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ABSTRAKT 

Diplomová práce nahlíží do světa tradiční folklorní hudby Portugalska a seznamuje čtenáře s i 

v současné době stále populárními a velmi rozšířenými druhy tradiční hudby. Hlavními 

folklórními seskupeními, kterým se práce věnuje, jsou soubory zvané Rancho Folclórico. 

Popsána je zde obecná historie portugalské tradiční hudby a původ těchto souborů zasazený do 

kontextu všeobecných portugalských dějin. Dále jsou představeny tradiční hudební nástroje 

typické pro soubory rancho, repertoár hudební i taneční a je zde také podrobněji představen 

charakter souboru, jeho členové, zkoušky, oděvy a festivaly, kterých se rancha účastní. 

Závěrečná kapitola navrhuje konkrétní aktivity a nápady vhodné pro začlenění portugalské 

tradiční hudby do pedagogické praxe. Práce mimo jiné využívá také informací získaných 

z poskytnutých rozhovorů současných členů souborů rancho. Součástí diplomové práce jsou 

přílohy obsahující zejména vlastní fotografie a videonahrávky Rancha Folclórica pořízené 

v Lisabonu. 
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Tradiční hudba, folklor, Portugalsko, Rancho Folclórico, Fado, Cante Alentejano, Pauliteiros 

de Miranda, tradiční hudební nástroje, tradiční tance, etnomuzikologie. 



 

ABSTRACT 

Thesis is dedicated to traditional folklore music of Portugal and introduces different kinds of 

traditional music. Chosen are those kinds that are even nowadays very popular and that are to 

be found around the country. The main focus of thesis is on music and tradition of folklore 

groups called Rancho Folclórico. History of Portuguese traditional music in general as well as 

the origins of rancho are introduced. Those are connected to the context of general Portuguese 

history. Furthermore, traditional musical instruments typical for rancho groups are described as 

well as the musical repertoire and traditional dances. The character of rancho groups, their 

members, rehearsals, costumes and festivals the groups preform in are closely examined. Final 

chapter introduces concrete activities and ideas for utilization of Portuguese traditional music 

in pedagogical practice. Thesis is also based on information obtained from interviews with 

current members of variant rancho groups. Hereafter, appendix is attached to thesis consisting 

mainly of photographs and video recordings taken personally by the author in Lisbon. 

KEY WORDS 

Traditional music, folklore, Portugal, Rancho Folclórico, Fado, Cante Alentejano, Pauliteiros 

de Miranda, traditional musical instruments, traditional dances, ethnomusicology.    
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1 ÚVOD 

Portugalsko má velice bohaté kulturní dědictví, co se tradiční hudby týká. Od 

pracovních písní, mužských sborových zpěvů cante alentejano, přes tradiční písně určené 

k tanci až po mezinárodně proslavené fado a velké množství hudebních nástrojů, které písně 

doprovází. Obyvatelé slunečné země jihozápadního cípu Evropy si na tradici zakládají a 

důkladně si ji střeží. Tradice by se dala považovat za heslo souborů Rancho Folclórico, které 

svou existencí oživují hudební dědictví Portugalska.  

Rancho Folclórico jsou tanečně-hudebními seskupení, která mají své kořeny v první 

polovině dvacátého století, v době, kdy se Portugalskem šířily silně nacionalistické myšlenky. 

Právě ty kladly důraz na znovuzrození a uchování všeho „čistě portugalského“. Hlavním 

smyslem těchto folklórních seskupení je udržování místní tradice a zachování portugalských 

lidových melodií a tanců v takové podobě, v jaké existovaly před více než sto lety. Jednotlivé 

skupiny čítají obvykle několik desítek členů, kteří mají různé role. Mohou být tanečníky, 

zpěváky či muzikanty. Důležitým atributem těchto souborů jsou tradiční oděvy, které zobrazují 

podobu komunity z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Ačkoliv fungují soubory 

Rancho Folclórico po celém území Portugalska, a to včetně ostrovních částí, každý region i 

každé rancho je svým stylem jedinečné. Rozdíly mezi regiony je možné hledat u hudebních 

nástrojů, na které muzikanti hrají, v barvách a podobě oděvů či u tanců, na které se soubory 

zaměřují. Jednotlivé soubory se liší svým charakterem, výběrem repertoáru, a především texty 

písní, jež pomáhají vyobrazit komunitu, kterou daný soubor představuje. 

S kulturou a tradiční hudbou Portugalska jsem se seznámila v době studijního pobytu 

Erasmus+ v Lisabonu, kde jsem trávila svůj poslední magisterský semestr studia. V létě roku 

2016 jsem se zúčastnila oslav zvaných Festival de Pão v nedalekém městě Mafra. Součástí 

těchto oslav byla vystoupení několika souborů Rancho Folclórico z různých oblastí a regionů 

Portugalska. Veselá a živá hudba v kombinaci s energickým tancem, krásnými kostýmy a 

zajímavými hudebními nástroji mne okamžitě oslovila a započala mé téměř roční bádání o 

portugalské historii, tradiční hudbě a konkrétně o těchto jedinečných souborech. Téma 

portugalské tradiční hudby je v Čechách téměř nepředstavené. Ačkoliv existuje několik prací o 

fadu, není možné vyhledat jakékoliv zmínky o jiném druhu portugalské tradiční hudby. Vhodné 

publikace v českých knihovnách nejsou k mání a čeští čtenáři a muzikanti tak zůstávají 

ochuzení o znalost toho, jaký druh tradiční hudby na jihozápadním kraji Evropy existuje. 

Z těchto důvodů jsem se rozhodla téma zpracovat a představit soubory Rancho Folclórico. 
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Velkou pomocí mi byli Sofie Adão a Tiago Amado Gomes, kteří jsou členy souborů 

rancho z odlišných částí Portugalska, z oblastí Beira a Ribatejo. Oba mi poskytli rozhovory, 

které jsou k diplomové práci přiloženy a jejichž citace jsou v textu užívány. Jedná se o mladé 

lidi, kteří jsou součástí souborů, Sofie je hráčkou na klarinet a Tiago tanečníkem. Jejich 

zásluhou jsem se byla schopna dozvědět veškeré informace, které jsem v literatuře postrádala, 

především způsob, jakým probíhají zkoušky a osobní názory ohledně souborů rancho a hodnot 

a tradic Portugalska. Sofie Adão mi také poskytla materiály a fotografie svého rancha, které 

jsou k dohledání v přílohách.  

Hlavními zdroji literatury mi byly především knihovny ESML a ESELx a publikace 

Música Tradicional Portuguesa napsaná Fernandem Infante do Carmo, která je věnována 

souborům Rancho Folclórico severních oblastí Portugalska a kniha Instrumentos Musicais 

Populares Portugueses od Ernesta Veiga de Oliveiry, které představuje především tradiční 

hudební nástroje, avšak opírá se o tradiční portugalskou hudbu obecně.  

Cílem diplomové práce je představení portugalské tradiční hudby, konkrétně působení 

souborů Rancho Folclórico. Práce je shrnutím různých druhů tradiční portugalské hudby a dále 

podrobnějším zpracováním tématu souborů rancho. Diplomová práce má čtenáři poskytnout 

ucelenou představu o portugalském folklóru obecně i konkrétně o souborech rancha, jejich 

historii, charakteru a významu. Dále je cílem práce povzbudit učitele hudební výchovy k 

zapojení etnomuzikologických vědomostí do hodin hudební výchovy. Navržené aktivity a 

představení souborů Rancho Folclórico jsou příkladem toho, jak by mohl být výukový materiál 

více zaměřen na folklor a tradice různých zemí. 

Diplomová práce sestává z šesti hlavních kapitol. První kapitola se týká portugalské 

tradiční hudby obecně s konkrétními příklady v současné době nejproslulejších a 

nejvýznamnějších druhů. Představeno je zde fado, lisabonské a coimberské, dále mužské 

sborové zpěvy cante alentejano a pro sever Portugalska specifický tanec s tyčemi mužů 

zvaných Pauliteiros de Miranda. Druhá kapitola popisuje Rancho Folclórico, jeho hlavní 

charakteristické rysy, myšlenky spojené s jeho působením a historie vzniku souborů 

v návaznosti na historické dění v Portugalsku dvacátého století. Třetí kapitola je celá věnována 

hudebním nástrojům užívaným soubory rancho. Představeny jsou strunné nástroje, bicí nástroje 

a aerofony. U méně známých hudebních nástrojů jsou k vidění i obrázky a fotografie. Čtvrtá 

kapitola je zaměřena na repertoár souborů, který tvoří portugalská tradiční hudba a tradiční 

tance. Podoba portugalských písní, jež tvoří repertoár rancha, je zde podrobněji popsána a dále 

jsou představeny jednotlivé druhy tanců, které jsou mezi soubory nejrozšířenější. V páté 
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kapitole je soubor Rancho Folclórico zkoumán podrobněji. Podkapitoly se zabývají členy 

souboru a jejich rolemi (zpěváci, tanečníci, muzikanti), dále tím, jak vypadají zkoušky rancha, 

oděvy a kostýmy a v neposlední řadě tím, při jakých příležitostech soubory vystupují. 

Závěrečná kapitola je rozšiřující kapitolou, která navrhuje aktivit a prezentuje konkrétní nápady 

na využití znalostí portugalské tradiční hudby v pedagogické praxi na základních školách či 

gymnáziích. 

Přílohy diplomové práce tvoří obrázky a fotografie hudebních nástrojů a jednotlivých 

muzikantů, dále notový materiál souboru Sofie Adão Rancho Infanto-Juvenil da Praia da 

Leirosa, texty některých portugalských lidových písní, přepisy již zmíněných rozhovorů a 

vlastní fotografie pořízené na folklórním festivalu Festival de Folclore, který se konal v červnu 

roku 2017 v Lisabonu. Dále je součástí příloh CD s rozhovory, vybranými portugalskými 

tradičními písněmi a videonahrávkami, jež byly taktéž pořízeny na Festival de Folclore. 
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2 PORTUGALSKÁ TRADIČNÍ HUDBA 

 Portugalsko, země na samém kraji jihozápadní Evropy, je té naší poněkud vzdálená. 

Nejen svým oceánským klimatem či rozmanitou přírodou, kterou tvoří jak překrásné turisticky 

často vyhledávané pláže, tak vysoké hory a národní parky v severní a východní části země či 

vzdálená souostroví Azory a Madeira v Atlantském oceánu. Liší se také svou politikou, bohatou 

historií, kulturním dědictvím a samotnou hudbou. 

 Tradice by se dala považovat za jednu z nejdůležitějších hodnot Portugalska. Ať už se 

jedná o zvyky a náboženství, oslavy festas či státní svátky, obyvatelé této země jsou ve svém 

přístupu mnohem oddanější a na svůj „dědictví “mnohem hrdější než lidé z České Republiky. 

Potkáte-li jakéhokoliv člověka portugalského původu, dá Vám jasně najevo odkud pochází a 

čím přesně se Portugalsko může chlubit, co je zde nejlepší a které světově proslulé činy, 

projekty či výrobky mají svůj původ právě v této poněkud malé, svým španělským o dosti 

větším sousedem často neprávem zastíněné zemi. 

 Portugalské hudební dědictví je, obecně řečeno, velice rozmanité. Zaměříme-li se na 

tradiční hudbu a folklór, máme možnost setkat se s nejrůznějšími druhy portugalské hudby, 

která nemá ve světě obdoby. S jednotlivými druhy tradiční hudby se obvykle setkáte pouze 

v určitých regionech a oblastech Portugalska, nicméně existují skupiny hudebníků a tanečníků, 

kteří se věnují folklóru z jiné části Portugalska, než je ta, ve které působí. Jednotlivé 

portugalské písně jsou k nalezení v tzv. cançioneiros (zpěvníky), ve kterých jsou posbírány 

různé písně jednotlivých regionů rozdílných období. První cançioneiros pochází již ze 

sedmnáctého století, avšak můžeme se setkat i se zpěvníky, jež byly sepsány v posledních 

desetiletích. Před existencí těchto zpěvníků se tradiční písně šířily pouze orální formou. 

 V následujících podkapitolách jsou představeny z geografického hlediska ty 

významnější a rozšířenější portugalské hudební tradice, které zde stále přetrvávají. Zmíněno je 

hlavní město Lisabon, dále univerzitní město Coimbra, oblast nacházející se jižně od hlavního 

města Alentejo (pod řekou Tejo) či horská oblast na severu Portugalska Trás-Os-Montes (za 

horami). 
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Obrázek č. 1: Mapa Portugalska, na níž jsou vyznačeny jednotlivé regiony a 

významnější města větší rozlohy. Jsou zde viditelná města Lisabon a Coimbra, dále oblast 

Alentejo, s hlavním městem Évora, a oblast Trás-Os-Montes s významnější městem 

Bragança. 

2.1 LISABON A COIMBRA: FADO 

 Pravděpodobně nejrozšířenějším a nejznámějším druhem portugalské lidové hudby, jak 

v zemi samotné, tak i v zahraničí, je žánr zvaný fado, v přesném překladu „osud“. Jedná se o 

lidový vokální a taneční hudební styl šířící nostalgickou náladu. Své kořeny má ve větších 

městech. Přesněji řečeno ve spletitých uličkách starých částí hlavního města Portugalska 

Lisabonu a v centru nejznámějšího univerzitního města Coimbře, které se nachází zhruba 

dvěstě kilometrů severně od hlavního města. Lisabon a Coimbra jsou místy vzniku dvou 

spřízněných, avšak v mnoha aspektech odlišných tradic fada, tzv. lisabonské fado a fado 

z Coimbry (studentské fado). Důležitým charakteristickým prvkem fada je lyričnost a 

emotivnost, kterou písně navozují a kterou působí na posluchače.   
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2.1.1 Lisabonské fado 

„The Fado, the knife and the guitar, writes Pinto de Carvalho, are the three favourites 

adored by the people of Lisbon“1 

 

Lisabonské fado je populárnějším a světově rozšířenějším druhem fada. Návštěvníka 

Lisabonu pronásleduje tento hudební žánr doslova na každém kroku, ať už formou pozvání do 

restaurací, které se pyšní profesionálními či amatérskými vystoupeními fada, tak i jako literární 

materiál a součást nejrůznějších muzeí či galerií, nebo taktéž jako zdroj turistických atrakcí a 

inspirace pro tvorbu stále početnějších turistických suvenýrů. Portugalské obyvatelstvo je na 

(své) fado hrdé a dává to znatelně najevo. Nicméně má být na co hrdé. Tento portugalský 

hudební žánr byl v roce 2011 oficiálně vyhlášen organizací UNESCO kulturním dědictvím. 

Kolem původu a vzniku lisabonského fada bylo v historii rozpoutáno velké množství 

debat a spekulací. Nicméně většina vědců, historiků a muzikologů se shodla na spojitosti vzniku 

tohoto lidového hudebního stylu s chudinskými čtvrtěmi Lisabonu v druhé čtvrtině 

devatenáctého století. 

