as divisões dos grupos, contribuindo para o fim de 

alguns e o desligamento dessas pessoas do clube ou destes grupos.    

Esses desligamentos daqueles que compunham ou dirigiam o grupo artístico El 

Rocio continuaram ocorrendo. De acordo com Iracy, os componentes do grupo El Rocio 

que se apresentou na última Fiesta de Andalucí, de 2010, deixaram a Sociedade, que por 

                                                 
156 Antonio Benega. Entrevista realizada na sua academia no bairro da Lapa. 22/02/2011. História de vida.   
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sua vez está sem grupo de flamenco. Assim, Iracy voltou a assumir as aulas de flamenco 

no Hispano para começar a montar um novo grupo flamenco: E agora terça feira dia 01 de 

março vamos começar a dar aula do zero, zero, zero totalmente porque não tem mais e 

tentar formar157.  

As disputas no interior da Sociedade emergem em várias entrevistas. Os narradores 

fazem reclamações freqüentes em relação à diretoria e a organização da Festa. Tito nos traz 

uma contribuição importante para a compreensão destas disputas. Ele aponta problemas na 

organização da Fiesta de Andalucía:   

 

 

É da organização era bem complicado, os diretores eram 
bem complicados. Era difícil de negociar preço essas coisas.  
Tinham brigas, né. Eu lembro que uma vez, a Yara brigou a 
gente foi gente expulso do clube mesmo. Isso foi quando 
terminou né, esse primeiro período da Yara que foi em não 
sei se foi em noventa em seis ou noventa e sete. A gente foi 
expulso do “Hispano” mesmo.158 

 

   

A organização e a estrutura da festa são motivos constantes das reclamações por 

parte dos integrantes do grupo de dança flamenca na Sociedade. Tanto músicos quanto 

bailarinos são muito críticos em relação à estrutura oferecida pelo clube para a Fiesta de 

Andalucía. Tito aponta um momento tenso entre Yara Castro e a direção do Clube, o que 

acabou afastando o grupo Laurita Castro da Sociedade Hispano Brasileira por um tempo. É 

importante esclarecer que o grupo Laurita era um grupo profissional com vida própria, 

independentemente do Hispano. Era formado por: Laurita Castro, Yara Castro e Fernando 

De La Rua. De acordo com Tito Gonzalez, este momento foi muito tenso: 

 

                                                 
157 Iracy Prades. Entrevista realizada em 27/02/2011. História de vida.  
158 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Itatiba. 19/08/2007. História de 
vida  
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E aí eu lembro que a Yara deu esse depoimento ao vivo no 
meio da Festa e tudo né aí os diretores pegaram e fizeram 
uma carta dizendo que a gente a citando o grupo né. Que o 
grupo estaria expulso né que não poderia não poderia, mais 
entrar lá.159  

    

 

Essa insatisfação por parte destas pessoas pode ser percebida em várias entrevistas 

as quais traremos adiante. Vale dizer ainda que as tensões envolveram todos ou quase 

todos os grupos e bailarinos que se apresentam no clube. Vimos às vezes durante a festa e 

nos instantes que a antecederam, isto é, nos seus bastidores:  

 

 

Mas enfim aí nesse dia eu fui lá é na verdade eu não fui pra 
assistir o show em si eu fui lá porque eles me convidaram 
pra ir passear e tudo né eu lembro que eu tinha acabado de 
fazer a gravação que era por volta de meio dia uma hora né 
aí ele falou né po a gente está aqui passando o som e tal né 
vem aí tomar alguma coisa encontrar os amigos que é 
aquele pessoal do “Hispano” e tal.160 
   

Aí fiquei conversando com os músicos um tempo, passando o 
som, a gente foi tomar alguma coisa, aí de repente, 
mandaram chamar o Gabriel. Aí o Gabriel foi, ficou uns 
quinze minutos. Voltou estranho. Eu falei, o aconteceu? Ah, 
aconteceu uma coisa meio chata. Eles mandaram você sair 
do Hispano”. Aí foi uma ordem da irmã da Iracy né. 161 

 

 

Alguns amigos de Tito que iriam tocar e se apresentar em uma Fiesta de Andalucía 

o convidaram para ir aos bastidores, minutos antes da festa, para momentos de 

descontração. Essa era uma oportunidade de rever amigos e colocar a conversa em dia, mas 

como Tito não iria tocar, ou seja, não era um dos artistas contratados para aquele 

                                                 
159 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Itatiba. 19/08/2007. História de 
vida.   
160 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Itatiba. 19/08/2007. História de 
vida. 
161 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Itatiba. 19/08/2007. História de 
vida.  
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espetáculo, foi convidado a se retirar. A atitude de Yara já colocada, provavelmente tenha 

tido reflexos na relação dos que faziam parte do grupo Laurita Castro com os 

organizadores e administradores do clube. Essa disputa, não podemos crer que está 

unicamente relacionada ao fato de ser andaluz ou galego, mas sim ao fato de estar ou não 

fazendo parte da diretoria, daquele grupo que organiza os eventos de quem é o responsável 

pela direção artística do clube, por exemplo: 

 

 

Ela fez direção artística de lá do “Hispano” ela que fazia 
cuidava dos shows inclusive.162  

 

 

A irmã de Iracy Prades, a qual Tito se refere, é Miriam Prades Fernández, e sua 

participação na Sociedade não se restringiu apenas à direção artística do Hispano, foi 

também colaboradora em algumas edições do Alborada. Com este dado em “mãos”, 

podemos agora dizer que Miriam, de alguma forma articulava-se no interior da Sociedade, 

exercia veladamente (ou talvez nem tanto), “poder” sobre as pessoas, sobre o grupo, se 

utilizava de sua autoridade também como uma porta voz da Sociedade já que o jornal 

exerce este papel na comunidade, espaços nos quais fazia parte como colaboradora.  

Seguindo ainda os passos deste guitarrista, que compartilhou com seus amigos e 

companheiros de profissão os aspectos do cotidiano de trabalho e as tensões que se 

colocavam nas relações entre as pessoas ligadas ao flamenco e ao próprio Clube Hispano.  

Outra questão muito significativa sinalizada por Tito é a que se refere ao cachê que 

se recebia na Fiesta de Andalucía, o qual não era satisfatório, o valor do cachê não se podia 

                                                 
162 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Itatiba. 19/08/2007. História de 
vida.  
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dizer que era um atrativo para se tocar na festa: Era ruim o cachê.  A Festa de Andalucía 

eu fazia independente do cachê, porque era o Grupo Laurita Castro.163  

 Esse fragmento da fala deste guitarrista flamenco nos remete a aspectos importantes 

da festa, o que se coloca em primeiro lugar é o lado financeiro da festa, é perceptível que 

financeiramente falando, a festa não era atrativa ao menos para o músico. Tito sugere que a 

participação na festa se dava por cooperação, por amizade, dependendo de quem os 

convidava. Como fazia parte do grupo profissional Laurita Castro, independente do cachê, 

Tito participava, por respeito e carinho a Laurita.  

A relação de amizade e cumplicidade que Tito mostra para com o Grupo 

profissional Laurita Castro são muito expressivas, o abrir-mão de um cachê mais 

adequado, apropriado pelo fato de estar trabalhando para o Laurita Castro denota o grau de 

envolvimento e afeição e lealdade para com seus amigos de grupo. Atitude aparentemente 

muito espontânea que exprime sua sinergia com o grupo e conseqüentemente com os 

artistas do grupo. A relação deste músico com o Grupo Laurita é muito próxima e forte, o 

que o faz tecer comentários sobre como organiza o clube após a saída do grupo da festa.  