 

Vznik a vývoj lisabonského fada  

V letech 1808 až 1822 došlo k přesunu portugalského dvora do Brazílie, což zapříčinilo 

spojení dvou odlišných kultur a tradic. Fado vzniklo pravděpodobně sjednocením různých 

portugalských hudebních žánrů a v té době populárních tanců s novými žánry, které zde byly 

představeny spolu s návratem portugalské šlechty zpět z Brazílie. Vliv na vznik měl podle této 

teorie například lundum, brazilský žánr afrického původu kombinující zpěv a tanec, modinha, 

umělecký zpěv určený vystoupením v salónech, jež se vyvíjel v Portugalsku a Brazílii od 

poloviny osmnáctého do poloviny devatenáctého století, fandango, portugalský tanec 

španělského původu, fofa, tanec, který vznikal jak v Portugalsku, tak v Brazílii, a fado, 

brazilský tanec, se kterým se můžeme pravděpodobně dodnes setkat na venkově okolo Ria de 

Janeira.2  

Fado vzniká zhruba kolem roku 1830 a prochází různými změnami a vývojem. Počátky 

fada jsou často spojovány s okrajovou částí společnosti, konkrétně s nevěstinci ve starých 

                                                 

1 GALLOP, Rodney. Portugal: A Book of Folkways. Str. 245. 

Vlastní překlad: „Fado, nůž a kytara, píše Pinto de Carvalho, jsou třemi věcmi, které obyvatelé Lisabonu zbožňují.“ 

2 SADIE, Stanley. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volume 8, str. 508. 
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částech Lisabonu, kdy dle některých pramenů fado zpívaly především ženy, které byly 

doprovázeny hrou mužů na hudební nástroje, nejčastěji na kytaru. V této době se těšilo fado 

v ulicích Lisabonu stále větší popularity a charakteristická pro něj byla spontánnost a 

improvizace. Mezi lety 1968/9 a 1890 vzniká fado, jakožto samostatný hudební žánr, přesouvá 

se z ulic do prostor salónů a restaurací a pomalu se dostává do povědomí široké veřejnosti. 

Od roku 1930 do roku 1974 panuje v Portugalsku totalitní režim a dochází k inovacím 

zejména u textů písní fada, jelikož je nastolena cenzura a veškeré umělecké projevy jsou ostře 

sledovány a kontrolovány. Dále jsou omezeny možnosti improvizace, muzikanti musí 

k provozování hudby získat oprávnění a vznikají fado restaurace tzv. casas típicas určené 

výhradně tomuto hudebnímu žánru. V tomto období vzniká velké množství nahrávek a fado se 

objevuje například i v radiu či filmu.  

Významnými představiteli fada, kteří se ve dvacátém století mohli pyšnit úspěšnou 

kariérou, jsou například zpěvačka Amália Rodrigues, zpěvák Alfred Marceneira, virtuózní hráč 

na guitarru Armadinha či hráč na violu Martinho d’Assunçao.3 Po karafiátové revoluci, která 

propukla pětadvacátého dubna roku 1974 a která ukončila totalitní režim v Portugalsku, došlo 

v interpretaci fada k inovacím a velkému uvolnění. 

 

Interpretace 

Původně bylo fado pravděpodobně žánrem určenému k tanci, který byl doprovázen hrou 

na pro svou dobu velmi populární pětistrunnou kytarou. Ta byla později nahrazena tzv. 

guitarrou, jež je nazývaná také portugalskou kytarou. Jedná se o dvanácti- či desetistrunný druh 

loutny hruškovitého tvaru, která je typická výhradně pro Portugalsko. Guitarra může mít 

lisabonské či coimberské ladění a fado doprovází i v současnosti.  

                                                 

3 SADIE, Stanley. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volume 8, str. 509. 
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Obrázek č. 2: Antonio Brojo, který svou hrou na guitarru doprovází fado. 

 

 Na provedení fada se podílí zpěvák, který je hlavním sólovým článkem, poté hudebníci 

a taktéž publikum samotné, jež s umělci komunikuje. Sólovým zpěvákem může být jak muž, 

tak i žena. V současnosti je tato role genderově vyrovnaná a posluchač tak může sám porovnat 

a posoudit, zdali preferuje pro navození té správné nostalgické atmosféry spíše mužský či 

ženský hlas. Zpěvák se v portugalštině nazývá fadista (zpěvák fada) či artista (umělec). Každý 

zpěvák fada má svůj originální způsob interpretace písní zejména díky možné improvizaci 

v melodii. Důležitým prvkem fada je navození dramatické atmosféry a přenos nejrůznějších 

emocí na diváky. Tuto roli plní fadista, a to zejména formou interpretace a výběrem textů písní, 

které mají posluchače oslovit. Melancholické texty fada často vypráví a popisují okamžiky z 

každodenního života obyčejných lidí a posluchači se tak s písněmi mohou lehce ztotožnit.  

Doprovod tvoří obvykle hráč na guitarru (portugalskou kytaru) a hráč na violu 

(španělský druh akustické šestistrunné kytary), ale součástí seskupení může být i další hráč na 

kytaru či violu baixu, což je basová kytara o čtyřech strunách. Po hudební stránce je typická 

fado píseň složena ze dvou sobě rovných částí, které se odlišují složením akordů a jejich 

postupem. „Live fado performances are complex events in which fado performers construct 

narratives, express ideas and emotions through the skilful interplay between words, melodies 

and their variations, vocal quality, gestures, facial expressions and instrumental dialogue.“4  

                                                 

4 SADIE, Stanley. The New Grove Dictionary of Musical Instruments. Str. 509. 
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Repertoár 

Pro fado je charakteristická osmitaktová forma. Obvykle je těchto osm taktů, které píseň 

tvoří, rozděleno na dvě symetrické části, z nichž se každá s drobnými obměnami opakuje. Písně 

jsou komponovány v sudém, často čtyřčtvrťovém, taktu. Harmonický doprovod tvoří vždy 

akordy tóniky a dominanty, jež se mění pouze ve své frekvenci. Rytmická a harmonická forma 

písně zůstává fixní a prostor pro improvizaci a originalitu ve zkomponování nové písně 

umožňuje melodie. Písně jsou často v mollové tónině, nicméně není to pravidlem a můžeme se 

setkat s durovými přechody či čistě durovými fado písněmi, které jsou obvykle v rychlejším 

tempu. 

Texty písní mají básnickou formu a tvoří je jednotlivé sloky o čtyřech, pěti, šesti či 

deseti verších. Obsahem textů jsou jak konkrétní události, tak lidské pocity jako například 

touha, láska, žárlivost či nenávist a pomsta. 

 

Výskyt lisabonského fada 

Vystoupení fada mají také sociální funkci, jsou úzce spojena s různými událostmi a 

příležitostmi a často reagují na aktuální politickou situaci. S fadem se mohou posluchači setkat 

díky různým nahrávkám, internetovým zdrojům, televizním pořadům či rádiu, avšak také 

osobně na různých místech Lisabonu. V současné době funguje, zejména v historické části 

typické pro fado Alfamě, velké množství turistických restaurací. Nicméně fado může být také 

prezentováno formou koncertů, v divadelních prostorách či v tzv. domech fada. I přesto, že je 

dnes fado velice populární a turisticky vyhledávanou atrakcí, existují typické portugalské 

taverny tascas, kde se setkávají muzikanti a praktikují fado spíše pro vlastní radost nežli pro 

potěšení turistů a pro výdělek. 

2.1.2 Fado z Coimbry (studentské fado) 

Dalším druhem fada je o něco méně známé fado z Coimbry, taktéž nazýváno Coimbra 

fado či Cançao de Coimbra (Zpěvy z Coimbry). Tato hudební tradice je spojena s akademickou 

půdou univerzitního města, jehož historie sahá do středověku. Na rozdíl od lisabonského fada, 

                                                 

Vlastní překlad: „Živá představení fada bývají komplexními událostmi, jelikož jimi umělci vyjadřují emoce a 

myšlenky a sdělují příběhy formou hravé kombinace slov, melodií, jejich variací, hlasové kvality, gest, mimiky a 

nástrojových dialogů.“ 
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které je úzce s pojeno s dělnickou třídou, je fado z Coimbry, díky svému původu na půdě 

Univerzity v Coimbře, spojeno s vyšší privilegovanou vrstvou společnosti. 

 

Vznik fada z Coimbry 

Fado z Coimbry je mladší než lisabonské a jeho vývoj se datuje zpět do druhé poloviny 

devatenáctého století, kdy byly fado a portugalská kytara v Coimbře představeny lisabonskými 

studenty. Od tohoto období vzniká druhá tradice fada, jež spojuje různé druhy folklorní hudby, 

které studenti pocházející z odlišných částí Portugalska znali ze svých rodných míst a které 

představili v Coimbře, s italským druhem zpěvu bel canto a s již zmiňovaným lisabonským 

fadem.  

 

Charakteristika fada z Coimbry 

Fado z Coimbry zpívají a hrají studenti, profesoři či absolventi tamní univerzity. Na 

rozdíl od lisabonského fada, které je genderově vyrovnané, je tento druh fada spojen zejména 

s mužským pohlavím. Muzikanti a zpěváci jsou oděni v tradičních univerzitních černobílých 

stejnokrojích, pro které jsou typické černé hábity či pláště, jež tvoří nedílnou součást tohoto 

oděvu. Fado z Coimbry zní ulicemi obvykle ve večerních či nočních hodinách, kdy skupiny 

muzikantů a zpěváku vyhledávají pro své výstupy veřejná prostranství.  

Tento druh fada se tematicky zaměřuje na hledání naděje a pozitiv v každodenním 

strastiplném životě, v čemž se od lisabonského liší. „It is the song of those who retain and 

cherish their illusions, not of those who have irretrievably lost them.“5 Lisabonské fado oproti 

tomuto navrhuje spíše rezignaci v boji a oproštění se od naděje pro lepší zítřky. Dle lisabonské 

tradice je výhodnější srovnat se s těžkostmi života. 

Stejně jako lisabonské fado doprovází fado z Coimbry guitarra a viola, avšak nástroje 

zde hrají důležitější roli a zpěvák již není tím nejpodstatnějším článkem. Fado z Coimbry taktéž 

nevyužívá možností improvizace a veškerá vystoupení jsou dopředu nacvičena a nazkoušena.  

                                                 

5 BURTON, Kim. World music: The Rough guide. London: Rough guides Ltd. Str. 146. 

Vlastní překlad: „Je to píseň těch, kteří si uchovávají a střeží své iluze, ne těch, kteří je již nenávratně ztratili.“ 
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Obrázek č. 3: Fado z Coimbry (studentské/akademické fado) – na obrázku si můžeme 

povšimnout tradičních černobílých stejnokrojů a černých plášťů; na obou obrázcích se vlevo 

nachází nepostradatelný hráč na guitarru, zpěvák je většinou ve středu dění. 

 

Repertoár 

Repertoár fada z Coimbry tvoří nejen fado písně, ale také tzv. balady a guitarradas. Pro 

balady jsou charakteristické politicky orientované texty, jež jsou psány na vyšší literární úrovni 

než texty písní fada. Obvykle tyto texty doprovází jednoduchá melodie, která je pouze doplňuje 

a určité jejich části zdůrazňuje. Viola nahrazuje svým významem guitarru, nabývá na 

důležitosti a tvoří hlavní doprovodný hudební nástroj. Hráčem na violu je často zpěvák 

samotný. Balady měly v minulosti velký význam na vzniku tzv. politické písně, která hrála 

důležitou roli zejména v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, v předrevolučním 

období totalitního režimu. 

Guitarradas jsou čistě instrumentální písně určené portugalské kytaře, která je u těchto 

skladeb sólovým nástrojem, jež je doprovázen hrou na violu. Guitarradas nejsou typické pouze 

pro fado z Coimbry, ale je možné se s nimi setkat také v Lisabonu. 

2.2 ALENTEJO: SBOROVÉ ZPĚVY 

Alentejo (doslova lze přeložit jako pod řekou Tejo) je oblast, která se nachází v jižní 

části Portugalska a jejíž hranice je vzdálena zhruba sto kilometrů od hlavního města. Tradičním 

druhem hudby části Alentejo je tzv. cante alentejano (zpěv Alenteja). V roce 2014 se tyto 

Alentejanské zpěvy, stejně jako Fado o pár let dříve, staly součástí kulturního dědictví 

Portugalska vyhlášeného organizací UNESCO. Jedná se o tradiční portugalské zpěvy 
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amatérských sborů, které jsou typické zejména pro mužské pohlaví. Sbor tvoří až třicet zpěváků 

rozdělených do jednotlivých skupin. V současné době se objevují také smíšené sbory, kde 

zpívají ženy po bocích mužů. 

 

Obrázek č. 4: Mužský amatérský sbor cante alentejano. 

2.2.1 Charakteristika cante alentejano 

Písně jsou zpívány a capella, bez doprovodu hudebních nástrojů. Dva sóloví zpěváci 

jsou nazýváni ponto a alto. Ponto zpívat začíná a pokrývá nižší polohy, a alto, který se přidává 

o chvíli později, zpívá o tercii či decimu výše a melodii ponta zdvojuje. Po výstupu těchto dvou 

hlavních hlasů se přidává zbytek sboru a zpívají zbývající sloky v dvojhlasu tvořeném 

paralelními terciemi. Vyšší hlas alto zůstává po zbývající část písně vůdčím hlasem a je ho 

výrazně slyšet i přes ostatní hlasy sboru. V melodiích si posluchač může povšimnout vlivu 

arabské hudby. Arabové totiž právě tuto oblast po dobu zhruba pětiset let obývali a značně tak 

lidovou hudbu ovlivnili. 

Texty písní tvoří tradiční portugalské verše, jež jsou zhudebněny buď již existujícími 

melodiemi či melodiemi novými. Existují stovky písní z oblasti Alentejo, které tvoří repertoár 

cante alentejano, a autoři těchto písní zvaných modas, jsou neznámí. Písně jsou tak místní 

lidovou tradicí a dědictvím Alenteja. Obsah písní je spjat s tradičním venkovským životem 

portugalského obyvatelstva a témata tvoří již zmiňovaný venkovský prostý život. Obvykle 

vypráví o práci v přírodě, vyprahlé a horké zemi, typické pro Alentejo, o lásce, o náboženství 
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a o svatých, kteří jsou pro portugalské obyvatelstvo, zvláště starších generací, i v současnosti 

velmi důležití. 

2.2.2 Cante alentejano a společnost 

Sborové zpěvy cante alentejano jsou nedílnou součástí komunity této oblasti jižního 

Portugalska. Důležitou rolí těchto zpěvů je soudržnost lidí ve společnosti a propojení generací, 

pohlaví a lidí pocházejících z odlišných sociálních prostředí. Jde tudíž o velmi významnou 

sociální funkci tohoto druhu tradiční portugalské hudby. 

V současnosti se děti mohou těmto písním učit ve školách, nicméně stále se jedná spíše 

o rodinnou tradici, kdy se děti cante alentejano učí přímo od svých rodičů a písně se tak 

předávají z generace na generaci. 

2.3 TRÁS-OS-MONTES: Pauliteiros de Miranda (tanec s tyčemi) 

Folklorní tanec zvaný „dança dos paulitos – tanec s tyčemi“ pochází původem 

ze severovýchodní oblasti Portugalska zvané Bragança (dříve Trás-Os-Montes), pro kterou jsou 

typickým hudebním nástrojem dudy (gaita de foles). Hudba pocházející z této horské oblasti 

připomíná svými melodiemi, charakterem a nástrojovým obsazením hudbu keltskou. 

Zmiňovaná oblast je jednou z mála v celé Evropě, kde přetrvává tradice učení se písním a 

tancům formou odposlechu a pozorováním. Miranda je částí regionu Trás-Os-Montes, který 

hraničí se Španělskem na pobřeží řeky Douro. Právě zde je tento druh folklorního tance nejvíce 

rozšířen. 

2.3.1 Dança dos paulitos 

Dança dos paulitos – tanec s tyčemi je tancem, který je v současné době nejčastěji 

provozován právě v oblasti Trás-Os-Montes. Tanečníci se nazývají pauliteiros. Jedná se o 

specifický druh tance, ke kterému jsou užívány dřevěné tyče, paulitos, a který je původně 

určený pouze mužskému pohlaví.  

První historické zmínky a záznamy o tomto tanci pochází z konce devatenáctého století, 

kdy se jím začali zabývat první etnografové, historici a folkloristi. Do povědomí široké 
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veřejnosti se tanec dostal během třicátých let dvacátého století, kdy vznikaly spisy a studie 

významného britského etnografa Rodney Gallopa, který se zabýval zejména folklorními tanci. 

2.3.2 Hudební doprovod 

Pro tanec je typické využití dřevěných tyčí, jejichž zvuky rytmicky doprovází hudební 

melodii. Muzikanti, kteří tance doprovázejí se nazývají gaiteiros a obvykle se jedná o jednoho 

hráče na tzv. gaita-de-foles, dudy, hráče na caixa, malý buben, a hráče na bombo, velký buben, 

(jednotlivé nástroje jsou podrobně představeny v kapitole č. 3 Hudební nástroje).  

Repertoár určený k doprovodu tanců tvoří tzv. laços či passacalles, které mohou být 

vokální či pouze instrumentální. Je možné rozeznat různé druhy laços, mezi něž patří laços 

nábožensky, rituálně či dramaticky zaměřené. V souvislosti s různými druhy laços se liší i 

konkrétní choreografie tanců. Hudba samotná je určena právě k tomuto tanci, nikoliv pouze 

k poslechu a svou melodií, strukturou a nástrojovým obsazením připomíná hudbu keltskou. 

2.3.3 Tanečníci 

Mužů, kteří tančí, je obvykle osm. Každý tanečník má dvě dřevěné tyče, jež slouží 

k tanci a doprovodu písní a je oděn v tradičním kostýmu, který je nedílnou součástí tohoto 

folklorního tance. Kostým určený pro tanec má dvě podoby. První tvoří vyšívaná sukně, vlněné 

ponožky, zdobené vesty a klobouky. Tento oděv je v současné době ve spojitosti s dança dos 

paulitos nejobvyklejší, nicméně existuje i další podoba tradičního oděvu, který tvoří černé 

kalhoty, bílá košile, černá vesta a zdobený klobouk. V současnosti je sice tato druhá možnost 

oděvu užívána pouze v jedné vesnici regionu Bragança, avšak v minulosti byla velmi populární 

a rozšířena v mnoha částech severního Portugalska. 

2.3.4 Charakteristika tance 

Tanečníci jsou rozděleni na průvodce guias a pěší peões, kteří zaujímají předem dané 

pozice v prostoru, přední a zadní, vnitřní a vnější či na levé a pravé straně. Jednotlivé taneční 

figury jsou různě kombinovány a formují tak jednotlivé choreografie, které tak mohou být 

pokaždé originální. Taneční figury tvoří různé druhy a způsoby tlukotu tyčemi v kombinaci se 

specifickými kroky. 
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Obrázek č. 5: Pauliteiros de Miranda (Douro) – vpředu jsou k vidění tanečníci 

s tyčemi, v pozadí hráč na gaita de foles (dudy), hráč na caixu (malý buben) a hráč na bombo 

(velký buben). 

 

 Velké množství studií tohoto portugalského folklorního tance se zabývá především 

symbolikou, kterou tento zvláštní tanec s tyčemi představuje. Podle nejrozšířenější a 

neoblíbenější verze je dança do pauliteiros formou bojového tance, kdy dřevěné tyče, jimiž o 

sebe tanečníci tlučou, představují meče. Avšak existují i verze, jako je například vysvětlení 

Rodney Gallopa, podle kterého je tento tanec rituálního původu.  

2.3.5 Výskyt 

 Pauliteiros de Miranda obvykle vystupují na slavnostech měst, odkud pochází, jež jsou 

často spojovány s náboženskou tématikou a oslavováním svatých. V současnosti jsou 

jednotlivá taneční seskupení často zvána na různé festivaly v celém Portugalsku i zahraničí. 

Skupiny tzv. Pauliteiros existují i mimo portugalskou půdu, a to v emigrantských 

komunitách například ve Francii, Německu, Kanadě, Brazílii či Argentině. Od roku 2003 se 

začalo šířit povědomí o tomto tanci s tyčemi ze severovýchodní části Portugalska a v průběhu 

několika dalších let se folklorní tanec stal národním symbolem Portugalska, který svou zemi 

reprezentoval při nejedné příležitosti v zahraničí.  
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3 RANCHO FOLCLÓRICO 

Portugalská tradiční hudba má nejrůznější podoby. Nejproslulejší druhy, z nichž některé 

jsou zařazeny mezi kulturní dědictví Portugalska (UNESCO), byly představeny v předchozí 

kapitole. Fado, cante alentejano i Pauliteiros de Miranda se vyskytují výhradně v regionech či 

městech, ze kterých pochází.  

Následuje představení portugalského folklóru, který se vyskytuje po celém Portugalsku, 

jak kontinentální části, tak ostrovní (Azory a Madeira). Jedná se o seskupení tanečníků, 

muzikantů, zpěváků a zkrátka všech milovníků portugalské hudby, tradice a kultury, Rancho 

Folclórico (dále odkazováno jako Rancho Folclórico či pouze jako rancho).  

 

Obrázek č. 6: Seskupení Rancho Regional de Fânzeres (součástí jsou jak děti, tak 

dospělí i starší lidé). 

3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SOUBORŮ 

„Pokud použiji obecnou definici, rancho představuje skupinu lidí a folclórico znamená 

tradiční, folklórní.“6       Tiago Amado Gomes7 

 

                                                 

6 Úryvek rozhovoru o Ranchu Folclóricu, odpověď na otázku – „Co to je Rancho Folclórico?“. 

7 Tiago Amado Gomes – člen souboru Rancho Folclórico „Os Camponeses“ de Riachos, v oblasti Ribatejo, 

v současné době žije a studuje v Lisabonu. 
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Rancho kombinuje hudbu, tanec a zpěv. Hlavní rolí těchto hudebně-tanečních seskupení 

je udržení tradice, zachování portugalských lidových melodií, tanců a folklórního dědictví 

vůbec a snaha o obnovení jednotlivých zvyků a obyčejů konkrétních regionů. Kořeny mají tyto 

folklórní soubory na venkově, často ve farmářských komunitách.  

Sofia Adão8 popsala v rozhovoru rancho tímto způsobem: „Rancho představuje zvyky 

naší země; každé místo, každá vesnice je v ranchu zastoupena v souladu s jejími zvyky. Já 

osobně hraji v ranchu města, které se nachází v blízkosti oceánu. V mém ranchu lidé představují 

rybářskou komunitu, rybáře a prodavačky ryb. Je velice důležité, aby byl hlas těchto lidí 

v ranchu přítomný. Spousta z nich ztratila životy na moři a je nezbytné připomínat si snahy a 

činy našich předků, které napomáhaly rozvoji a fungování naší země.“9    

Mezi základní rysy rancha patří sjednocení lidí různého původu, zaměstnání a věku za 

účelem udržování a oživování portugalských tradic. Kostýmy, jež jednotliví členové nosí, stírají 

sociální rozdíly mezi lidmi. Mezi členy rancha neexistuje hierarchie. Všichni jsou buď 

tanečníky či muzikanty a nezáleží na profesi a původu jednotlivců. „V ranchu máme lidi, kteří 

jsou doktory, pekaři, řezníky, prodavači, farmáři, a to je velmi zajímavé.“10 

Díky globalizaci tradičních hudebních nástrojů jako je concertina a akordeon dochází ke 

sjednocení timbru většiny ranch. Hudba tedy zní u všech souborů víceméně podobně. Podobné 

jsou si také texty písní, jelikož se často jedná o strukturu, kterou tvoří sloka a refrén o čtyřech 

verších. 

Členy jsou muži, ženy i děti, kteří jsou buď tanečníky, zpěváky či muzikanty. Členové se 

setkávají při pravidelných (někdy pouze sezónních) zkouškách a trénují tance a písně, které 

jsou repertoárem jejich rancha. Každý region Portugalska a v něm jednotlivé soubory mají 

specifickou podobu a odlišují se od jiných tanci, na které se zaměřují, jejich choreografiemi, 

hudebními nástroji, kterých využívají, písněmi, především texty, a vzhledem, jehož hlavní 

součástí je oděv a všelijaké doplňky. Díky vybranému oděvu má každý tanečník svou roli ve 

skupině, která představuje odraz společnosti či komunity, ve které lidé z místního kraje žili 

v minulosti. 

Nejčastěji se s výstupy rancha na veřejnosti můžeme setkat během festas (oslav), 

například během slavných lisabonských oslav Festa de Santo António, které se v hlavním městě 

                                                 

8 Sofia Adão – členka souboru Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa působícím v jejím rodném městě 

Figueira da Foz, momentálně žijící v Lisabonu. 

9 Úryvek rozhovoru o Ranchu Folclóricu se Sofií, odpověď na otázku: „Co znamená Rancho pro tebe osobně?“. 

10 Odpověď Taiga na otázku: „Co znamená Rancho pro tebe osobně?“. 
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a jeho okolí konají každoročně třináctého června, či během různých festivalů (Festival de 

Folclore, Festival de Pão atd.). Jednotlivé soubory rancho pořádají také přehlídky, na které si 

zvou spřátelená rancha pocházející z jiných měst a regionů. Divák má tak možnost porovnat 

rancha odlišných regionů a naskýtá se mu šance pro hledání rozdílů v repertoáru, výběru oděvu 

či samotných choreografiích. 

3.2 PŮVOD PORTUGALSKÉ TRADIČNÍ HUDBY A SOUBORŮ RANCHO 

FOLCLÓRICO 

V minulosti se místní folklór stejně jako v jiných zemích šířil zejména ústním podáním, 

z generace na generaci. Typickým rysem tradiční hudby je anonymita. Není známa její přesná 

doba ani okolnosti vzniku, stejně jako nejsou známa žádná konkrétní jména lidí, kteří původní 

písně a tance vytvořili. Velké množství folklórních písní vzniklo ve spojení s prací, na poli, na 

moři či s dobytkem a samotné melodie a texty vznikaly často přímo při vykonávání těchto prací. 

Písně tak vyobrazovaly jednotlivá povolání, přírodu, nástroje či zvířata, s nimiž lidé pracovali. 

Existuje několik teorií vzniku portugalské tradiční hudby. První z nich se týká skupin 

pracujících mužů, které se přesouvaly z místa na místo po celém území Portugalska, aby našly 

práci. Tato skupina se stala jakousi putovní komunitou, jejíž součástí bylo také provozování 

tradiční hudby. Další verze je té první velmi podobná, nicméně nejedná se o muže hledající 

práci, avšak o prosté poutníky, kteří putovali po celém Pyrenejském ostrově. 

Koncem devatenáctého století došlo k posunu tradiční hudby do pozadí. Nicméně na 

vesnicích a v jejich komunitách se tradice stále udržovala a lidé se scházeli, společně zpívali, 

hráli na tradiční hudební nástroje a tančili. Tato setkávání se na počátku dvacátého století 

ustálila, účastníci se rozrostli a v mnoha vesnicích začala existovat organizovaná seskupení. 

Tato seskupení se zaměřovala na sborové zpěvy a skupinové tance a stala se základním 

kamenem pro vznik souborů rancho, jejichž hlavní myšlenkou je zachování portugalského 

folklórního dědictví. 

3.2.1 Dvacáté století v Portugalsku a nacionalismus 

Počátek dvacátého století znamenal, po velkém množství lidových stávek, 

republikánském úspěšném převratu a útěku krále Manuela II. a jeho rodiny, konec jakýchkoliv 

pokusů o monarchii a vznikla zde roku 1910 první republika. První roky byly pro portugalskou 
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republiku velice nestabilní, vláda se často měnila a účast v první světové válce přinesla zemi 

ještě větší hospodářskou krizi. Ačkoliv zůstávalo Portugalsko během prvních let války mimo 

hlavní dění (zejména díky neutralitě Španělska), muselo do války nakonec samo aktivně 

vstoupit, jelikož jeho africké kolonie, Mosambik a Angola, sousedily s německými.  

Válka měla na Portugalsko velmi neblahý vliv a zemi ovládla nespokojenost zapříčiněná 

nedostatkem financí a jídla, a nárůstem cen. Ta poté přerostla ve velké množství stávek a 

demonstrací a vyústila ve vojenské převraty. K moci se tak dostal profesor ekonomie António 

de Oliveira Salazar, jedna z klíčových a kontroverzních postav portugalských dějin dvacátého 

století.  

António de Oliveira Salazar se stal roku 1928 ministrem financí a od roku 1932 do roku 

1968 působil jako ministerský předseda. Počátky jeho působení ve vládě znamenaly velký 

úspěch, jelikož se podařilo ozdravit místní ekonomiku a zbavit zemi dluhů. S novou ústavou 

byl však v zemi nastolen krajně pravicový autoritativní režim, který zakazoval stávky, zavedl 

cenzuru, potlačoval opozici, odbory byly kontrolovány zaměstnavateli a celá země se ocitla pod 

drobnohledem tajné policie (PIDE – Polícia Internacional de Defesa do Estado). Ačkoliv se 

Salazarovi podařilo modernizovat hospodářství, průmysl a infrastrukturu země, jeho diktatura 

omezovala svobodu obyvatel země a po jeho smrti se jeho následovníkovi Caetanovi nepodařilo 

režim udržet. V roce 1974 byl totalitní režim nadobro ukončen tzv. Karafiátovou revolucí11. 

Salazarův režim a politika je nazývána Estado Novo (Nový Stát). Nebyla založena na 

konkrétní ideologii, avšak základními hodnotami byly kromě stability, ekonomického rozvoje, 

řádu a pořádku, také patriotismus, vlastenectví a sociální participace. Právě tyto hodnoty 

Salazarova režimu daly vzniknout myšlenkám o šíření portugalské folklórní tradice, jejíž 

součástí byl i tanec a hudba. Diktátorský režim měl tudíž i svá pozitiva, a to nejen pro 

ekonomiku země.   

                                                 

11 Karafiátová revoluce se konala 25. dubna roku 1974. Jednalo se o převrat vojenských důstojníků. Ti si umístili 

do hlavní pušek karafiáty, jež jsou dodnes národním symbolem svobody. 
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3.2.2 Vznik souborů 

„Rancho sice vzniklo během éry zvané Estado Novo (Nový stát), během Salazarovy 

diktatury, avšak představuje společnost takovou, jak vypadala na konci devatenáctého a 

počátku dvacátého století.“12      Tiago Amado Gomes 

 

V době Salazarova totalitního režimu se na konci třicátých let dvacátého století konala 

soutěž nazvaná O Galo de Prata13 (Stříbrný kohout) či Aldeia mais Portuguesa (Obec nejvíce 

Portugalská) 14. Tato soutěž byla vyhlášena portugalským státem a její hlavní myšlenkou bylo 

zdůraznění portugalské tradice a podpoření všeobecného nacionalistického myšlení. Soutěž 

měla dvě základní pravidla. První se týkalo budov a průmyslu obce, jež nesměly nést žádné 

známky modernizace. Druhým byla existence hudebního seskupení, které by hrálo tradiční 

hudbu a tančilo tradiční portugalské tance. Vesnice, která v této soutěži zvítězila se nazývá 

Monsanto a nachází se na severu Portugalska, v regionu Beira Baixa, v blízkosti španělských 

hranic. Zajímavé je, že Monsanto vytvořilo hudební seskupení Rancho Folclórico právě za 

účelem účasti v soutěži Aldeia mais Portuguesa. 