  

  

É depois que a Yara saiu aí, o Hispano afundou né!Porque 
quem que ia fazer lá (...). As pessoas faziam pela Yara, pela 
Laurita, né.164  

     

   

O papel do grupo Laurita Castro na Sociedade Hispano Brasileira e na festa 

flamenca foi muito significativo, a narrativa de Tito traz esta dimensão. No Alborada, 

podemos perceber que a partir do momento que não se vê mais o grupo Laurita Castro 

atuando nas festas, estas não têm mais a mesma ênfase relativa à sua realização até mesmo 

                                                 
163 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Itatiba. 19/08/2007. História de 
vida.  
164 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Itatiba. 19/08/2007. História de 
vida.  
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na forma como o jornal se dirige a elas. Assim, as análises do Alborada nos deram 

condições de dizer que as notícias no que diz respeito à Fiesta de Andalucía não são mais 

veiculadas pelo periódico com a mesma relevância, importância, quanto o fizera 

anteriormente. Entendemos que a ausência do Grupo Laurita Castro na Sociedade e do 

papel de articulação e de fascínio exercido por ele interveio na mudança de postura do 

jornal em relação às noticias da festa, apesar das tensões ali experienciadas pelo Grupo, em 

virtude das reclamações, inclusive em público quanta à má estrutura da festa não 

ofuscaram sua importância na Sociedade e na própria festa. Há que se mencionar a 

participação, senão em quase todas as apresentações do grupo de Laurita Castro, de artistas 

não somente de uma outra geração, como também de uma outra experiência artística de um 

outro patamar.           

 O espaço dado pelo Alborada à Fiesta de Andalucía até o final dos anos 90 era 

muito significativo. Verificamos haver ao menos duas páginas da publicação destinadas às 

noticias da festa flamenca. Essa preocupação em dar visibilidade à festa expressava-se não 

apenas no grande espaço que esta tinha no jornal como também na riqueza de informações 

relativas à Andalucía e às festas, é claro. Em alguns momentos havia ainda uma riqueza 

nas imagens trazidas pelo Alborada. Essas diferenças na forma de noticiar a festa andaluza 

são fruto da ausência de expoentes da arte flamenca, em sua maioria espanhóis e filhos de 

espanhóis muito envolvidos com a cultura andaluza, os quais na sua maioria vivam para a 

arte. Dentre estes artistas estão Fernando De La Rua, Maria Vargas, Pepe de Córdoba, 

Yara Castro, entre outros, músicos e bailarinos que davam à festa um brilhantismo, não 

mais existente. Ademais de todas estas questões podemos dizer também que a não 

realização de um Acto Cultural que demandava tempo e preparação também influi, tendo 

em vista que quando existia a festa ocorria em dois dias, sendo assim um evento maior.               
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A Fiesta de Andalucía traz dimensões até aqui ainda não apresentadas, as quais são 

levantadas por alguns entrevistados, dimensões esta que extrapolam as questões artistas e 

técnicas passando por questões mais físicas. Entre estas há que se elucidar seu faze-se do 

ponto de vista organizativo, físico, a preparação de estrutura de bastidores de montagem, 

etc, as quais Tito dá pistas de como isto se dava em algumas circunstâncias:      

  

  

Então a gente chegava lá e se precisava é sei subir numa 
escada pra ajeitar um holofote a gente fazia né.165 

 
 

    

Tentamos apreender junto à bailarina e diretora artística, Adriana Perez, do grupo 

El Rocio da Sociedade Hispano Brasileira, quais são os movimentos, os passos, movimento 

corporais, a relação entre braços e pés, as expressões faciais, todo o gestual que 

caracterizam a dança flamenca e que a diferem não somente das outras danças de forma 

geral, mas também das danças espanholas como um todo. Sob a ótica de Adriana, uma 

característica marcante na dança flamenca é a precisão e o fato de o bailarino flamenco ser 

músico, ser um percussionista se utilizando das palmas, para tanto os movimentos de pés, 

as palmas, os pitos, (movimentos conhecido por nós como o de estalar os dedos), estes 

movimentos o tornam um músico, interpretando e expressando sua dança, e, ao mesmo 

tempo fazendo música através da percussão, diferindo-o segundo Adriana, de outros 

bailarinos de outros estilos, os quais não fazem música, neste sentido colocado por ela.  

Adriana trouxe também uma grande contribuição em sua narrativa ao explicar como 

coreografa os números que apresenta na Fiesta de Andalucía. Quando pergunto sobre a 

montagem da coreografia, a diretora artística do El Rocio, relata:  

 

                                                 
165 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Itatiba. 19/08/2007. História de 
vida. 
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A: Eu! É assim sou eu, acabo liderando a montagem da 
coreografia, mas as meninas me ajudam muito também, é 
certamente em toda a coreografia 30, 40% dos passos foram 
as meninas também que me ajudaram a fazer. E é um 
trabalho em conjunto com os músicos, a gente vai montando 
a coreografia e a música juntos. Porque a música não é 
música de ninguém a gente também monta é cria a música 
aqui166.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Adriana Peres. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 22/05/2010.  História de vida.  
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Capítulo III – O flamenco: cultura, dança e identidade  

 

3.1 O flamenco como forma de vida para os participantes da Fiesta de 

Andalucía 

 

Esse capítulo se propõe a entender como estes sujeitos se colocam no ambiente do 

trabalho e como sobrevivem da arte. Quais os locais em que trabalham e em quais períodos 

estes tipos de trabalho foram realizados? Com quais pessoas se relacionam para tanto? 

Buscamos compreender como as experiências de ser espanhol, filhos e netos se dão na 

cidade.   

Essas problemáticas e outras que aqui estamos propondo-nos são fruto de reflexões 

que vimos desenvolvendo ao longo de nossa trajetória. De que forma esta cidade molda 

suas vidas ao buscarem sua sobrevivência através da arte, música e da dança, 

principalmente da arte flamenca.  

Assim, é muito significativo para nós perceber através dos relatos orais como esses 

agentes sociais se apropriam da cidade deixando nela suas marcas, seja da capital do estado 

de São Paulo ou fora dela. A rica documentação oral que nos traz as experiências, as 

vivências de Fernando de La Rua e Yara Castro, os quais vivem e trabalham na Espanha. 

Ele vive de seu trabalho como guitarrista flamenco, ela trabalha como professora e 

bailarina flamenca. O casal já vive na cidade de Madrid há alguns anos.   

Podemos começar nossa exposição trazendo um pouco da experiência de Pepe de 

Córdoba. Bailarino flamenco, desde sua infância, dedicou-se ao flamenco, e nesta arte 

busca uma carreira profissional, o flamenco possibilita a Pepe uma inserção como um 

profissional em um mercado de trabalho relativamente novo no início de sua trajetória 

como profissional. Desde muito cedo, o flamenco foi para ele uma forma de trabalho, 

mesmo porque, desde muito menino, ainda morando na Espanha, começa a praticar esta 
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dança andaluza. “Eu nasci na dança quando era criança da escola, que tinham algumas 

escolas do governo que chamavam “educación” e descanso”. 167  

A relação de Pepe com o flamenco, pelo que percebemos, sempre foi muito forte, o 

que justifica sua paixão por esta manifestação cultural andaluza. Este artista espanhol 

durante toda sua vida esteve se apresentando em vários lugares “pelo Brasil afora”, 

levando a arte flamenca para diversos lugares do nosso país, como ele mesmo diz: Só 

dança, dança, dança, dança viagem. Comecei a trabalhar aqui, trabalhei esse país inteiro 

não tem um rincón não tem um lugar que eu não tenha(... ).168 

O flamenco para Pepe era uma forma de sobrevivência. Sua narrativa nos aponta 

para a escolha desta arte como forma de vida, como, ao menos um de seus “meios de 

vida”. Através de sua entrevista, entendemos como este bailarino flamenco se insere no 

mundo do trabalho na sociedade brasileira, como se coloca nesta relação Brasil e Espanha, 

a qual Pepe começa a viver desde o momento de sua partida até o momento de sua chegada 

ao Brasil.   