Tato soutěž způsobila početné zakládání nových souborů Rancho Folclórico po celé 

zemi. Největší množství ranch vznikalo od let padesátých po léta devadesátá. Jednalo se o 

sjednocení komunity s důrazem na soudržnost a tradici. V devadesátých letech dvacátého 

století se počet ranch ustálil a nových souborů již nevznikalo tak velké množství. Avšak 

můžeme se setkat i s ranchy s nepříliš dlouhou tradicí, která vznikla v posledních několika 

letech15.  

Veselé a živé melodie rancha nebyly v době nacionalismu v Portugalsku pouze snahou 

o šíření tradic, ale také možností lidí odreagovat se a veselit se v době, kdy takových příležitostí 

nebylo mnoho. Při zpěvu či tančení v souboru rancho cítili lidé nejen hrdost na zemi, ze které 

pochází, a na své předky, díky kterým hudební materiál existuje, ale měli také možnost se 

uvolnit v době, která pro mnohé představovala zákazy, omezování svobod a velké napětí.  

                                                 

12 Úryvek z rozhovoru s Tiagem o původu Rancha Folclórica. 

13 Galo (kohout) je národním symbolem Portugalska a je častým motivem turistickým suvenýrů po celé zemi. 

Tento národní symbol má původ vzniku u legendy Galo de Barcelos (Kohout z Barcelos). Ta vypráví o zázraku 

kohouta, který vstal z mrtvých, aby potvrdil nevinnost muže neprávem odsouzeného k popravě. 

14 CARVALHO, João Soeiro de. A Nação Folclórica: projecção nacional, política cultural e etnicidade em 

Portugal. Str. 10. 

15 Například Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa vzniklo teprve před několika lety, a to v roce 2010. 
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4 HUDEBNÍ NÁSTROJE SOUBORŮ RANCHO 

FOLCLÓRICO 

V Portugalsku se vyskytuje velký počet hudebních nástrojů, jež jsou úzce spojeny 

s tradiční hudbou a které mají dlouhou historii vývoje. Některé z těchto hudebních nástrojů mají 

své kořeny v různých městech a oblastech Portugalska a jsou zde dodnes vyráběny a často 

vyváženy do zahraničí.  

Seskupení rancho využívají nejrůznějších tradičních hudebních nástrojů a vždy záleží 

na souboru samotném, jeho členech a jejich možnostech a dovednostech, které nástroje 

využívají. Výběr doprovodných nástrojů může být ovlivněn také regionem, ve kterém se rancho 

nachází a na jehož hudbu se orientuje. „Máme tři nebo čtyři hráče na akordeon, jednoho 

klarinetistu, hráče na almode16, což je bicí nástroj, který udává pouze pulzaci, tocador de 

cana17, hráče na triangl, jednu zpěvačku a jednoho zpěváka.“18 Jak se v rozhovoru zmiňuje 

Tiago, často hraje na určité nástroje více hráčů, například tři akordeonisti či dva hráči na kytary 

nebo na malé kytary, cavaquinha. Soubor je tak schopný dosáhnout mnohem bohatšího a 

komplexnějšího zvuku.  

Typickými hudebními nástroji, které doprovázejí tance a zpěvy jsou různé druhy 

strunných nástrojů, například klasická španělská kytara, francouzská kytara, cavaquino či 

mandolína. Dále perkusivní nástroje, které udávají pulzaci nebo obohacují melodii 

nejrůznějšími rytmy, od kastanět, trianglu či drhla až po velké bubny, a některé aerofony, jako 

jsou dudy, akordeon či concertina, stavebně jednodušší verze akordeonu, jejíž ovládání je 

snazší. Aerofony hrají často hlavní melodii písní. Většina těchto hudebních nástrojů je dále 

podrobněji představena v následujících podkapitolách.  

                                                 

16 Almode je tradičním perkusním nástrojem Portugalska udávajícím pravidelnou pulzaci. Tento nástroj vypadá 

jako velký džbán, který hráč drží za ucho a zvuk utváří údery do hrdla džbánu. 

17 Cana rachada (rozbitá flétna) je dalším příkladem portugalského perkusního hudebního nástroje. Její původ je 

spojován s pobřežím a plážemi. Nástroj tvoří dlouhá úzká tyč s dutým otvorem uvnitř a ke hře je potřeba pouze 

dvou prstů jedné ruky. Druhá ruka nástroj drží. Zvukem, který je však slabší, cana částečně připomíná české drhlo. 

18 Odpověď Tiaga na otázku: „Kolik členů má vaše rancho?“ 
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4.1 STRUNNÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE 

4.1.1 Cavaquinho 

Cavaquinho neboli malá kytara (malá cavaco) je druhem loutny o čtyřech strunách, 

která je typická nejen pro území Portugalska, ale také Brazílie. Jedná se o hudební nástroj 

podobný z části klasické španělské kytaře a z části mandolíně. Existují různé druhy ladění, 

avšak nejčastějším je d‘-g‘-h‘-d“. 

Během patnáctého století tento hudební nástroj díky portugalským zámořským plavbám 

doputoval do Afriky i do Ameriky, konkrétně na Hawaii. Tam se místní obyvatelé 

portugalským drnkacím nástrojem inspirovali a vytvořili v dnešní době celosvětově populární 

ukulele. V severních oblastech Latinské Ameriky a Karibiku je cavaquinho známé pod názvem 

cuatro.  

V Portugalsku je cavaquinho nejčastěji užíváno spolu s dalšími hudebními nástroji 

k doprovodu tanců. 

 

Obrázek č. 7: Porovnání lisabonského cavaquinha (vlevo) s cavaquinhem brazilským. 

Obrázek č. 2: Portugalský hráč na cavaquinho. 

4.1.2 Viola braguesa 

Populární hudební nástroj zejména v severovýchodních oblastech Portugalska (typický 

zejména pro region Minho). Zmínky o viole braguese, taktéž nazývané viola z Bragy19 či pouze 

                                                 

19 Braga – třetí největší portugalské město, které se vyskytuje na severu země v regionu Minho. Město oplývá 

velkým množstvím historických památek, zejména náboženského charakteru. Město obklopují zelené kopce. Na 

jeden z těchto kopců vede poutní stezka a nachází se zde svatyně Bom Jesus de Monte. 
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braguesa (v současné době název nejrozšířenější), pochází již ze sedmnáctého století. Stejně 

jako na všechny druhy portugalských kytar, se na tuto hraje sólově či k doprovodu zpěvů a 

tanců. Viola braguesa se řadí do rodiny strunných drnkacích nástrojů. 

V současné době má viola braguesa ustálenou podobu. Typický je pro ni ozdobný 

středový otvor tvaru lidských úst, mezi muzikanty nazývaný „boca de raia“. Nicméně violy 

braguesy pocházející ze starších dob mohou mít otvor jednoduchého kulatého či oválného 

tvaru. Nástroj využívá deseti strun, jež jsou vždy zdvojeny v páru. 

Ačkoliv musí hráč každým prstem stisknout dvě struny najednou, hmaty levé ruky se 

od hry na jiné strunné drnkací nástroje nijak výrazně neliší. Naproti tomu pravá ruka využívá 

při hře akordů obou stran prstů, jak nehty, tak měkké polštářky a muzikant má tak možnost 

dosáhnout velice svižné hry.  

Braguesa je považována ze všech portugalských kytar za tu nejdominantnější a ve 

spojení s portugalskou tradiční hudbou se objevuje velice často. 

 

Obrázek č. 8: Odlišné typy violy braguesy. 

4.1.3 Mandolína 

Mandolína je drnkacím strunným nástrojem. Název pochází z italského slova 

mandolino. Její současná podoba je ustálena od sedmnáctého století. Strunný nástroj 

zaobleného tvaru tvoří tělo, krk, hmatník a hlava s kolíčky, na které se upevňují struny. Hlavním 

materiálem pro výrobu mandolín je dřevo (cypřiše, cedru či hrušky), které se užívá na těla, krky 

i hmatníky, stejně jako je tomu u kytar. 
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V devatenáctém století došlo k úpadku popularity tohoto hudebního nástroje a přestal 

se téměř úplně užívat. Nicméně v poslední čtvrtině devatenáctého století nabyl znovu na 

oblíbenosti a stal se důležitým nástrojem folklórní hudby západního světa. Nástroj se stal 

vyhledávaným nejen v Evropě, ale také v USA, Latinské Americe či Japonsku. Mandolína 

vyráběná v Portugalsku se často vyváží do zahraničí, například na Srí Lanku, kde tento nástroj 

přejmenovali na banderinhu. 

4.2 BICÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE 

4.2.1 Bombo 

Bombo je basový buben větších rozměrů, obvykle mezi padesáti a šedesáti centimetry, 

pocházející ze Španělska a zemí severní Ameriky. Svým vzhledem, zvukem a způsobem hry 

připomíná bombo vojenské bubny.  

Bombo tvoří klasická konstrukce válcovitého tvaru se dvěma membránami, které jsou 

obvykle ze zvířecí kůže. Hráč obvykle rozeznívá buben údery do pouze jedné z membrán a 

dostává se mu možnosti docílit hlubokého silného zvuku. Na buben se hraje v sedě, vestoje či 

za chůze. Technika hry na bombo spočívá v úderech do různých částí membrány či mimo ni do 

krajních částí těla bubnu, zatímco buben je držen ve vertikální poloze. Muzikant na něj hraje 

dřevěnou paličkou či holýma rukama. 

 

Obrázek č. 9: Bomba oblastí Lavacolhos Fundão (vlevo), Relva/Castro Daire 

(uprostřed) a Carris Celorico de Basto (vpravo). 

4.2.2 Caixa 

Buben menších rozměrů, který má stejně jako bombo dvě membrány, ale liší se od něj 

svou velikostí, a tudíž i zvukem. Ačkoliv je caixa brazilským hudebním nástrojem, kořeny jeho 
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původu můžeme hledat na evropském kontinentu. Existuje caixa různých rozměrů, z nichž 

menší se nazývá tarol a větší caixa-surda (nebo také surdo).  

Nejčastěji se na něj hraje dřevěnými paličkami, hráč má buben zavěšený na těle ve 

vodorovné pozici, která umožňuje jednodušší manipulaci s paličkami. 

 

Obrázek č. 10: Různé druhy caixas, pocházející z odlišných částí Portugalska. (vlevo – 

Lavacolhos Fundão, vpravo – Miranda do Douro). 

4.2.3 Adufe 

Adufe je malý buben muslimského původu, který je oblíbeným hudebním nástrojem 

užívaném v portugalského folklóru. V Portugalsku a Španělsku, kde se také hojně užívá, hrají 

na tento hudební nástroj především ženy. S Adufe se můžeme setkat i u brazilské hudby, jelikož 

do Brazílie spolu s dalšími prvky portugalské kultury v minulosti doputoval. 

Adufe má čtvercový tvar, jeho rohy často zdobí barevné třásně a stejně jaké předchozí 

typy bubnů má dvě membrány, kterých může muzikant při své hře využít. Adufe velmi často 

doprovází spolu s dalšími hudebními nástroji portugalský tanec charamba, který tančí páry 

v kruhovém rozmístění. 

Technika hry na adufe spočívá v uchopení bubnu oběma rukama, kdy hráč buben drží 

palcem a ukazováčkem pravé ruky a přidržuje taktéž palcem ruky levé. Zbylým prstům je tak 

ponechána volnost a možnost bubnování různých rytmů. 

 

Obrázek č. 11: Adufe oblasti S. Marcos da Ataboeira Castro Verde (vlevo) a adufe 

Santa Eulália/Elvas (vpravo). 
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4.2.4 Castanholas 

Castanholas, česky zvané kastaněty, jsou hudebním nástrojem primárně spojovaným se 

Španělskem a pro něj typickým tancem flamenco. Přesto jsou castanholas také důležitou 

součástí portugalské tradiční hudby. 

Castanholas byly užívány již ve Starověkém Římě či ve středověku. Japonci věří, že je 

vznik tohoto hudebního nástroje spjat s objevením hudby samotné. Původním účelem 

castanholas byl čistě doprovod k tanci, ke kterému jsou velmi často užívány i současné době. 

Hudební nástroj tvoří dva páry malých mělkých kalíšků, které jsou vyřezávány ze 

speciálního dřeva, nejčastěji ze dřeva kaštanu. Zdobeny bývají nejrůznějšími ornamenty a 

malůvkami. Páry mají obvykle různou výšku tónu, vyšší se nazývá hembra (žena) a nižší macho 

(muž). 

Hra na castanholas není jednoduchá, ačkoliv by se to mohlo na první pohled zdát. 

Součástí castanholas jsou provázky, jimiž jsou upevněny k palcům hráčů a ti s nimi tak mohou 

pomocí pohybu prstů manipulovat. 

 

Obrázek č. 12: Castanholas regionu Alentejo na jihu Portugalska (vlevo) a 

castanholas z oblasti španělského pohraničí na severu Portugalska Miranda do Douro 

(vpravo). 

4.2.5 Reco-Reco 

V literatuře se může čtenář setkat také s názvem reque-reque, nicméně jedná se o stejný 

perkusní hudební nástroj. Na území České republiky se vyrábí podobný hudební nástroj 

spojovaný s foklórní hudbou nazývaný drhlo. Existují dva typy tohoto nástroje. Brazilské reco-

reco je vyráběné z kovu a využívá se k hudebnímu doprovodu bojového umění zvaného 

capoeira či k doprovodu tance samba. Druhým typem je madeirské dřevěné reco-reco, jehož 

původ lze dohledat v Angole, kde byl užíván domorodci jako doprovod k tradičním 

ceremoniím. Zvuky těchto dvou typů „drhla“ jsou díky výrobnímu materiálu značně odlišné. 
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Tradiční reco-reco je vyráběno z bambusu či ze dřeva a po celé své délce má podélné 

rýhy. Technika hry je stejná jako hra na české drhlo, kdy hudebník užívá dřevěné paličky, 

kterou tře o rýhy. Díky tomuto pohybu je docíleno velice specifickému zvuku, který je spjat 

s tradiční folklorní hudbou. 

 

Obrázek č. 13: Na fotografii vlevo reco-reco pocházející z města Guimarães (vlevo) 

v porovnání s reco-reco z Alvelos Barcelos. Vpravo, hráč na reco-reco (Galegos Barcelos). 

4.3 AEROFONY 

4.3.1 Gaita de Foles 

Gaita de Foles neboli dudy patří mezi důležité hudební nástroje portugalského folklóru, 

především horských oblastí severního Portugalska, v blízkosti hranic se Španělskem (Trás-Os-

Montes), a oblasti Alentejo, kde jsou užívány právě soubory Rancha folclórica k doprovodu 

tanců. Hráči se nazývají gaiteiros (dudáci) a existují soubory samotných gaiteiros, které jsou 

doprovázeny různými druhy bicích nástrojů. 

Název Gaita (také nazývány gaida, gajde, gajdy, ghaida, ghaite, ghayta, kaita, aghiyad 

či algaita)20 je odvozen ze slova gait nebo ghaid („koza“) a původně odkazoval na kozí kůži, 

z níž byly dudy v Portugalsku vyráběny. Obdobný hudební nástroj se vyskytuje v tradiční 

hudbě jihovýchodní Evropy, kdy se tyto dudy nazývají gajde, ale také mimo evropské prostory, 

v Latinské Americe či na Blízkém východě.  

Zvuk vytváří hudebník pumpováním vzduchu do píšťal pomocí stlačování velkého 

koženého měchu, jež je umístěn pod levou paží, nicméně záleží na preferencích hudebníka (viz. 

                                                 

20 SADIE, Stanley. The New Grove Dictionary of Musical Instruments. Volume II, str. 6. 
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obrázek 11). Způsob hry na píšťalu se podobá hře na zobcovou flétnu, kdy se jednotlivé tóny 

liší pouhým odkrytím či přikrytím jednoho z otvorů. 

Zvuk Gaita de Foles je stejně „mečivý“ jako například zvuk českých dud. Poloha a 

rozsah gaitas je odlišný u jednotlivých nástrojů. 

 

Obrázek č. 14: Různé druhy Gaitas de Foles pocházející z odlišných regionů Portugalska 

(Torres Vedras, Mogadouro, Condeixa). 

4.3.2 Pifaro 

Spolu s nástroji Gaita de Foles a kastanětami doprovází tradiční tance v oblasti Alentejo 

či Algarve a stává se tak dalším nástrojem tradiční portugalské hudby. Kromě tradiční hudby 

se pifaro užívá také ve vojenských kapelách. 

Původ pifara (v Brazílii nazývaném pifano) se datuje zpět do středověku, konkrétně do 

počátků šestnáctého století. Jedná se o malou flétnu, která se podobá pikole a hraje se na ni 

obdobným způsobem. Pifaro má však díky malé průměru ještě pronikavější a ostřejší zvuk. 

4.3.3 Akordeon 

Přenosný aerofon, známý také pod názvem tahací harmonika, je důležitou součástí 

portugalské tradiční hudby. Jedná se o aerofon s tzv. průrazným jazýčkem. 

Existují dva odlišné druhy, knoflíkový akordeon či akordeon s klaviaturou. V obou 

případech jsou důležitou součástí nástroje měchy, které obsahují vzduch, jenž se podílí na 

tvorbě zvuku. Důležitou součástí akordeonu jsou ramenní popruhy, kterými je nástroj pevně 

připoután k muzikantovi a umožňují mu volné ruce pro hru samotnou.  

Kromě standartních akordeonů jsou vyráběny také akordeony menších velikostí, které 

jsou ovšem ne tolik dostupné a diatonické akordeony, které se dodnes užívají právě u folklórní 

hudby. 

Největší obliby se tento hudební nástroj dočkal na počátku dvacátého století, kdy 

doprovázel různé druhy hudby v kavárnách, tanečních sálech či koncertních síních po celém 
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světě. Dodnes zůstává oblíbeným hudebním nástrojem v tradiční hudbě, a to nejen na území 

Portugalska. 

4.3.4 Concertina 

Dalším přenosným dechových hudebním nástrojem, který je pro portugalskou hudební 

tradici velmi nepostradatelný, je concertina. Existují dva hlavní typy, concertina anglická a 

concertina německá. Anglickou concertinu vynalezl Charles Wheatstone v roce 1844 a je pro 

ni typický ucelený neměnný zvuk a možnost hrát notu stejné hodnoty jak při stlačení, tak 

natažení měchu. Německá concertina je oproti tomu schopna vydat dva odlišné tóny při stejné 

manipulaci, každý knoflík má možnost tvorby dvou tónů různé výšky. Přibližuje se tak tímto 

rysem prvním jednoduchým akordeonům. 

Concertina má již zmíněné měchy, které jsou z obou stran zakončeny šestiúhelníkovými 

rámy, na nichž se nachází malá knoflíková klaviatura. Existují concertiny různých velikostí, a 

tudíž i odlišných rozsahů, konkrétně sopránová, tenorová či barytonová. 

Způsob hry je v porovnání s akordeonem jednodušší, a i manipulace samotná je díky 

rozměrům a skladnosti značně snazší. Hraje se na ni současně pravou a levou rukou, kdy jsou 

palce obou rukou zaháknuty do popruhů, čímž umožňují pevné držení a snadnou manipulaci 

při stlačování a natahování měchů. Ostatní prsty tak mají možnost ovládat knoflíky a vytvářet 

melodii.  

 

Obrázek č. 15: Kreslená stavba concertiny, na níž lze vidět prostor, jímž proudí 

vzduch a jednotlivé plátky, které ovládá hráč manipulací s knoflíky. 
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Concertina začala být populární v počátcích dvacátého století, kdy se stejně tak šířila 

oblíbenost „většího bratra“ akordeonu. Concertina však zaujala důležité místo právě ve 

folklorní a tradiční hudbě různých zemí. Nejznámějšími hráči na concertinu jsou Giulio 

Regondi, Richard Blagrave a George Case.21 

  

                                                 

21 SADIE, Stanley. The New Grove Dictionary of Musical Instruments. Volume II, str. 6. 
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5 REPERTOÁR SOUBORŮ RANCHO FOLCLÓRICO 

5.1 TRADIČNÍ PORTUGALSKÁ HUDBA  

V současné době dominuje portugalskému folklóru tanec nad písní a velké množství 

portugalských písní je určeno především k tanci. Nicméně existují i písně, k nimž nebyly 

vytvořeny žádné tance. „Existuje také hudba rancha, ke které neexistují tance. Je 

pravděpodobné, že starší lidé, kteří byli zdrojem informací, neznali tanec k dané hudbě. Nebo 

se jedná o hudbu, která byla původně čistě vokální, kdy rolníci zpívali při práci na polích, aby 

si krátili chvíli. K těmto písním tedy neexistují žádné tance a jsou také součástí repertoáru 

rancha.“22 Jak se v rozhovoru zmiňuje Tiago, původ některých písní je spojen s prací. Zpěváky, 

kteří si zpestřovali chvíle tvrdé práce, byli nejen rolníci, pracující na polích, ale také například 

rybáři. Právě o rybářských vokálních písních, pocházejících z regionu Algarve na jihu 

Portugalska, je například dokument etnomuzikologa Michela Giacomettiho23 z roku 1962 O 

Alar da rede. I rybářské písně mohou být součástí repertoáru rancha a zpívají se i v současné 

době v autentické podobě, pouze vokálně, tedy bez jakéhokoliv hudebního doprovodu. 

Portugalské tradiční písně jsou vesměs psány v durovém či mollovém modu a takt je 

takřka neměnný. Je však možné objevit i výjimky ve formě písní v církevních modech či 

proměnlivých taktech, které jsou pro tuto zemi poněkud neobvyklé. Písně mírného či pomalého 

tempa tanečníci často zpívají seřazeni v řadách. I takovéto písně bývají repertoárem rancha a 

příjemně prokládají jinak velice živý a tanečně obvykle dosti náročný repertoár.  

Tradiční portugalská hudba, kterou si volí jednotlivá rancha jako součást svého 

repertoáru, je téměř vždy velice živá a veselá, což samozřejmě poskytuje perfektně se hodící 

doprovod k tanci. Avšak i pokud se jedná o písně v mollovém modu, soubor rancho je schopen 

vytvořit choreografie a rytmický doprovod tak, že písně srší energií a snad nikdy nenavozují 

smutnou či nostalgickou náladu. Repertoár rancha má velice silný vliv na diváka a je velmi 

těžké zůstat při poslechu a pozorování tanců sedět klidně.  

                                                 

22 Odpověď Tiaga na otázku: „Jak si vybíráte repertoár?“ 

23 Michel Giacometti (1929-1990) byl jedním z nejvýznamnějších portugalských etnomuzikologů, který se 

zabýval právě tradiční hudbou Portugalska. Mezi jeho nejslavnější práce patří i série dokumentů O Povo que canta 

(Lid, který zpívá), ve kterém představuje nejrůznější druhy portugalské tradiční hudby, hledá jejich původ a to, 

kde jsou v současnosti k nalezení. 
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5.1.1 Tématika tradičních portugalských písní  

Soubory Rancho Folclórico bývají hrdé na to, odkud pochází. Jsou pyšné na své město, 

na svou vesnici a obecně na svůj region. S tím je úzce spjatý i vybíraný repertoár, který obvykle 

tvoří již známé, ale i neznámé, tradiční folklórní portugalské písně. 

„Hudba může být stejná pro různá rancha z odlišných regionů a oblastí, například 

můžeme mít stejné melodie jako rancho, které se nachází na pobřeží. Nicméně rozdílné jsou 

texty, každé rancho si vytváří texty, které pasují charakteru daného rancha.“24 Jak se zmiňuje 

Tiago, v repertoáru rancha se také odráží charakter jednotlivých souborů a portugalská tradice, 

kterou se snaží soubory zdůraznit a připomenout či uvést v povědomí. Rancho Folclórico 

představuje komunitu pracujících, obyčejných lidí, která zde žila v minulosti, obvykle tedy na 

konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. Proto i samotný repertoár, jež si soubor 

volí, danou komunitu charakterizuje. 

„Naše Rancho začíná vystoupení písní/pochodem ‚O Peixinho‘ (Rybička) a potom 

máme píseň věnovanou prodavačkám ryb. Tato píseň je pochodovou písní a nazývá se ‚A 

Peixeirinha‘ (Malá prodavačka ryb). Další písní je ‚O Pescador‘ (Rybář), která zakončuje naše 

vystoupení, a také pochod ‚O Vapor‘ (Parník), který je písní naše města Figueira da Foz.“25 

Takto Sofia Adão popsala repertoár, na který se rancho, v němž hraje na klarinet, zaměřuje. 

V kapitole 2.1 Základní charakteristika Rancha Folclórica Sofia svůj soubor a jeho charakter 

představila. Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa je orientováno na tamní rybářskou 

komunitu a ta ovlivňuje i výběr repertoáru a oblečení (jeho role je podrobněji popsána 

v kapitole č. 7). 

 

 

 

                                                 

24 Úryvek z rozhovoru s Tiagem o odlišnostech mezi jednotlivými soubory. 

25 Odpověď Sofie Adão na otázku: „Má tedy Váš repertoár spojitost s tím, co jsi zmiňovala dříve? Zpíváte o 

rybářích a této tématice? 
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Obrázek č. 16: Notové předlohy pro klarinet, saxofon a akordeon k písním O Peixinho 

(Rybička), vlevo, a k pochodu O Vapor, vpravo, souboru Rancho Infanto-Juvenil da Praia da 

Leirosa. 

 

 Jednotlivá rancha si osvojují a vybírají repertoár různými způsoby. Sofie se zmínila o 

tom, že její rancho veškeré materiály pro hru i tanec zdědilo po ranchu, které v její vesnici 

fungovalo dříve, avšak zaniklo. Velmi odlišným způsobem vznikl repertoár Rancha Folclórica 

„Os Camponeses“ de Riachos, ve kterém tančí Tiago. „Hudba našeho rancha je výsledkem 

výzkumu a bádání jednotlivých členů, například Joaquimem Santanou a jinými. A tance také. 

Tito badatelé se chodili ptát starých lidí a snažili se porozumět tomu jak hudba a folklór jejich 

mládí, kdy jim bylo okolo osmnácti let, vypadaly. A tito staří lidé je naučili melodie a tance. 

Mezi nimi byl i muzikant, Senhor Martim, který byl klarinetistou v seskupení Banda dos 

Riachos, což je tamní město. Badatelé poté dali dohromady hudbu a tance, které je starší 

obyvatelé naučili, a tak vznikl repertoár našeho rancha.“26 Jak se zmiňuje Tiago, repertoár jeho 

rancha je originální a autentický, pocházející od přímých zdrojů, jimiž jsou starší občané 

Portugalska. Hudba ani tance nejsou nijak upravovány do moderní podoby. Rancho „Os 

Camponeses“ de Riachos je jedním ze souborů, který udržuje tradiční tvorbu repertoáru. 

                                                 

26 Část odpovědi Tiaga na otázku: „Jakým způsobem vznikl repertoár vašeho rancha?“ 
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Pravděpodobně také proto, že vzniklo před více než padesáti lety.27 V té době bylo možné 

čerpat informace od nejstarších občanů, kteří vyrůstali v době přelomu devatenáctého a 

dvacátého století a byli tak dokonalými zdroji bádání. 

5.2 TRADIČNÍ PORTUGALSKÉ TANCE 

„It is not important to simply know the name of a dance, but to follow it on its essential 

passages and possibly to dance it, not as a person who reads a certain poem, syllable by 

syllable, but with the conviction of those who correctly express themselves, in the language of 

the written verse.“28       Pedro Homem de Mello29 

 

Základním charakteristickým rysem souborů rancho je tanec, propojení hudby a 

pohybu. Jednotlivé druhy tanců jsou základním folklorním dědictvím Portugalska a spolu 

s oděvy, do kterých jsou tanečníci, muzikanti a zpěváci oblečeni, reprezentují jednotlivé 

regiony Portugalska. 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, v současné době dominuje portugalskému 

folkloru tanec nad písní a velké množství portugalských folklorních písní je určeno především 

k tanci. Takt portugalských písní je takřka neměnný a díky svému pravidelnému symetrickému 

metru je portugalská píseň ideálním doprovodem k tanci. Nicméně je možné objevit i výjimky 

ve formě písní psaných v proměnlivých taktech, které jsou pro tuto zemi poněkud neobvyklé.  

 Existuje velké množství tradičních portugalských tanců a každé rancho má často své 

tance, na kterých si zakládá a pro které se liší od ostatních. Spousta tanců vznikla úpravami 

základního, původního tance (jako je tomu například u viry, která je představena v další 

podkapitole a z níž se vyvinuly desítky nových tanců). 

Portugalské tance se skládají ze dvoudobého či třídobého základního kroku, a každý 

tanec má jinou techniku. Může se tančit v párech, v několika menších skupinách nebo v jedné 

                                                 

27 Rancho „Os Camponeses“ de Riachos vzniklo v lednu roku 1958. 

28 INFANTE DO CARMO, Fernando. Música Tradicional Portuguesa I., str. 10 

Vlastní překlad: „Není důležité znát pouhý název tance, ale schopnost pochopit a přijmout každý nezbytný detail; 

pokud možno tančit ho, ne jako člověk, který čte určitou báseň slabiku po slabice, ale s přesvědčením a oddaností 

těch, kteří jsou schopni se jím vyslovit, schopni vyslovit se jazykem toho psaného verše.“ 

29 Pedro Homem de Mello – současný portugalský básník, autor velkého množství esejí, antologií, povídek a 

zpěvníků, který se podílí na udržení portugalského folklóru a jeho prezentaci 
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velké, v kruhu či v dlouhých řadách. Záleží na jednotlivých souborech, jaké tance upřednostňují 

a jakým způsobem vytváří choreografie. Rancha Folclórica si velmi často tvoří své vlastní 

originální choreografie, avšak existuje i možnost použití již existujících choreografií (jako 

například Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa). Tento soubor si převzaté choreografie 

pouze adaptuje dle možností tanečníků. „Naše choreografie, stejně jako písně, pochází od 

jiného rancha, jehož členy byli dospělí lidé, a které zde působilo dříve. To zaniklo a naše rancho 

materiály převzalo. Naše vedoucí upravuje choreografie tak, aby je mohly tančit i malé děti, 

ale především jsou to převzaté choreografie.“30    

Mezi nejpopulárnější portugalské tance patří vira, fandango, chula nebo například 

corridinho. Jedním z hlavních rysů portugalských tanců jsou zdvižené ruce, luskání prsty, četné 

otočky a dupání v rytmu hudby. 