  

  

— Pepe: Eles foram bem depois aos uns sete oito anos de 
estar aqui. Eu já comecei a viajar pra lá por causa do 
flamenco. Já pra fazer aula e tudo isso desde criança.  
— Luiz: Desde criança?  
— Pepe: É eu nasci no flamenco!169 

 

 

A dança flamenca passou a fazer parte da vida de Pepe desde sua infância. Ainda  

menino, viajava à Espanha para fazer cursos e se aperfeiçoar na arte flamenca. As 

dimensões que surgem em seu depoimento são uma forma de se relaciona com o novo 

ambiente onde passa a viver os relacionamentos que são possíveis de se estabelecer, estes 

                                                 
167 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa em São Paulo. 12/07/2007. História de vida. 
168 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa em São Paulo. 12/07/2007. História de vida.   
169 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa em São Paulo. 12/07/2007. História de vida.     
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vão sendo estabelecidos visando uma adaptação às condições de vida sem perder sua 

herança cultural, a qual busca preservar viajando a Espanha para aprimorar sua técnica no 

universo flamenco. Pepe inclusive se coloca como um bailarín170 flamenco nato. Hoje, o 

flamenco moderno requer técnica, há uma profissionalização da arte. As viagens de Pepe á 

Espanha o colocaram em constante contato com a evolução da cultura flamenca e 

espanhola. Sua experiência na arte flamenca é muita vasta, o artista tem mais de quarenta e 

cinco anos dedicados à dança flamenca.  

 

 

Só dança, dança, dança, dança, viagem comecei a trabalhar 
aqui trabalhei esse país inteiro não tem um rincón, não tem 
um lugar que eu não tenha (...).171 

 

 

A vida voltada à arte flamenca fez de Pepe de Córdoba não só uma referência como 

bailarino, mas também como um dos maiores artistas flamencos a atuar em solo brasileiro. 

Seu nome é citado em revistas, em matérias relativas à cultura e à dança espanhola e 

andaluza. Apreendemos a importância deste artista ao ler um artigo sobre o flamenco na 

cidade de São Paulo, onde Pepe demonstra seu amor pela arte proveniente de Andaluzia. A 

Revista Planeta cita este cordobês como sendo uma das figuras mais importantes na “cena” 

flamenca nacional. Pepe de Córdoba é lembrado como um dos ícones desta arte que a 

muitos apaixonou e continua apaixonando.  

  

  

Ao chegarem à Andaluzia, os ciganos encontraram a 
diversificada cultura local, mestiça e rica, e contribuíram 
para a sua melancolia e paixão, criando cantos de lamento e 
amor.  
Ou, como diz Pepe de Córdoba, provavelmente o mais 
representativo bailaor em atividade no Brasil: “O flamenco 

                                                 
170 Bailarino.  
171 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua casa em São Paulo. 12/07/2007. História de vida. 
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é uma arte única, que mexe como todos os sentimentos 
humanos, a dor, a melancolia, a paixão, a euforia, a 
alegria.” 172  

   

 

Há, ao menos ao que parece, da parte de algumas pessoas, tanto do meio artístico 

quanto da mídia, um reconhecimento á importância do artista Pepe de Córdoba no universo 

flamenco nacional, tanto como bailarino quanto como um disseminador, divulgador da 

arte, através de suas atuações como bailarino espanhol e também de seu extinto Centro de 

Arte Flamenca Pepe de Córdoba, e também por ser um espanhol vivendo desta arte em São 

Paulo, inclusive partilhando-a com outros espanhóis, como Mario Vargas, Enrique 

Espanha, Ana Esmeralda, etc. Sua vasta experiência na dança, adquirida ao longo de sua 

trajetória, marcada por participações em festas como a de Andalucía, além de 

apresentações em diversos lugares como restaurantes entre outros o credenciaram a ser um 

profissional muito reconhecido nesta arte espanhola. Essas experiências e vivências de 

Pepe no meio flamenco, vão indicando a presença da arte flamenca na cidade de São Paulo.         

Ao narrar sua trajetória artística, Pepe cita alguns nomes do metier artístico 

nacional com os quais trabalhou e  estiveram presentes em sua vida artística de alguma 

forma. Entre eles surge Abelardo Figueiredo, um produtor artístico carioca, o qual 

empresariou tanto espetáculos no teatro quanto shows artísticos, dos quais Pepe participou, 

trabalhando com grandes nomes do “cenário nacional”.      

 Assim, Pepe de Córdoba vai se inserindo no meio artístico brasileiro conhecendo 

pessoas, se apresentando em diferentes lugares, restaurantes os quais davam espaço à 

apresentação da dança flamenca. Pepe forma grupos voltados à dança espanhola, entre eles 

cita, Los Romeros. Com este grupo Pepe chegou a se apresentar na própria Fiesta de 

                                                 
172 Flamenco: dança da paixão conquista São Paulo. Revista Planeta, ed. 427, abril de 2008 Pag  02.    
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Andalucía nos anos oitenta. Este bailarino passou grande parte de sua vida fazendo shows 

em clubes espanhóis, e em restaurantes espanhóis dos quais cita alguns:       

    

   

Depois tinha os restaurantes que davam trabalho pra nós, os 
artistas. Don Velásquez, La Paella, La Paella, eu com Luiz 
Bermudês trabalhamos acho que dez anos. Depois antes de 
Don Velásquez que tinha El Patio Andaluz que era, que foi 
desse mesmo dono do que foi do Don Velásquez, que foi o 
último tablao flamenco que era na Avenida Faria Lima. 
Depois abriu Plaza Mayor que foi um Valenciano que abriu. 
Lá na Marginal que era uma Praça de Toro uma réplica de 
uma Praça de Toro de Madrid.173 

  

    

Esta era a São Paulo dos anos cinqüenta e sessenta que Pepe recorda. Lugares de 

presença espanhola na cidade de São Paulo, espaços com os quais Pepe se familiarizava e 

se identificava. Pepe de Córdoba nascera em 1942, em Córdoba, Espanha, e a partir dos 

anos cinqüenta/ sessenta, já estava fazendo shows de flamenco nestes diversos espaços dos 

quais ia se “apropriando” como artista. Territórios174 iam sendo constituídos: nos quais se 

podia ter acesso à cultura espanhola e a oportunidade de se reunir, de se sociabilizar, de 

fazer-se espanhol, de compartilhar sua culinária, sua música, enfim, de reforçar suas 

referências identitárias. Era um período ao qual Pepe de Córdoba, aponta como muito forte 

em relação à presença do flamenco na cidade de São Paulo. Havia vários shows flamencos 

em São Paulo e uma presença espanhola forte na cidade. Mas a gente era assim saía de 

uma casa fazia um show aqui, saía de uma e entrava na outra e ia a outra, e ia a outra, e 