 

Obrázek č. 17: Rancho folclórico de Santa Maria de Pombeiro. Očividně se jedná o tanec, 

který se tančí v kruhu a partneři se střídají (pravděpodobně tanec vira či nějaký tanec jemu 

příbuzný). Všimnout si můžeme také typických zdvižných rukou. 

5.2.1 Vira 

Výše zmíněný tanec patří pravděpodobně mezi nejpopulárnější tance rancha. Pochází 

ze severního Portugalska, kde se nejčastěji vyskytuje v regionu Minho, avšak tančí ho rancha 

po celé zemi. Slovo vira znamená doslovně otočka a název tak napovídá, jak samotný tanec 

vypadá a co je jeho stavebním prvkem.  

                                                 

30 Odpověď Sofie na otázku: „Jak si vybíráte repertoár a jak tvoříte taneční choreografie?“ 
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Základní krok je třídobý a poněkud svižný. Tanec by se dal přirovnat k valčíku, avšak 

tempo viry může být i rychlejší. Důležitým rysem tohoto tance je způsob, jakým páry tančí. Ty 

totiž tančí naproti sobě bez vzájemného držení. Pokud se jedná o klasickou podobu tance vira, 

vytváří jednotlivé páry kruh a po jeho linii tančí (avšak můžeme se setkat i s případy, kdy jsou 

tanečníci rozmístěni v několika dlouhých řadách – viz. Vira do Baixo Minho v příloze na CD). 

Typickým znakem viry jsou obě ruce zdvižené vzhůru do vzduchu a samozřejmě mnohé otočky, 

úplné, několikanásobné i neúplné. Partneři se po celou dobu tance mění, avšak udržují kruhový 

tvar.  

Dalším způsobem tančení viry je zformování kruhu, jež se pohybuje proti směru 

hodinových ručiček. Tanečníci udržují ruce nad hlavou a luskají prsty. V určitou chvíli opustí 

všichni muži kruh směrem ke středu, kde dupou do rytmu pravou nohou, poté se vrátí do 

původní kruhu, který chvíli opět rotuje. Později zaujmou místo ve středu ženy, které se často 

různými způsoby otáčí. Většinou se ve skupině nachází jeden vedoucí tanečník, který v určitých 

chvílích křičí povely „virou“ (otočit) či „fora“ (ven), podle kterých se ostatní tanečníci řídí. 

 

Obrázek č. 18: Příklad viry, kdy se ženy otáčí ve středu a muži tančí ve vnějším kruhu. 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Souselo (Cinfães do Douro, severní Portugalsko), 

Festival do Folclore (Lumiar, Lisabon). 

 

Existuje mnoho tanců, které užívají základních kroků tance vira a těmi jsou například 

fandango de roda, fandango de pares, ileo, tirana, velho, serrinha, estricaina, salto a další. Pro 

oblast Viana do Castelo, v severozápadní části Portugalska, je tanec vira hlavním folklórním 

tancem, se kterým tamní rancha často vystupují, avšak, jak již bylo řečeno, neobjevuje se pouze 

v této oblasti. 
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5.2.2 Fandango 

Tento tanec je nejčastěji k vidění v oblasti Ribatejo (okolí řeky Tejo), která se nachází 

ve střední části země, nepříliš daleko od hlavního města Lisabonu. Pro tanečníka je důležitý 

sebevědomý, vzpřímený postoj a lehkost v práci nohou. Typické je zaklesnutí palců rukou do 

podpaží. Tělo tanečníka zůstává pevné a vzpřímené a důležité jsou především rychlé kroky, pro 

které jsou typické údery do země, a to buď špičkou, patou či celým chodidlem. Tanec tak trošku 

připomíná step. 

Fandango je živý, dalo by se říci ohnivý, tanec, který mohou tančit jak muži, tak i ženy. 

Ačkoliv tanečníci tančí čelem k sobě, nejedná se o klasický tanec v párech. Tanec představuje 

individualitu a sílu. Vyobrazuje mužnost, galantnost, hrdost a odvážnost a je předně spojován 

s mužským pohlavím. Tanec původně nevznikl na portugalské půdě. Pravděpodobně se zde 

objevil v osmnáctém století díky španělskému divadlu. Kořeny má tedy nejspíš ve Španělsku. 

(Typický příklad tohoto tance je možné shlédnout v přílohách na CD.) 

5.2.3 Chula 

Chula je tanec ještě živější než zmiňované předchozí tance a jeho původ můžeme najít 

v povodí řeky Douro, regionu Minho, na severu Portugalska. Kroky jsou o něco složitější a 

početnější než u předchozích tanců a součástí jsou i skoky či poskoky. Tanec i hudba samotná 

evokuje radost a nabízí tanečníkům možnost zapomenout na každodenní problémy a oprostit se 

od případného smutku.  

Obvykle se začíná tančit přešlapováním a pohupování do rytmu hudby nebo klasicky 

tančením v párech, avšak v pomalejším tempu. Postupně hudba nabývá na rychlosti a zvyšuje 

se tak i tempo tance samotného. Tempo graduje až do konce písně. Tanečníci díky svižnějšímu 

charakteru písní „poskakují“ po parketu různými alterovanými kroky a otočkami. Jednotlivé 

páry jsou rozmístěny po kruhu a dochází k postupným obměnám, kdy se dvojice buď vzájemně 

drží, nebo tančí vedle či okolo sebe s rukama ve vzduchu. (Ukázka tohoto tance je taktéž 

k dohledání v příloze na CD.) 
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Obrázek č. 19: Tanec chula. Páry tančí s poskoky okolo sebe a dohromady tvoří velký kruh. 

Rancho Etnográfico de Ribeirão (Vila Nova de Famalicão, severní Portugalsko), Festival de 

Folclore (Lumiar, Lisabon). 

5.2.4 Corridinho 

Všechny předchozí tance jsou si podobné především kruhovým rozmístěním a střídáním 

párů. Corridinho se od nich odlišuje. Zrození tohoto tance se datuje zpět do počátků dvacátého 

století, a to v nejjižnější oblasti Portugalska, Algarve. Tanec, ze kterého se vyvinulo corridinho 

je úzce spjatý s vyšší společností a dvorem. U dvora, či v jeho tanečních síních, byl předek 

corridinha představen padesát let před vznikem corridinha samotného jakožto exotický tanec 

z východní Evropy. Je dosti pravděpodobné, že se jednalo o polku. 

Nepostradatelným hudebním nástrojem oblasti Algarve, který také doprovází 

corridinho, je akordeon. Tento aerofon se zde objevil na konci devatenáctého století a rychle 

se stal populárním hudebním nástrojem k doprovodu tanců. Původně doprovázel polky a 

mazurky, později začali hráči improvizovat, obměňovat a zdokonalovat písně a vytvořili 

materiál vhodný pro corridinho. 

Jedná se o tanec velice svižný a, jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly, odlišný od 

ostatních portugalských tradičních tanců. Kroky jsou obvykle velmi rychlé a nepostradatelnou 

součástí corridinha jsou početné otočky. Při corridinhu tančí vždy pouze jeden pár, ostatní jsou 

seřazeny v řadě a pozorují pár v centru dění, ten je poté vystřídán dalším atd. Každý pár vždy 

vstupuje na hlavní parket po pravé straně, tančí v prostoru celého parketu a poté se zastaví ve 

středu, aby předvedl různé druhy otoček. Dalo by se říci, že se jedná o přehlídku či krátká sólová 

vystoupení jednotlivých párů, které mají možnost předvést své schopnosti a umění. Po 
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vystřídaní všech párů se na parketu setkají všechny páry. Ty jsou schopny točit se v takové 

rychlosti, že mohou u obecenstva vyvolat nevolnost.   
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6 SOUBORY RANCHO FOLCLÓRICO 

6.1 ČLENOVÉ SOUBORU 

„Jedná se o skupinu lidí, z nichž někteří jsou tanečníky a někteří jsou součástí tocaty 

(muzikanty). Tanečníci jsou v páru, který tvoří muž a žena. Lidé, kteří jsou součástí tocaty, jsou 

hráči na hudební nástroje, například akordeon, na rytmické nástroje, jako je tamburína, reco-

reco nebo někdy kastaněty, a potom těmi, kteří zpívají. Zpěváci se nazývají cantadeiras. 

V některých případech můžou být součástí rancha také hráči na klarinet či saxofon.“31 

           Sofia Adão 

 

 Jak se již v rozhovoru zmiňuje Sofia, členové rancha by se dali rozdělit do dvou skupin, 

a to na tanečníky, tzv. bailadores, a na tocatu, kterou tvoří muzikanti, tzv. tocadores, a zěpváci, 

cantadores. Součástí souborů rancha bývají také členové, kteří nosí různé tradiční předměty 

daného regionu, například koše, hrábě či dřevěné tyče a také cedule, na nichž je dané rancho 

představeno a které uvádí region a město, ze kterého soubor pochází.32 Těmi bývají obvykle 

nejmladší či nejstarší členové. 

 

Obrázek č. 20: Rancho Folclórico da Casa do Minho em Lisboa (Lisabon), Festival de 

Folclore (Lumiar, Lisabon).  

                                                 

31 Odpověď na otázku: „Co je to Rancho Folclórico?“. 

32 INFANTE DO CARMO, Fernando. Música Tradicional Portuguesa I. Str. 88. 
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Celkový počet členů není nijak omezen, stejně jako není určena přesná věková hranice. 

Záleží na schopnostech a dovednostech jednotlivců. Účastníci jsou obvykle blízcí známí 

z malých měst a vesnic a velmi často také příslušníci jedné či několika rodin. „Je nás okolo 

padesáti. Jsme schopni téměř naplnit celý autobus, když jsme všichni. Máme tři nebo čtyři hráče 

na akordeon, jednoho klarinetistu, hráče na almode, tocador de cana, hráče na triangl, jednu 

zpěvačku a jednoho zpěváka. Někdy se zpívá i sborově, zpívají ti, kteří zrovna netančí. Potom 

máme v ranchu také několik dětí, asi šest nebo sedm, jsou to synové a dcery tanečníků. A je nás 

cca třicet bailadores, kteří tančí, pokud jsou všichni přítomni. Někdy se nemůžou účastnit 

vystoupení všichni, tak je nás pak méně.“33 

Zajímavý je způsob, jakým se do souboru jednotliví členové dostávají. Například Sofii 

informovala o existenci tamního rancha její sousedka. „Byla to má sousedka, kdo mě 

nasměřoval na pána, který zkoušel s tímto ranchem a ten mě pak kontaktoval.“34 Tiagovi řekla 

o prvním souboru rancho, jehož byl členem, jeho kamarádka. „Budova tohoto rancha stojí 

vedle budovy konzervatoře, kam jsem chodil. Jednou mi kamarádka řekla, že potřebují muže, 

tak jsem to šel zkusit. Upřímně se mi tam moc nechtělo, ale postupně jsem si to zamiloval. Do 

souboru rancha jsem se tedy dostal díky svým kamarádům, mí rodiče nikdy součástí rancha 

nebyli.“35 Ačkoliv se oba dotazovaní dozvěděli o ranchu, kterého se později stali členy, od 

známých, velmi často přivádí nové členy do souboru jejich rodiče již v útlém věku. V některých 

souborech si tak můžeme všimnout někdy i celých rodin či zástupců několika generací jedné 

rodiny a pokud se v souboru vyskytují malé děti, je velká pravděpodobnost, že jejich rodiče 

v souboru například tančí. 

6.1.1 Bailadores 

Tanečníci jsou důležitou součástí rancha a obvykle těmi v centru dění. Veškerá 

pozornost obecenstva je věnována především tanci a samotným bailadores, kteří zaujímají 

téměř celou část parketu. Tocata je umístěna v řadě v zadní části pódia. Tanečníků bývá sudý 

počet, aby byli schopni tvořit páry. Můžeme se setkat i s nerovným počtem mužů a žen (v tomto 

případě je problémem nedostatek mužů), kdy ženy tančí převlečeny do mužských kostýmů. 

Nevýhodou festivalů a přehlídek, kde rancho vystupuje, je malé pódium či taneční parket. 

                                                 

33 Odpověď Tiaga na otázku: „Kolik členů má vaše rancho a jakého věku?“ 

34 Odpověď Sofie na otázku: „Jak ses o ranchu dozvěděla a stala jeho členkou?“ 

35 Úryvek z rozhovoru s Tiagem o tom, jak se stal členem souboru rancho. 
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Z tohoto důvodu bývá počet párů, které tančí omezen. „Vždy máme osm vystupujících párů, 

chlapce a dívky, tedy 16 dětí. Děti, které netančí jsou součástí tocaty a zpívají.“36  

Pokud jsou děti příliš mladé, avšak schopné tančit choreografie svého (dospělého) 

rancha, jsou obvykle v páru s dospělou osobou, která je vede. Jakmile dosáhnou určitého věku 

nebo pokud získají dostatek zkušeností a praxe, mohou být děti spárovány navzájem. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, choreografie rancha mohou být 

převzaté, či originální tvorbou daného souboru. Obvykle je zde jedna či více vedoucích osob, 

které se podílejí na tvorbě choreografií či na jejich adaptaci pro vlastní rancho. 

6.1.2 Tocata  

„Součástí tocaty jsou dospělí a zpěvačkami jsou obvykle matky dětí, které tančí. V tocatě 

máme jeden či dva akordeony, klarinet, saxofon, tamburínu, reco-reco, bombo a alespoň tři 

cantadeiras (zpěvačky).“37        Sofia Adão 

 

Mezi muzikanty, součást tocaty, se řadí hráči na tradiční (i netradiční – saxofon) hudební 

nástroje a cantadeiros, zpěváci. Zpěváky i muzikanty mohou být jak muži, tak ženy, nicméně 

častěji se vyskytují cantedeiros v ženském zastoupení a hráči na hudební nástroje spíše 

v mužském (zejména jedná-li se o akordeon). Členy tocaty také zpravidla nebývají děti, 

vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem. Pokud má soubor mezi členy děti mladšího 

věku, bývají vždy tanečníky či nosiči nejrůznějších předmětů.  

                                                 

36 Odpověď Sofie na otázku: „Kolik Vás zhruba v souboru je?“ 

37 Odpověď na otázku: „Jak jsou staří členové tocaty? A kolik Vás je?“ 
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Obrázek č. 21: Tocata, kterou tvoří zleva dva cantedeiros, tři akordeonisti, hráč na 

kytaru, hráč na triangl a hráč na bombo. Rancho Folclórico da Casa do Povo de Souselo 

(Cinfães do Douro, severní Portugalsko), Festival de Folclore (Lumiar, Lisabon). 

 

6.2 ZKOUŠKY SOUBORU 

Pravidelnost zkoušek a jejich počet a délka je čistě v rukou jednotlivých souborů rancha. 

Liší se tedy soubor od souboru. Některá rancha mívají zkoušky pouze sezónní, a to zejména 

v létě, jako například rancho Sofie Adão, jelikož právě v tomto období se koná nejvíce oslav, 

festivalů a přehlídek. „Obvykle je rancho sezónní záležitostí, my hlavně vystupujeme a zkoušíme 

na jaře a v létě. V zimě nevystupujeme. Od května do září máme většinou několik vystoupení a 

zkoušíme tedy pravidelně jednou týdně, v pátek večer, cca hodinu a půl.“38  

Muzikanti dostávají materiály k nastudování před zkouškou a jsou většinou schopni 

doprovod zahrát ihned. Často jsou za své doprovody na vystoupeních také finančně odměněni. 

Jelikož jsou repertoárem tradiční portugalské písně, cantadeiros je již obvykle znají a jsou 

schopni zazpívat bez přípravy. Tanečníci se učí formou pozorování, kopírování kroků a pohybů 

a obvykle jsou vedeni jedním vedoucím souboru, který je také za choreografie odpovědný, jako 

je tomu i u Tiagova rancha. „Zkoušíme všichni dohromady. Nejdříve máme warm-up s písněmi 

fado a jednoduchými kroky, kdy jsou všichni tanečníci v jedné řadě. Poté tančíme fandango, 

tedy ti, kteří tanec znají. A toto tvoří warm-up, přípravu k pozdějšímu tancování. Zkoušky jsou 

                                                 

38 Odpověď na otázku: „Jak často vystupujete a zkoušíte?“ 
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vedeny pánem, kterého jsem již zmínil, Joaquimem Santanou39, který stále žije. Je to velmi starý 

pán, je mu něco přes osmdesát let.. Ten tedy zkoušky vede a je hlavním vedoucím našeho 

rancha.“40 

6.3 ODĚVY A KOSTÝMY SOUBORŮ RANCHO FOLCLÓRICO 

Způsob oblékání měl odjakživa velký vliv na identifikaci lidí a jejich začlenění do 

společnosti. Oděv vždy prozrazoval jednotlivé role, které lidé měli, ať už ve smyslu sociálním, 

kulturním či profesním. V současné době došlo k „standardizaci“, co se týká oblékání, což 

znamená, že víceméně všichni lidé mají možnost se oblékat podobným způsobem. Nicméně 

v minulosti měl vzhled lidí, především tedy způsob oblékání a množství různorodých doplňků, 

velký vliv na jejich identifikaci a charakterizaci osobnosti. 

Nejen sociální, ale i geograficky daný původ vždy ovlivňoval způsob oblékání. 

Portugalská „móda“ se nijak výrazně nelišila od oblékání lidí z jiných částí Evropy. Vždy byly 

důležitým faktorem výběru oděvů klimatické podmínky, osobní vkus, bohatství země i finanční 

prostředky jednotlivců a zvyky daného národa. Rozdílů si můžeme všimnout i mezi svátečními 

druhy a pracovními druhy oděvů. 

Vzhled je pro soubor Rancho Folclórico velmi důležitým charakteristickým rysem. 

Prostřednictvím dobových kostýmů, hudebních (i pracovních) nástrojů a všelijakých doplňků 

reprezentuje rancho region, ze kterého pochází, sociální role jednotlivých členů komunity a 

jejich zaměstnání. Kostýmy mají jak dançarinos, tak členové tocaty. 

6.3.1 Původ kostýmů 

Snahou souborů je uchovat, pokud možno přesnou, podobu komunity, jak vypadala 

v minulosti, tedy na konci devatenáctého a počátku dvacátého století. Nejtradičnější rancha 

s delší dobou působení na scéně užívají často autentické dobové oblečení původem 

                                                 

39 Joaquim Santana je vedoucí Rancha Folclórica „Os Camponeses“ de Riachos. Tiago ho zmínil v rozhovoru 

jakožto člověka, který se účastnil výzkumu u staršího obyvatelstva a byl jedním z badatelů. Díky tomuto výzkumu 

vznikl veškerý repertoár zmiňovaného rancha. Badatelé se ptali starších lidí na to, jak vypadaly hudba a tance za 

jejich mládí. Díky tomuto výzkumu nahromadil Joaquim Santana autentický materiál pro toto rancho. 

40 Úryvek z rozhovoru s Tiagem o tom, jak vypadají zkoušky souboru a jestli zkouší děleně tanečníci a muzikanti, 

nebo všichni dohromady. 
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z osmnáctého a devatenáctého století. Jedná se o oděvy z daného regionu, zděděné či nalezené 

na půdách starších generací. Avšak kostýmy s tímto původem nejsou podmínkou a záleží na 

jednotlivých souborech, jakým způsobem své oděvy upravují, které konkrétně si volí, a jestli si 

oblečení kupují, sami šijí nebo ho dědí. 

6.3.2 Podoba kostýmů 

„Naše oblast se nachází na venkově regionu Ribatejo a naše rancho tak představuje 

rolníky. Máme oděv typický pro oblast okolí řeky Tejo. Někteří lidé můžou mít kostýmy, jaké 

nosili rybáři a či lidé jiných profesí.“41 Jak se zmínil v rozhovoru Tiago, kostýmy členů souboru 

Rancho Folclórico jsou do velké míry ovlivněny oblastí či regionem, ve kterém daný soubor 

působí. Pokud se tedy setkáme s různými soubory rancho ze stejného regionu, můžeme si 

povšimnout podobných druhů oblečení a podobných barev. Typickým charakteristickým rysem 

kostýmů ze severní části Portugalska je černá barva. Muži mají často černé kalhoty, černé vesty 

a černé kloubouky a ženy černé šaty či sukně. Čím jižněji se rancho nachází, tím barevnější 

jeho kostýmy bývají. 

 

Obrázek č. 22: Kostýmy souboru Rancho Etnográfico de Ribeirão (Vila Nova de 

Famalicão), jež působí v severní části Portugalska v blízkosti města Braga. Typickou jednotící 

barvou je černá. 

 

„Existují různé druhy kostýmů, a to traje de trabalho (pracovní šaty), traje de domingo 

(sváteční, nedělní šaty), traje de trabalho ao domingo (pracovní nedělní šaty). Avšak obecně 

                                                 

41 Úryvek z rozhovoru s Tiagem o kostýmech rancha. 
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vzato, oděv rancha představuje venkov.“42 V rámci jednoho souboru se můžeme setkat s oděvy, 

které lidé v minulosti nosívali k odlišným příležitostem. Například, jak se zmiňuje Tiago, oděv 

sváteční či nedělní, oděv pracovní a pracovní nedělní. Velké množství souborů má také jeden 

pár, který je oblečený jako nevěsta a ženich a ten bývá při nástupu, odchodu a někdy i prvním 

tanci v centru dění. Tento kostým je oděvem svatebním. Jednotlivé role osob jsou 

charakterizovány nejen formou oděvu, jeho barvami či doplňky, ale také obuví, v které 

vystupují či tančí. V rámci jednoho souboru rancha mohou členové vystupovat buď ve 

střevících, dřevácích či úplně bosi. 

 

Obrázek č. 23: Ve středu dění je pár oblečen jako nevěsta s ženichem, okolní tanečníci 

mají jak sváteční (muž v černém klobouku a dívka v tmavomodrých šatech vpravo), tak 

pracovní šaty (muž a žena v levé části fotografie) a můžeme si všimnout různých typů obuvi 

(střevíce, dřeváky, bosé nohy). Grupo Folclórico Os Camponeses de Vila Nova (Coimbra), 

Festival de Folclore (Lumiar, Lisabon). 

 

Existují i výjimky, jako je například Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa, kdy 

jsou členy souboru děti a jsou všechny oblečeny stejným způsobem, kdy nerozlišují pracovní a 

sváteční šaty. „Jak už jsem řekla, naše Rancho představuje prodavačky ryb a rybáře. Oděv 

rybáře tvoří kostkované košile, kalhoty ohrnuté pod kolena a na hlavách mají baret. Dívky mají 

sukně, vyšívané zástěry, které jsou hlavním symbolem našeho Rancha, květované halenky a 

                                                 

42 Rozhovor s Tiagem o kostýmech rancha. 
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šátky ve vlasech. Děti vždy tančí bosy. Dívky mají na hlavách umístěné také koše, které mívaly 

v minulosti prodavačky ryb.“43 

Důležitou roli hrají také nejrůznější předměty spojované s venkovským, tradičním 

způsobem života. Ti, kteří jsou oblečeni jako prodavači, nosí velmi často různé proutěné koše, 

pracovníci na poli a farmáři mají kosy, dřevěné tyče, rýče, ženy mají džbány a kbelíky. 

Jakékoliv předměty podněcují venkovskou atmosféru a nástup souboru na pódium tak bývá 

velmi působivý. Tanečníci předměty po nastoupení odkládají na stranu či do předních částí 

pódia, aby měli prostor a volné ruce k tanci.  

 

Ženské kostýmy 

Typickým rysem ženských oděvů v Ranchu Folclóricu jsou dlouhé sukně, zástěry a 

nejrůznější šátky či klobouky. Samozřejmě záleží na roli oděvu. Jedná-li se o pracovní šaty, 

tvoří je nejčastěji dlouhé sukně jednoduchého střihu. Přes sukni mívají ženy výrazné zástěry 

všelijakých vzorů a barev. Vrchní část oděvu tvoří často jednoduché bílé halenky, avšak záleží 

na samotném ranchu. Přes halenku mohou mít také uvázané barevné šátky, které ladí se zbylým 

kostýmem. Ženy jsou velmi často bosy. Podobným kostýmem je oděv prodavačky, ta však bývá 

obuta a velmi často je součástí jejího kostýmu proutěný koš, ve kterém ženy v minulosti 

přenášely předměty a naturálie určené k prodeji. 

Sváteční oděv je na první pohled snadno rozpoznatelný od pracovních kostýmů. 

Obvykle jsou tyto kostýmy vyrobeny z kvalitních dražších látek a ženy bývají více zahalené. 

Při početných otočkách portugalských tradičních tanců si divák může snadno povšimnout, zda 

má žena holé nohy nebo punčochy. Ty jsou typické právě pro sváteční typ oděvu, bývají 

zdobené ve světlých barvách a spolu se střevíci doplňují šaty. Součástí svátečního kostýmu jsou 

také šperky v podobě bohatých zlatých náhrdelníků a výrazných náušnic. 

Vlasy mívají ženy stažené do uzlů či schované pod pestrobarevnými šátky, které ladí se 

zbylým oblečením. Sváteční kostým často doplňují různé druhy klobouků.  

                                                 

43 Odpověď Sofie Adão na otázku: „A Vaše oblečení? Co je pro něj typické a proč máte právě takové? 
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Obrázek č. 24: Vlevo pracovní ženský kostým, uprostřed sváteční a napravo kostým 

prodavačky. 

 

Mužské kostýmy 

Pro mužské kostýmy v souboru rancho je typický spíše jednoduchý oděv. Ten tvoří 

kalhoty a košile s dlouhým rukávem, který je velmi často ohrnutý k loktům. Košile bývají 

doplněny vestami. Mužský oděv, na rozdíl od ženského, nebývá tak výrazný a pestrý. 

Typickými kombinacemi barev jsou bílá a černá, hnědá či šedá. Avšak kostým může být 

ozvláštněn doplňkem pestré barvy, šátky či vestami. Oblíbená bývá barva červená.  

Stejně jako u ženských kostýmů existují různé druhy oděvů dle zaměstnání jednotlivých 

lidí. Profese jednotlivců ovlivňuje například to, zdali má muž dlouhé či krátké kalhoty, ty mívají 

rolníci nebo rybáři, a jestli mají na hlavách čapky, klasické klobouky nebo například slaměné 

klobouky, které někdy nosí rolníci.  

Dále mají také mužští členové ranch rozdílný pracovní a sváteční oděv, stejně jako ženy. 

„Máme oděvy rolníků, dále traje de vaqueiro, což je muž, který se stará o krávy. Existují dvě 

verze těchto oděvů, sváteční a pracovní. Lidé ze střední vrstvy měli tyto dva druhy oděvů, které 

střídali podle dne, jeho náplně a případných oslav. Sváteční oblečení tvoří modré krátké kalhoty 

a červené vesty, či košile. Pracovní oděv je laděný do šeda a kalhoty jsou dlouhé. Oba druhy 

oděvů můžou být doplněny o klobouky či červené barety (čapky).“44 

                                                 

44 Úryvek z rozhovoru o kostýmech Tiagova rancha a o tom, jak přesně vypadají a co je pro ně typické. 
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Obrázek č. 25: Mužské kostýmy souboru Rancho Folclórico Regional dos Foros de 

Salvaterra, z oblasti Ribatejo. Muži na krajích mají sváteční oblečení, zatímco muž uprostřed 

pracovní. 

6.4 VYSTOUPENÍ SOUBORŮ RANCHO FOLCLÓRICO 

Pro návštěvu Portugalska s cílem shlédnutí vystoupení rancha je nejvýhodnějším letní 

období. Právě v létě se koná nejvíce festas (oslav) či folklórních festivalů, kde soubory hrají, 

zpívají a tančí. Jak se již zmiňovala Sofia, její rancho v zimě nemá pravidelné zkoušky, jelikož 

vůbec nevystupuje, a jeho členové čekají na letní sezónu. Oproti tomu rancho Tiaga má 

pravidelné týdenní zkoušky po dobu celého roku a má možnost vystupovat při daleko 

různorodějších příležitostech, nejen při folklórních festivalech, oslavách či přehlídkách. 

„Obvykle vystupujeme na oslavách vesnic a na folklórních festivalech. Také však vystupujeme 

v divadelních představeních, po boku profesionálních tanečníků, kteří potřebují soubor rancha 

pro dané vystoupení. Pak se například naše rancho účastí tzv. Festival de Bailado (taneční 

festival), na kterém vystupujeme se známými hudebníky jako je Maria João Grancha45 

                                                 

45 Maria João Grancha je slavnou portugalskou jazzovou zpěvačkou současné doby. Proslavila se hlasovou 

flexibilitou a improvizačními schopnostmi. Ačkoliv je považována předně za jazzovou zpěvačku, její hudba 

kombinuje prvky folklórní/etnické hudby, moderního jazzu, brazilské hudby, avantgardní, elektronické či 

symfonické hudby s dalšími žánry. 
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nebo Mário Laginha46. Účastníme se tedy různých zajímavých akcí, avšak hlavními událostmi 

jsou folklórní festivaly.“47 

 Soubory rancho mají také příležitost cestovat do zahraničí a vystupovat před 

mezinárodním publikem. Tímto způsobem mohou představit portugalskou tradiční kulturu a 

seznámit se s tradiční hudbou a folklórem jiných zemí. „Byli jsme na Azorech, což je stále 

Portugalsko, ale již ne na evropském kontinentě. A samozřejmě v různých zemích po celé 

Evropě, ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Dánsku, vždy na folklórních 

festivalech, avšak v těchto případech na mezinárodních folklórních festivalech.“48 Soutěže, kde 

by se porovnávaly výkony jednotlivých souborů v současné době neexistují.  

6.4.1 Folklorní festivaly v Portugalsku 

Festivaly jsou jedinečnou příležitostí pro setkávání jednotlivých souborů Rancho 

Folclórico z celého Portugalska. Jedná se obvykle o letní odpoledne, rozdělená do několika 

bloků, ve kterých rancha z různých regionů Portugalska vystupují. Festival de Folclore je 

organizován ranchem z města či vesnice, kde se festival koná. Organizující rancho si zve 

spřátelená rancha z odlišných oblastí, která na folklórním festivalu vystupují a reprezentují tak 

regiony, ze kterých pochází. 

V minulosti byly provinční festivaly důležitou součástí společenského života lidí. Byly 

podporovány městskými výbory pro podporu turismu a vystoupení byla jakýmisi prezentacemi 

odlišných skupin rancho. Ty nejlepší byly na konci festivalu oceněny. Festivaly se na počátcích 

vysílaly místními rozhlasy, později se staly součástí televizního vysílání.  