entrava na outra, fazia até quatro shows por noite era.175    

                                                 
173 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua residência  na cidade de São Paulo. 12/07/2007. História 
de vida. 
174  ARANTES, Antonio A. Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 2000. 190p. 
175 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua residência na cidade de São Paulo. 12/07/2007. História 
de vida.  
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Ao narrar suas apresentações na Fiesta de Andalucía, Pepe de Córdoba se refere 

também a esses espetáculos na Sociedade Hispano Brasileira, com muito entusiasmo e 

carinho.  Rememorando os grupos e os profissionais com os quais trabalhou ao longo de 

sua carreira, dentre estes, destaca Los Romeros, o qual fora formado por ele mesmo. Não 

somente o grupo Los Romeros é citado por Pepe, mas faz-se presente em sua fala, a 

orquestra Casino de Sevilla, grupo de música formado por espanhóis que se apresentava 

não apenas na Fiesta de Andalucía, mas também em outros eventos (esta orquestra está em 

atividade até hoje). Há que se levar em conta que Pepe não participava da festa apenas 

porque esta lhe possibilitava uma busca por suas referências, por suas práticas culturais, ou 

ainda pelo modo de ser espanhol no Brasil, mas também, pela oportunidade de mostrar seu 

trabalho como um profissional da arte, da dança, da qual tirava seu sustento. Contudo, há 

algo que também vale a pena ser destacado que é o prazer que Pepe sente em viver do 

flamenco e viver o flamenco, mas sim está relacionado à sua subjetividade e ao seu 

sentimento. Pepe, em determinado momento da entrevista, gesticula apontando para o peito 

e dizendo que o flamenco vem de seu interior, está em sua alma.  

Durante nossa entrevista/conversa, o bailarino foi narrando quais eram os artistas 

importantes do mundo flamenco com os quais trabalhou naquele período. Dentre os citados 

por Pepe estaõ, Mario Vargas, um Cantaor (cantor) flamenco, muito reconhecido neste 

universo, Enrique Espanha, que também cantava flamenco e outros estilos de música 

espanhola, além de vários outros artistas. Tanto Enrique Espanha quanto Mario Vargas 

estiveram presentes em algumas edições da Fiesta de Andalucía.       

Alguns aspectos destas relações experimentadas por este grupo nos chamam a 

atenção e devem ser observados. Algumas redes de relações são estabelecidas entre estes 

sujeitos, redes de solidariedade, de ajuda. Isso se apresenta na narrativa de Pepe de 

Córdoba, ao se referir à trajetória e a inserção de Fernando De La Rua e Yara Castro no 
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universo flamenco. Pepe nos conta que incentivava a ambos a estudar na Espanha, a 

especializar-se na arte flamenca, a “investir” em seu crescimento profissional, contudo, 

estes não tinham condições financeiras para tanto e Pepe decidiu ajudá-los.  

  

  

Eu vou falar com a minha irmã em Córdoba e nós (...), e 
vocês ficam na casa dela. Eu falei com a minha irmã. Falei 
olha: eu tenho os meus amigos, assim, assim, são gente (...). 
Esse que foi presidente da Casa de Espanha, Pedro meu 
cunhado. Bom, na hora foram para Espanha ficaram lá dois, 
três meses e começaram a estudar com os maestros em 
Córdoba.176  

  

  

A disposição de Pepe em facilitar de alguma maneira a estadia de Fernando De La 

Rua e Yara Castro na Espanha para estudar, nos indica que este grupo de espanhóis e 

descendentes criou e cria redes de solidariedade, de sociabilidade, visando a construção de 

laços de amizade, de compartilhamento de expectativas, de desejos, objetivos em comum, 

buscando uma maior integração entre eles. A formação ou a inserção no mercado de 

trabalho destes grupos se dá através destes meandros do cotidiano, das várias dificuldades, 

as quais se colocavam na vida destas pessoas, da determinação de atingir seus objetivos.   

Essas ações de Pepe de Córdoba visavam amenizar as dificuldades enfrentadas por 

Fernando e Yara durante o período no qual ambos estiveram fazendo cursos de 

aprimoramento na arte flamenca na Espanha. Podemos dizer que tais ações surtiram efeito, 

deram resultado, tendo visto que atualmente Fernando De La Rua e Yara Castro não só 

vivem em Madrid, mas são profissionais do flamenco. O viver na Espanha era um sonho 

para Yara Castro, o aperfeiçoar-se como bailarina flamenca em território espanhol era uma 

realização muito importante em sua carreira profissional e posteriormente morar em uma 

cidade espanhola. A brasileira conseguiu atingir um de seus objetivos, isso podemos 
                                                 
176 Pepe de Córdoba. Entrevista realizada em sua residência na cidade de São Paulo. 12/07/200/. História 
de vida.  
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perceber ao entrarmos na página de uma escola de arte madrilenha, Centro de Ócio el 

Horno, quando de sua narrativa Yara havia nos contado que trabalhara nesta escola como 

professora de flamenco. É evidente a presença de Yara nesta escola, a qual ao anunciar 

seus cursos de dança flamenca traz sua foto ilustrando o seu curso de dança.  

 

 

Foto 10 - Yara Castro Madrid - Fonte:  

http://www.centroelhorno.com/es/danza---teatro---

voz/flamenco.html#/images/stories/djvgalleries/flamenco-avanzado-2_popup.jpg 

 

 

Assim, os “flamencos” vão se apropriando dos espaços, os quais permitem que suas 

manifestações culturais sejam colocadas em prática na cidade, que por sua vez vai de uma 

forma ou de outra abrindo espaço para que estas continuem existindo em um país de uma 

diversidade cultural muito grande.     
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Vamos percebendo em nossas investigações as várias possibilidades de trabalho 

encontradas por este grupo. Os espaços não se restringiam apenas à cidade de São Paulo, se 

expandindo para fora do estado. O próprio grupo Laurita Castro, do qual alguns 

entrevistados, e a partir do qual deram início à sua carreira como profissionais do 

flamenco, esteve fazendo shows levando a cultura espanhola a outras regiões do nosso 

país. Tito Gonzalez, guitarrista flamenco, conta que se apresentou diversas vezes em 

Caldas Novas no interior de Goiás com o Laurita Castro, grupo de flamenco no qual Tito 

trabalhava com Fernando De La Rua, Yara Castro, amigos de Tito.  

  

  

— Tito: Então o grupo Laurita Castro fazia a semana 
espanhola, ele fez de 99, 2000 fez bastante, ele fez até é não 
99 não minto, 89 de 89 até 98, eu acho que direto assim fazia 
duas vezes por ano eu acho que era muito show tinha umas 
duas semanas por ano eu acho que uma delas a gente ficava 
12 dias lá.  
— Luiz: Ah que legal!   
— Tito: Show todo dia assim!  
— Luiz: E show bom assim, financeiramente falando bom 
pra vocês.  
— Tito: Era legal!  
— Luiz: Claro, pra ficar, 12 dias né!  
— Tito: Em todos os aspectos, era, financeiramente era legal 
e também o público também era parecido com “Hispano” 
porque quem freqüentava a semana espanhola da pousada 
do Rio Quente também basicamente eram a espanhóis e 
descentes, era fazia parte da semana espanhola.177  
— L: De lá, de lá?  
— Tito: Muitos do próprio “Hispano” né então lá a gente 
conhecia a gente estava encontrando lá  
— Luiz: Estava indo pra lá ah que legal!  
— Tito: Então lá foi um marco mesmo assim até tem a Yara 
tem carta de diretor da posada falando do show feito é bem 
interessante!  

    

   

                                                 
177 Tito Gonzalez. Entrevista realizada em sua residência na cidade Itatiba. 19/08/2007. História de vida.  
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Há algumas questões significativas na narrativa de Tito. Torna-se importante dizer 

que os artistas que participavam da Fiesta de Andalucía não se limitavam às apresentações 

na Sociedade Hispano Brasileira, mas sim procuravam outros espaços para levar sua 

cultura, suas praticas e sua manifestação cultural. Também é significativo na fala de Tito o 

enfoque que dá as possibilidades de ganho relativas aos shows realizados em Pousada do 

Rio Quente, diferente da festa ou de outras apresentações realizadas no Hispano, onde o 

cachê era baixo. O guitarrista alega que em algumas ocasiões, o tocar na festa era muito 

mais por respeito e carinho a Laurita, que fazia questão de participar, que pelo ganho 

financeiro, o qual era insatisfatório. O que nos chama atenção também neste fragmento de 

sua entrevista e não podemos deixar passar despercebido é a presença de espanhóis e 

descendentes prestigiando o Grupo Laurita Castro na Pousada do Rio Quente, quando das 

participações deste em uma “Semana Espanhola” realizada pela Pousada, inclusive alguns 

que pertenciam ao próprio Hispano da cidade de São Paulo. Tito classifica este público 

como “parecido com o Hispano”, o que nos leva a pensar que lhe dava prazer estar tocando 

para ambos os públicos. Por outro lado, para Tito, a Semana Espanhola de Pousada do Rio 

Quente foi um marco mesmo, pelo fato de ser neto de espanhol e também por estar tocando 

com o grupo profissional, “Laurita Castro”, certamente uma referência em sua vida 

artística e pessoal.  

É possível perceber na entrevista de Tito e de outros narradores que a Sociedade 

Hispano Brasileira significava algo muito importante para estas pessoas. O Hispano marca 

a memória do grupo com o qual estamos trabalhando. O sentimento que tem em relação ao 

Hispano é muito forte, ainda que houvesse problemas de ordem técnica ou de qualquer 

outra natureza nas apresentações.  

Estes agentes sociais vão constituindo sua história e pontuando suas trajetórias de 

experiências dentro e fora de São Paulo. Desta forma, vão levando sua arte para diversos 
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lugares, mas também constituem a cidade como uma cidade das diferenças, de uma 

diversidade cultural, que é rica e, porque não dizer cosmopolita, pois é formada de muitas 

culturas: espanhola, italiana, africana, enfim uma cultura “brasileira”.  

Neste constituir-se da cidade surgem academias, isto é, escolas de dança voltadas à 

cultura espanhola. Nesse contexto se insere a “Companhia de Arte Flamenco Alhambra”, 

que inicia sua atuação em 2004, situada à Rua Silva Bueno, nº 1803 no Bairro Ipiranga na 

cidade de São Paulo. Esta academia de flamenco, criada por Iracy Prades torna-se para ela 

um meio de vida, uma forma de sobrevivência. Esta professora e bailarina faz do flamenco 

sua atividade principal, à qual passa a se dedicar integralmente e não apenas como uma 

forma de preservar suas referências identitárias. O flamenco como trabalho, é o flamenco 

para além da Fiesta de Andalucía e da Sociedade Hispano Brasileira. No entanto, o 

flamenco não foi a única profissão de Iracy Prades. Durante algum tempo de sua vida, ela 

teve outra profissão e o flamenco era uma atividade paralela a sua vida profissional. 

   

   

Não eu sou relações públicas pela Metodista, é depois ainda 
tentei fazer outras faculdades de psicologia de filosofia de 
matemática, mas não gostei de nenhuma fiz um ano de cada, 
mas não gostei porque o meu negócio era dança mesmo, 
trabalhei na tecnologia bancária empresa do banco 24 
horas, trabalhei no banco Banesto que é um banco espanhol 
trabalhei no Santander outro banco espanhol e dava aula 
junto no “Hispano” no Centro espanhol de Santos na escola 
paulista de dança no Itaim e na Pássaro de Fogo né aí isso 
durante um bom tempo até que eu decidi realmente fazer só 
(...).178   

   

   

Para esta bailarina há um momento em que a dança “fala mais alto” em sua vida, 

isso se dá em virtude de como lida com sua ascendência espanhola, o que a leva a valorizar 

                                                 
178 Iracy Prades. Entrevista realizada na sua escola no Ipiranga em São Paulo. 08/06/2007. História de 
vida.  
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e querer conhecer tudo que se refere à Espanha. Iracy convive com a dança flamenca na 

Sociedade Hispano Brasileira desde 1977 (ainda menina) e também com a influência direta 

de seus pais espanhóis. Todos esses fatores somados contribuíram para sua opção em 

passar a viver unicamente para, e do flamenco.   

Podemos perceber após algumas entrevistas realizadas e analisadas que senão 

todos, ao menos alguns espanhóis e descendentes pertencentes a este grupo com o qual 

trabalhamos se dedicam ou se dedicaram ao flamenco como “meio de vida”. Percebemos 

isso ao levarmos em conta que Yara Castro, Pepe de Córdoba, Iracy Prades, Tito Gonzalez, 

Fernando De La Rua, entre vários outros de ascendência espanhola, de sangue espanhol e 

todos que trabalham ou trabalharam no flamenco, vivem ou viveram desta arte.  

Assim, a dança e a música para a maioria dos entrevistados tornaram-se uma forma 

de sobrevivência. Desta maneira, alguns montam suas próprias academias na cidade de São 

Paulo. Para os donos de academias, a música e dança é uma profissão e não apenas uma 

forma de lazer. Já para outros, a dança é apenas uma forma de lazer, de descontração e de 

preservação de referenciais identitários e de atualização de suas heranças culturais. É 

importante destacarmos o envolvimento destas pessoas com a arte, aponta também para 

uma questão de transmissão familiar.          

A bailarina e atual diretora artística do grupo El Rocio da Sociedade Hispano 

Brasileira, Adriana, não tem nem uma aspiração de ter no flamenco um meio de 

sobrevivência. Para ela esta arte é apenas um prazer. Adriana é superintendente no banco 

Unibanco e não pretende abandonar sua carreira como executiva. Adriana começou no 

flamenco, na S.H.B., e depois partiu para a prática de outras danças espanholas, também no 

clube. Contudo, atualmente Adriana se apresenta como bailarina de flamenco com o grupo 

El Rocio da Sociedade Hispano Brasileira e atua em eventos fora da Sociedade, ainda que 

este não seja seu foco principal no âmbito profissional. O grupo dirigido por Adriana, além 
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de se apresentar na festa da Sociedade tem se apresentado também em restaurantes como o 

Paellas Pepe, restaurante espanhol localizado no Ipiranga. Através da Home Page179 do 

grupo, podemos perceber que houve durante o ano de 2010 ao menos quatro apresentações 

neste restaurante do Ipiranga.  

Estas apresentações do grupo El Rocio, para além do Clube Hispano e da Fiesta de 

Andalucía, indicam-nos a existência de espaços para as apresentações flamencas na capital 

paulista.  Novos restaurantes espanhóis vão surgindo e abrindo novos espaços à presença 

espanhola na cidade, à qual já nos referimos anteriormente, ao falar dos locais onde Pepe 

de Córdoba se apresentava. O flamenco vai ganhando cada vez mais força em território 

paulistano.  

Pepe em sua narrativa nos conta que a São Paulo dos anos cinqüenta era muito 

espanhola, era muito flamenca. A São Paulo dos anos dois mil não é muito diferente e cada 

vez mais vai oferecendo novos espaços à continuidade desta arte. Assim, criam-se os novos 

restaurantes espanhóis, as novas academias, ou ainda as novas companhias de dança, como 

são chamados os grupos flamencos. Novas alternativas se colocam para os apaixonados, 

aficionados pelo flamenco.  

O flamenco vai abrindo novas oportunidades de trabalho a estes artistas que, em 

algum momento de suas vidas, participaram da Fiesta de Andalucía, mesmo àqueles que 

não tenham começado sua história no flamenco, na festa propriamente dita, ou na 

Sociedade Hispano Brasileira, tendo em vista que a prática do flamenco ao menos para 

alguns, precede suas primeiras participações nesta Fiesta de Andalucía da Sociedade 

espanhola. No entanto, independente desta questão, podemos perceber que não somente a 

Fiesta de Andalucía, mas também o próprio Hispano marcou a memória a vida destas 

pessoas. Ambos são referências na vida destes artistas, foram significativos em suas 

                                                 
179 Página, endereço eletrônico.  
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trajetórias e, em alguma medida, contribuíram para suas carreiras como profissionais da 

arte.   

A importância do flamenco na vida de Antonio Benega vem desde sua infância, 

ainda menino vivenciava o flamenco em sua própria casa. Os ensinamentos dados pela avó 

de Antonio lhe aproximaram da cultura espanhola e da arte flamenca. Após deixar a 

Sociedade Hispano Brasileira (S.H.B.) e a Fiesta de Andalucía, Antonio passa a dar aulas 

no Espaço Cultural Adriana Rodrigues, uma academia no Alto da Lapa, São Paulo, a qual 

fundara com Adriana Rodrigues, uma ex-integrante do grupo de flamenco El Rocio da 

S.H.B. Este passa a ser um de seus locais de trabalho, já que para se sustentar, Antonio dá 

aulas de flamenco em outras escolas, como o SESC (Serviço Social do Comércio) e 

projetos da prefeitura de São Paulo.  O flamenco é efetivamente o meio de vida escolhido 

por este bailarino e professor de dança. 

No Espaço Cultural Adriana Rodrigues Antonio e sua sócia, vendem figurinos, 

roupas as quais são desenhadas por Adriana, que é estilista formada e se utilizou de seu 

conhecimento como praticante de flamenco desde sua época de clube Hispano, para 

desenvolver os desenhos destes figurinos.         
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3.2 - Performance: preservação e memória  

  

 

 Uma das dimensões da cultura espanhola que estamos buscando rastrear no 

Alborada é a alusão ao corpo como suporte da performance. Ao vestir-se com seus 

vestidos e mantones (xales), além de sapatos específicos de flamenco, bailarinos e 

bailarinas têm todos os elementos necessários para materializarem a performance. É 

também importante para nossa pesquisa a performance de músicos, cantadores e 

guitarristas, os quais também se apropriam dela em suas apresentações sem a mesma 

mobilidade imposta por bailarinos em suas coreografias.  

Uma contribuição significativa para nossa investigação é a de Simone Oliveira de 

Castro que analisa o corpo do cantador de repentes no nordeste. Diz a autora: o corpo ao 

vestir-se, representava uma imagem para agradar a direcionar olhares para esses 

artistas180.  

Investigando este corpo, suporte de performance, encontramos no Alborada 

algumas narrativas significativas, as quais nos fazem refletir sobre 

corpo/indumentária/performance. Noticiando a Noche Andaluza (1994), diz o Alborada:    

 

 

Iara Castro y su espléndida bata de cola marcando el ritmo 
gitano de las palmas de Fernando de la Rua y su conjunto 
musical. Otro momento de emoción y brillo en el grandioso 
espectáculo que nos presentó la compañía de arte flamenco 
de Laurita Castro. 181  

 

 

                                                 
180 CASTRO, Simone Oliveira de. Na poética da cantoria: sertão e cidade no improviso de Ivanildo Vila 
Nova. Pág 156  
181 Iara Castro e sua esplêndida bata de cola marcando o ritmo cigano das palmas de Fernando de la Rua e 
seu conjunto musical. Outro momento de emoção e brilho no grandioso espetáculo que nos presenteou a 
companhia de arte flamenco de Laurita Castro. Noche Andaluza. Alborada. 1994, reportaje gráfico. pag. 
08 
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Na dança flamenca o corpo é fundamental em relação aos sentimentos que dele 

emanam e em relação à sua comunicação com o público ao qual visa conquistar e atrair. O 

corpo em sua performance está carregado de significados. Aqueles que apreciam a dança 

flamenca, que são aficionados, ou os próprios flamencos 182, experimentam emoções, 

sentimentos comuns, que emanam daqueles que cantam, dançam ou tocam, possibilitando 

uma troca de energia entre eles, isto é, a performance que os “transforma” em uma mesma 

comunidade cultural, desta forma concebemos a performance como uma forma de 

comunicação.  

 

 

Pocos tablaos en Sevilla, Madrid o Barcelona, tienen una bailaora 
tan auténticamente gitana como Yara Castro, mas que bailar, ella 
tiene el dominio del gesto, el poder del desplante y el sentir jondo 
del sufrimiento intrínseco del baile gitano. 183 

 

 

 Para o Alborada, a performance de Yara Castro permite que se estabeleça uma 

identificação entre aqueles que atuam na Fiesta de Andalucía e outros bailarinos que o 

fazem na Espanha. Assim, Yara Castro é comparada às bailarinas espanholas visando 

talvez uma españolidad (como se diz no espanhol), uma afirmação étnica, a argumentação 

usada para esta afirmação é a de que nem em Madri e tão pouco em Barcelona se encontra 

uma bailarina tão cigana, com tanta força como a de Yara Castro. O “ser espanhol” 

(cigano) manifesta-se através de sua performance, isto é, da força de sua interpretação, da 

modo que incorpora e transmite pelos seu gestual a intensidade de que só os ciganos são 

capazes. Paul Zumthor traz uma contribuição em relação à performance: .... corpo é ao 

                                                 
182 Esta é a forma como se auto-denominam os praticantes da arte flamenca. 
183 Poucos tablados em Sevilha, Madrid ou Barcelona, têm uma bailarina tão autenticamente cigana como 
Yara Castro, mais que bailar, ela tem o domínio do gesto, o poder do desplante e o sentir jondo do 
sofrimento intrínseco do baile cigano. Fiesta de Andalucía. Alborada, 1993, pg 05 
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mesmo tempo o ponto de partida, o ponto de origem e o referente do discurso 184 Esta 

comunicação existente entre corpo e mundo, a qual Zumthor descreve, pode ser entendida 

no contexto da Fiesta de Andalucía como a comunicação entre músicos, bailarinos, e 

ambos com o público. A performance neste caso, não deve ser entendida apenas como 

mera técnica, mas sim o momento no qual a bailarina ao executá-la com seu olhar forte e 

“agressivo”, com sua fisionomia brava e raivosa, com fúria, com beleza e elegância, todos 

estes adjetivos e sentimentos ao mesmo tempo fazem parte da performance e é através dela 

que se cria um clima, com o qual seduz-se o bailarino que dança com ela ou apenas a 

aprecia. Os corpos de músicos e bailarinos se comunicam entre si e com seu público 

através da performance, códigos e significações estão presentes, tanto nas melodias, quanto 

nas letras das músicas e em cada coreografia executada através de uma performance, a qual 

não é igual para todos os músicos e bailarinos.  

 A Performance  aparece como um elemento forte na construção desta 

idéia/sentimento de hispanidad e portanto das referências identitárias que unem este grupo 

e lhe dão coesão. Isso fica muito claro para nós no momento em que ao seguirmos adiante 

com nossas análises do Jornal, percebemos que ao Alborada parece necessário afirmar a 

cultura andaluza e ao fazê-lo é pródigo em adjetivos, enaltecendo o andaluz, tecendo 

elogios aos participantes, aos artistas que atuam na Festa. As alusões feitas em seus artigos 

à Andalucía e a tudo que se refere à cultura andaluza só corroboram com nossas hipóteses, 

de que para este periódico a performance é um elemento fundamental nesta construção. 

Isso se confirma ao se referir a Fernando De La Rua como um guitarrista sem 

comparações, afirmando que de sua guitarra brota o aroma andaluz:  

      

 

                                                 
184 . ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: HUCITEC, 1997. Pag. 90 
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La guitarra de Fernando de la Rua no admite 
comparaciones, es, simplesmente, una guitarra flamenca por 
los cuatro costados, del sortilegio de sus cuerdas brota el 
aroma de Andalucía y en el rasgueo de sus hábiles dedos se 
entrelazan enigmáticas historias de viejos gitanos y 
hogueras.185  

 

 

Ao enaltecer a performance de Fernando ao tocar a guitarra, o deslizar de seus 

hábeis dedos pelas cordas desta guitarra, o Alborada evoca o que pretende identificar como 

um caráter andaluz, sua música é enaltecida por fazer emanar essa memória andaluza. 

Elogia e enaltece a performance que evoca tais sentimentos, sensações, significados e que 

aproxima o público do ser espanhol e da Espanha. No tocante à memória espanhola, 

enfatiza que essas histórias de viejos gitanos y hogueras, nos remetem a ecos do 

passado186 (vividos em outros espaços/outras temporalidades). Articular historicamente o 

passado (...). Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no 

momento de um perigo187. Acompanhando a proposta de Benjamin, só será possível voltar-

se para o passado em busca destas reminiscências, quando se está atento a essas 

reivindicações dos sujeitos históricos, que parecem estar pedindo para que alguém lhes 

ouça e não deixe que essas dimensões de suas vidas se percam. 

A arte flamenca traz consigo toda uma energia e uma força de sentimentos, os quais 

podem ser expressos através da performance. Há no Alborada insistentemente uma grande 

preocupação com o sentir-se espanhol e especificamente com o sentir-se andaluz.  (…) la 

extraordinaria interpretación de las soleares, una de las danzas capitales del baile jondo, 

                                                 
185 A guitarra de Fernando de la Rua não admite comparações, é, simplesmente, uma guitarra flamenca 
pelos quatro costados, do sortilégio de suas cordas brota o aroma de Andalucía e no rasgueo de seus 
hábeis dedos se entrelaçam enigmáticas historias de velhos ciganos e fogueiras. Fiesta de Andalucía 
Alborada n.143, 1993,pg 05 
186 CASTRO, Simone Oliveira de. Na poética da cantoria: sertão e cidade no improviso de Ivanildo Vila 
Nova. Pág 48 
187 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São 
Paulo: Brasiliense, 1996, p. 224.    
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donde Iracy Fernandez y Nei el Moro, probaron todo el peso de su sentir andaluz188. 

Percebemos que há uma necessidade de estar afirmando tudo aquilo que remete as 

referências flamencas, a performance traz à tona referenciais identitários que os aproxima, 

uns dos outros. Ao referir-se às bailarinas, o periódico usa a palavra gitanas. Sabendo que 

estas não são gitanas, entendemos que o que realmente há é um sentimento em relação ao 

ser espanhol, o que os faz usar estes conceitos, como, “autenticamente cigano”.  O dançar 

flamenco os torna (bailarinos, bailarinas e músicos) ainda que momentaneamente, um 

espanhol de “verdade”. Estes sentimentos e buscas parecem estar presentes na fala do 

Alborada. El magnifico grupo que comandan Yara Castro y Fernando De La Rua, nos dio 

otra demostración del dominio que tiene el misterioso e insondable baile auténticamente 

gitano y andaluz189. (…) El cuerpo de baile formado por lindas mozas gitanas (....)190  

A performance é a “força” do (a) bailarino (a) e, ao colocá-la em prática, 

movimentado-se durante sua coreografia, fazendo os movimentos de mão, de braço os 

quais formam um conjunto harmônico com o todo resto do corpo, trazem à tona 

sentimentos, admiração, nostalgia, materializando a arte flamenca, a qual por sua vez, 

inflama a platéia, que extasiada pelos movimentos dos bailarinos, troca informações 

através de olhares, gritos (olé, olé, olé). Todo este contexto exalta o sentimento do ser 

espanhol. Referindo-se à Fiesta de Andalucía, diz o Alborada: Su cuerpo esbelto guarda 

una increíble explosión de energía que Ella transforma en el ritmo y belleza de sus 

danzas191      

O Alborada traz à tona aquilo que entende como performance dos bailarinos, o 

significado de cada gesto e o domínio do corpo ao executá-los, não do corpo como um  

                                                 
188 Fiesta de Andalucía. Alborada, n143, 1993, pg 05 
189 O magnífico grupo que comandam Yara Castro y Fernando De La Rua, nos deu outra demonstração do 
domínio que tem o misterioso e insondável baile autenticamente cigano e andaluz. ALBORADA. Fiesta 
de Andalucía. n 143 Pag 05 
190 Fiesta de Andalucía .Alborada.  n .151, 1994, pg 07 
191 Fiesta de Andalucía .Alborada.  n. 196, 2000, pg 06  
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todo, mas também de cada parte do corpo, de cada elemento que compõe a performance. 

Refere-se aos dedos hábeis de Fernando De La Rua ao tocar a guitarra flamenca, ao 

domínio dos gestos de Yara Castro, o ritmo cigano das palmas de Fernando De La Rua e à 

importância da bata de cola de Yara Castro na execução de sua performance como 

bailarina flamenca. Assim a performance se compõe por movimento de pés, mãos, palmas, 

do corpo ao bailar, dos dedos ao tocar e também os figurinos ao compartilhar, enfeitar e 

salientar os movimentos do corpo, provocando os sentimentos, as subjetividades e a 

comunicação com o púbico.    

Ainda na perspectiva de compreensão da performance, trazemos um pouco de 

nosso diálogo com Adriana Peres, bailarina e professora da Sociedade Hispano Brasileira. 

Ao falar da importância do corpo e de como este corporifica a performance, Adriana Peres 

enfatiza a comunicação bailarino/público e descreve um pouco de como isto se dá.  

 

— Luiz: E quanto à dança? Qual a importância dos movimentos 
de braço, mão, sapateado no flamenco? Como é isso? Qual é a 
importância de cada um?         
— Adriana: Então, eu acho que é justamente aquilo que eu te 
falei, por exemplo, do negocio do flamenco que eu acho que é a 
mistura da doçura com a fortaleza! É você poder ver num mesmo 
movimento, que a bailarina está fazendo um sapateado super 
forte, com uma mão super leve! E muitas vezes você pode estar 
com um braço muito forte e uma mão um pouco mais leve!  
— Luiz: Tenso! 
— Adriana: Exato! Então é que geralmente as pernas ficam com a 
parte mais matemática do flamenco! E os braços, mãos, com a 
parte mais doce do flamenco.  
— Luiz: Você acha que os braços têm uma sutileza maior, e as 
pernas, uma expressão mais forte?    
— Adriana: Isso, uma energia mais forte, uma coisa da terra, uma 
coisa da força, do ritmo, da matemática do flamenco!  
—Luiz: Entendi! O compasso!  
—Adriana: Porque todo bailarino flamenco é escravo do 
compasso!   
— Luiz: Sim claro, claro, claro!  
— Adriana: Eu acho que é a perna fica sob essa responsabilidade!  
— Adriana: A mão é mais leve!    
— Luiz: Mais sutil! 
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— Adriana: Tem uma licença poética! (risos)  
— Luiz: Entendi! E você acha que as pernas têm uma tendência 
por conta disso, de tentar atrair os olhares, o público, aquela, 
vamos dizer assim atenção?   
— Adriana: Com certeza! Mas aí eu acho que não são as pernas. 
Eu acho que os pés.  
— Luiz: Os pés?  
— Adriana: Os pés, e exatamente um pedaço do corpo eu acho 
que os pés, é a hora que acontece o clímax do flamenco, vamos 
dizer assim! 
— Luiz: Entendi! 
— Adriana: Porque é pra todo mundo olhar. O pé, geralmente tem 
muitos bailarinos que puxam um pouquinho a roupa né, a 
vestimenta pra aparecer bem os pés.192 

 

 

Esta foto de Adriana durante a Fiesta de Andalucía de 2010 é elucidativa em 

relação à sua análise da performance: 

 

 

      Foto 11 - Fiesta de Andalucía de 2010 -Acervo pessoal  

 

                                                 
192 Adriana Peres. Entrevista realizada na Sociedade Hispano Brasileira. 22/05/2010. História de vida.  
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Há algumas especificidades que diferem o flamenco de outras danças. Tentamos 

percebê-las na fala de Adriana, que sinaliza para a articulação entre música e dança na 

prática de um mesmo artista: o bailarino é também músico:  

   

   

— Adriana: Eu assim (...). Não sei se são os movimentos, 
mas assim! Certamente pra mim é o que difere o flamenco de 
qualquer outra dança, é que o bailarino também é músico. 
Eu acho que isso é o que mais difere o flamenco, então tanto 
no sapateado, como nos pitos (Adriana faz os movimentos 
dos dedos para mostrar o que são pitos), como nas palmas é, 
ele faz música eu não vi nenhum outro bailarino fazendo isso 
não estou (...). Talvez um pouquinho o indiano assim que tem 
aquele chocalhinho, mas uma coisa muito sutil né e o 
flamenco é super característico o bailarino ser um 
percussionista né ele faz muito som e ele faz muito música 
com os pés. 
— Luiz: Com o corpo!  
— Adriana: Com a palma, os pitos!193 

 

 

 Adriana fala da métrica, da precisão do flamenco, comparando a arte flamenca com 

matemática devido aos seus compassos muito marcados, tornando-o diferente de outros 

estilos não tão preocupados com esta rítmica como ela aponta:  

 

 

O bailarino, ele é meio que ele é músico também, ele tem que 
ter uma precisão, é de rítmica que eu acho que também em 
nenhum outro lugar tem! Eu que as coisas nas outras danças 
são mais é, é como é que eu posso dizer? Elas são mais 
cadenciadas, assim no flamenco elas são mais tem uma 
precisão muito grande entendeu? O bale, é um dois, três 
quatro cinco seis sete oito. É uma coisa que é cadenciada! E 
no flamenco você percebe claramente a precisão de um 
movimento.  Uma métrica, mas é marcada.194  

 

   

Sobre a diferença na forma de coreografar ela diz:  
                                                 
193 Entrevista Adriana Peres. Pag 05 22/05/2010. 
194 Entrevista Adriana Peres. Pag 05 22/05/2010. 
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Adriana: Todas as outras danças, tudo é coreografado, não 
que o flamenco não seja, mas é por isso que como existe uma 
historinha, todo palo tem uma historinha! Então tem uma 
falseta, tem uma entrada, duas letras, é uma tabuada meio 
feita e o bailarino sabe o que ele tem que fazer em cada 
momento, ele não precisa coreografar, ele entra e faz porque 
ele é músico, ele pode inventar na hora o mais importante, é 
o compassa o resto ele inventa na hora!195   
 

 

O improviso é talvez a dimensão mais importante e nem sempre perceptível da 

performance.   

As fotos mostras o solo apresentado por Ricardo Moraes e a interação com o 

público. Neste número podemos ver a troca, a comunicação, a alegria do público ao vê-lo 

dançar, a relação estabelecida através dos olhares e gritos de olé, formas encontradas pelo 

público para dizer que está gostando e aprovando sua apresentação e sua interpretação. O 

flamenco possibilita esta interpretação daquilo que está sendo dançado.     

 

 

 

                                                 
195 Entrevista com Adriana Peres 22/05/2010. Pag 08  
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 Foto 12 Fiesta de Andalucía de 2009 - Acervo pessoal  

  

 Foto 13 - Fiesta de Andalucía Acervo pessoal.  

 

 

Performance é comunicação, evocação de memória afetiva, é nostalgia, mas é um 

sentimento de atualização de referências culturais e de identidades que se projetam para o 

futuro. Cada momento é único e repetível.      
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Estudar a Fiesta de Andalucía, realizada pela Sociedade Hispano Brasileira, em São 

Paulo, foi uma tentativa de nos aproximar um pouco do universo cultural espanhol do 

grupo com o qual trabalhamos para entendermos suas experiências e vivências no festejo.  

Buscamos apreender suas escolhas e opções de lembranças de um passado vivido 

no presente, as quais são criadas e reinventadas.  

A festa andaluza é muito significativa na experiência de vida de espanhóis e 

descendentes. Para adentrar esse universo, a documentação oral e o jornal Alborada, da 

Sociedade, foram as fontes por nós privilegiadas. 

 As narrativas orais nos permitiram compreender como homens e mulheres se 

apropriam da cultura espanhola na Fiesta e no seu cotidiano. As experiências do ser 

espanhol/brasileiro colocaram-se como um ponto de grande relevância à pesquisa. A 

maneira como se percebem ante a essa dualidade foi uma de nossas preocupações. 

A Fiesta de Andalucía, através da dança flamenca propicia o estabelecimento de 

relações de amizade, de formação de grupo e é também espaço onde o ser espanhol é 

possível.    

Investigar a festa e suas dimensões foi importante para compreendermos que esta, 

ao mesmo tempo em que aproxima seus participantes é capaz de afastá-los, devido à 

vaidade, ao ciúme e às discordâncias observados durante sua organização e realização. 

Em alguns momentos, a participação na festa propiciou o acúmulo de experiências 

aos artistas, bailarinos e músicos, os quais acabaram deixando a Sociedade em busca de 

novas oportunidades. Alguns deles fundaram academias, enquanto outros viajavam à 

Espanha para se profissionalizar.  
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A Fiesta de Andalucía é uma referência para seus participantes, os quais 

reivindicam seu reconhecimento como a mais importante da Sociedade.    

 Os narradores apreendem o festejo de diferentes maneiras. Para alguns, este permite 

recordar sua pátria querida, outros o percebem como forma de lazer e de reencontro com os 

amigos. Outros participantes encontram na festa oportunidade profissional. Em um ir e vir 

entre passado e presente, os narradores traziam-nos suas percepções sobre o ser 

espanhol/brasileiro na Fiesta e na Sociedade. Essas lembranças os transportavam a lugares, 

os quais faziam com que revivessem momentos e histórias passados. A Fiesta de 

Andalucía sofreu algumas transformações ao longo dos anos e é para nós espaço de 

atualização da cultura espanhola.    
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