Vystoupení se nejčastěji konají pod širým nebem v parcích, ve kterých jsou speciálně 

pro soubory Rancha Folclórica postavena pódia. Během festivalu se prezentují jednotlivé 

soubory, kdy každý výstup trvá zhruba dvacet minut a rancha během té doby představí 

nejrůznější druhy tanců a písní. Celý výstup je organizován včetně působivého nástupu a 

odchodu, během kterého hraje tocata úvodní a závěrečné písně. Členové tocaty nastupují na 

pódium jako první a řadí se do zadní části pódia, kde jsou obvykle ozvučeni. Následují 

cantadeiros a jako poslední samotní tanečníci. Ti si během první nástupní písně odkládají 

autentické předměty, kabáty a někdy i střevíce a chystají se k prvnímu tanci. Při závěrečné písni 

                                                 

46 Mário Laginha je excelentním portugalským pianistou a skladatelem na současné jazzové scéně. 

47 Tiagova odpověď na otázku: „Kde vystupujete? Při jakých příležitostech?“ 

48 Odpověď Tiaga na otázku: „Vystupovali jste někdy i v zahraničí?“ 
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tanečníci předměty opět posbírají a společně v zástupu odcházejí. Pokud jsou tyto písně 

zpívané, bailadores (tanečníci) se přidávají ke cantadeiros a sborově zpívají spolu s tocatou. 

 

Obrázek č. 26: Odložené předměty, džbán, kabát, dřevěná hole, šátky a střevíce, 

souboru Grupo Folclórico Os Camponeses de Vila Nova (Coimbra), Festival de Folclore 

(Lumiar, Lisboa). 

 

Hlavní smyslem těchto festivalů je příležitost a možnost zdůraznit portugalské folklórní 

dědictví, tradiční hodnoty a představit či připomenout obyvatelům města charakter života na 

venkově. 

„Osobně jsem si zamiloval být součástí tanců, a také to, jak reprezentujeme naši kulturu 

a naše předky. Miluji tanec samotný. Tradiční tance zbožňuji ještě víc. Je to dobrá příležitost 

pro poznávání lidí z různých branží, v ranchu máme lidi, kteří jsou doktory, pekaři, řezníky, 

prodavači, farmáři, a to je velmi zajímavé. A i setkávání lidí různého věku, v našem ranchu jsou 

jak děti, tak velmi staří lidé a ti se všichni schází, aby sdíleli své zážitky. Všichni jsme tu pro 

stejnou věc, portugalský folklór a tradici…a to je prostě dobré.“49  

                                                 

49 Úryvek z rozhovoru s Tiagem, jeho odpověď na otázku: „Co znamená Rancho Folclórico pro tebe osobně?“ 
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7 UŽITÍ PORTUGALSKÉ TRADIČNÍ HUDBY 

V PEDAGOGICKÉ PRAXI 

Tato závěrečná kapitola diplomové práce je rozšiřující kapitolou, která představuje 

různé druhy aktivit a konkrétní nápady na praktické využití znalostí portugalské tradiční hudby 

v hodinách hudební výchovy na základních školách či gymnáziích. Jedná se o pouhé návrhy 

aktivit, ne o komplexní metodiku s vysokými nároky. Materiály jsou vhodné pro studenty 

vyššího stupně základní školy, či nižšího stupně gymnázia, avšak po menších úpravách je 

možné materiály využít i u starších či mladších žáků.  

Aktivity jsou určeny pro minimálně dvě hodiny hudební výchovy. Součástí jsou návrhy 

pro začlenění hudební teorie a organologie do hodiny, kdy je důraz kladen na hudebně-

praktické aktivity, konkrétně na rytmické hry, hru na perkusní doprovodné hudební nástroje, na 

zpěv portugalských lidových písní a na hudebně-pohybové aktivity, při kterých jsou žáci 

seznámeni s jedním z nejznámějších portugalských tanců, s tancem vira. Vhodné jsou i 

relaxační aktivity, mezi které patří improvizační hry a reakce na hudbu pohybem. V závěru lze 

zformovat soubor rancha se studenty hudební výchovy, kdy jsou někteří tanečníky a jiní 

muzikanty.  

Cílem těchto hodin hudební výchovy je především seznámení žáků s hudebním 

materiálem, tradicemi a zvyky jiné evropské země, propojení odlišných aktivit s důrazem na 

tvorbu rytmického doprovodu, cítění rytmu a metra, reakci na hudbu pohybem a osvojení si 

základních kroků portugalského lidového tance, který není českým tancům příliš vzdálený. 

Níže je k nalezení tabulka s navrhovaným materiálem pro hodiny hudební výchovy, 

který seznamuje žáky teoreticky i prakticky s portugalskou hudbou a jejími hlavními rysy. 

V následujících podkapitolách jsou jednotlivé části podrobněji vysvětleny. 

 

HUDEBNÍ DĚDICTVÍ PORTUGALSKA - podklady pro hodiny HV 

 

 

Hudební teorie 

Nová látka či možnost 

opakování 

 

 

RYTMUS (důležitý stavební prvek portugalské tradiční hudby, 

především té určené k tanci – soubory Rancho Folclórico) 

• Co je to rytmus? 

• Rytmus, Tempo, Takt, Metrum 
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Hudební teorie 

Nová látka či možnost 

opakování 

• Rytmické slabiky (tyty, tá atd.) 

• Skládání rytmů – složené takty 

ZVUK vs TÓN 

• Vlastnosti tónů  

• Realizace na portugalských tradičních hudebních nástrojích – 

konkrétní příklady 

FORMA 

• Ostinato (opakování) x kontrast (obměny – variace) 

• Písně vhodné pro tanec, tvorbu choreografií (videonahrávky 

souboru rancha a jejich choreografií) 

JEDNOHLAS vs VÍCEHLAS 

• Druhy vícehlasu (ostinato, quodlibet, kánon, jednoduchý 

dvojhlas) 

• Orientace v notovém zápise 

 

Organologie 

• Základní dělení hudebních nástrojů (strunné, bicí, dechové + 

příklady) 

• TRADIČNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE (portugalské vs české) 

 

 

 

 

 

Hudebně-praktické 

aktivity 

• Hra na tělo 

• Rytmické hry (hra na ozvěnu) 

• Hra na rytmické hudební nástroje (bubny, triangl, chřestidla, 

kastaněty, drhlo, tamburínu atd.) 

• Rozezpívání – zaměření na dech, postoj, přirozenost projevu, 

artikulaci, budování kultivovaného zdravého hlasu 

• Tvorba rytmického hudebního doprovodu portugalské lidové 

písně (ostinato) – osvojení hry na nástroj, tvorba motorických 

návyků (zručnost, obratnost) – formování hudebních 

dovedností 

• Nácvik portugalské lidové písně SENHORA DE ALMORTÃO 

(jednohlas či dvojhlas) 
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Relaxace • Improvizační hry (reakce na hudbu pohybem) 

 

 

Hudebně-pohybové 

aktivity 

• Improvizace na hudbu souboru rancho Vira do Baixo Minho 

• Tanec VIRA (choreografie, začleněni všichni žáci) 

• Sestavení souboru rancho – někteří žáci hrají na rytmické 

hudební nástroje, někteří tančí dříve naučenou choreografii, 

všichni spolupracují, možné užití kostýmů pro navození 

atmosféry 

 

 

 

Etnomuzikologie 

Naučné materiály 

• Dokumenty Michela Giacomettiho O POVO QUE CANTA50 

(obsahem je nejen portugalská historie a portugalská hudba, ale 

i tradiční portugalské hudební nástroje atd.) 

• Cantos de Trabalho, Alar da Rede 

• Cante Alentejano, Cante ao Menino, Taberna em Cuba – Baixo 

Alentejo 

• Fado, Pauliteiros de Miranda 

• Krátké dokumenty projektu A MÚSICA PORTUGUESA A 

GOSTAR DELA PRÓPRIA51 

7.1 HUDEBNÍ TEORIE 

 Hudební teorii hodiny věnující se portugalské tradiční hudbě je vhodné zaměřit na 

rytmus a základní terminologii s ním spojenou. Důležité je vysvětlení či zopakování pojmů 

rytmus, metrum, takt a tempo a představení či procvičení rytmických slabik a práce s nimi. 

Další součástí může být představení možnosti skládání taktů, formace složených taktů a různé 

druhy formy. Poté je vhodné věnovat se charakteristice ideálního rytmu, metra, taktu a tempa 

pro tanec obecně či konkrétně pro tradiční tance. Teoretická část může být taktéž orientována 

na vícehlas, jeho historii či druhy a realizaci v praxi. Vícehlas je možné procvičovat na 

portugalské písni Senhora de Almortão, která je k dohledání v podkapitole 7.3.  

                                                 

50 Ke shlédnutí je dokument dostupný online na stránkách www.youtube.com. 

51 Jednotlivé dokumenty a krátká informativní videa tohoto projektu jsou k dohledání na www.vimeo.com. 
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7.2 ORGANOLOGIE 

Studenti jsou seznámeni se základním dělením hudebních nástrojů na strunné, dechové a 

bicí. Dále jsou jim představeny jednotlivé hudební nástroje důležité pro portugalský folklor. 

V tomto případě lze vytvořit linii mezi portugalskými tradičními hudebními nástroji a 

hudebními nástroji českého folkloru. Vhodným podpůrným materiálem může být čtvrtá 

kapitola diplomové práce, kde je věnována pozornost většině portugalských tradičních 

hudebních nástrojů. 

7.3 HUDEBNĚ-PRAKTICKÉ AKTIVITY 

V rámci hodiny je možné zařadit různé rytmické hry na procvičení rytmického cítění. 

Například hru na ozvěnu, kdy učitel předvádí rytmické modely a studenti je po něm opakují. 

Dle šikovnosti žáků lze zařadit složitější kombinace, dynamiku či zrychlení a zpomalení. Dále 

mohou být autory rytmických modelů samotní žáci, kteří si tuto roli postupně předávají a ostatní 

po nich rytmy opakují. Poté si žáci mohou vyzkoušet hru na tělo, a to jakými způsoby můžeme 

pomocí vlastního těla vytvářet zvuky.  

Další krokem je hra na rytmické hudební nástroje, při které si studenti nejen dále 

procvičují rytmické cítění, ale také si osvojují princip držení nástrojů a seznamují se s odlišným 

způsobem tvorby zvuků či tónů. Po seznámení se s hudebními nástroji (nejlépe těmi, které jsou 

typické pro portugalský folklor), se žáci učí tvořit doprovod konkrétní portugalské písně Vira 

do Baixo Minho, jež je repertoárem souboru rancho a ke které se později učí i choreografii tance 

vira. Studenti si hrou na rytmické hudební nástroje tvoří motorické návyky a formují hudební 

dovednosti. 

Rozezpívání zaměřené na správné dýchání, vzpřímený a zároveň uvolněný postoj těla 

přispívá k přirozené tvorbě tónů a nemělo by spolu se zpěvem býti opomenuto. Cílem by měl 

být přirozený, zdravý tón a srozumitelná artikulace. Navrhuji portugalskou lidovou píseň 

Senhora de Almortão, pro kterou jsem nechala sepsat dvojhlasou úpravu. V případě, že je 

portugalský text příliš náročný, níže je k využití také český překlad. 
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Obrázek č. 27: Portugalská lidová píseň v jednoduchém dvojhlasu. Melodické postupy 

v druhém hlase jsou pro Portugalsko typické. 

 

Český text písně: „Královničko z Almortaa, má překrásná raiano52. Otoč záda na 

Castela, nechceš býti s nimi, panno.“ Jedná se o vlastní volný překlad, který je možno 

upravovat. Píseň pochází z dob pohraničních bojů se Španělskem. Královnička z Almortaa 

představuje fiktivní dámu z oblasti, kterou Portugalci nechtěli vzdát ve prospěch Španělů. 

Píseň je možné zpívat a capella, tedy bez jakéhokoliv doprovodu. Lze však zařadit velice 

jednoduchý doprovod tvořený rytmickými hudebními nástroji, které se využívají i 

v portugalské hudbě. Osobně navrhuji zpívat první sloku portugalsky za jednoduchého 

rytmického doprovodu perkusních nástrojů. Postupně se přidává více nástrojů a během druhé 

sloky zpívané česky se doprovodný zvuk stává bohatším. Po druhé sloce navrhuji zazpívat ještě 

jednou sloku portugalskou a capella. Učitel si také může pohrát s dynamikou či se zrychlováním 

a zpomalováním. Dle mého názoru není třeba přidávat další sloky v portugalštině, ačkoliv 

existují další dvě. Text první sloky je sice krátký, avšak výstižný a pokud zapojíme i český 

překlad, vytváří se nám automaticky další sloka a studenti se nemusí namáhat s nelehkou 

portugalskou výslovností. 

 

                                                 

52 Osoba žijící v oblasti nacházející se na hranicích se Španělskem. Tamní španělská oblast byla v minulosti 

nazývána Castela. 
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7.4 HUDEBNĚ-POHYBOVÉ AKTIVITY  

7.4.1 Improvizační hra 

První hudebně-pohybovou aktivitou, pro rozehřání a aktivizaci hudebně-pohybových 

dovedností, je krátká improvizační hra při poslechu portugalské tradiční hudby, písně vhodné 

pro tanec vira (autentická nahrávka tance Vira de Baixo Minho na folklórním festivalu 

v Lisabonu, viz přílohy na CD). Využita je píseň pomalejšího tempa, s typickým třídobým 

metrem. Důležité je soustředění žáků na formu písně, kdy se melodie s textem spolu 

s mezihrami stále opakuje. Díky této improvizace se žáci soustředí na jednotlivé části písně, ne 

na jednotlivé takty, avšak na díly po osmi taktech, po kterých se později střídají jednotlivé 

kroky při následujícím učení tance. Díky této improvizační hře se žáci naučí rozpoznat změnu, 

cítit metrum a těžké doby a hra je pokusem o to, aby žáci vnímali pulzaci v hudbě. 

Žáci jsou rozmístěni po prostoru v úvodním vzpřímeném postoji. Důležité je, aby se 

soustředili na vnímání změn v hudbě. Úkolem je prvních osm taktů zůstat stát a zaposlouchat 

se do hudby. Při dalších osmi taktech žáci rozhýbou jednu část těla. Tempo může být na rozdíl 

od tempa písně pomalé a vláčné (například pohyby prstů pravé ruky). Ve chvíli, kdy uběhne 

osm taktů, tedy první díl písně, žáci zastaví první část těla a rozhýbou druhou. Nehýbou tedy 

již prsty pravé ruky, ale například kývají hlavou ze strany na stranu. Takto pokračují, dokud si 

změnu v hudbě nepřivlastní a pulzaci necítí automaticky. 

7.4.2 Tanec vira 

 Následuje praktické učení tance vira podobným způsobem, jakým ho tančí soubory 

rancha, avšak ve zjednodušené formě vhodné pro studenty hudební výchovy. Osvojení si tance 

je přípravnou aktivitou pro závěrečné sestavení souboru rancho v hodině HV. 

 Důležitým stavebním prvkem je základní třídobý krok tance vira, který je možné 

vypozorovat na videu Vira de Baixo Minho v přílohách na CD. Základní krok sestává ze tří 

malých krůčků do stran, kdy je důraz přiřazen vždy na první z nich. Druhý a třetí krok jsou 

pouhým přešlapem. Při každém prvním kroku se tanečníci natáčí směrem ke straně, ke které 

směřují krok. Nepostradatelnou součástí tance jsou zdvižené ruce nad hlavou a otočky. Důležité 

je osvojení si základního kroku. Otočky jsou zjednodušené a tanec lze dále upravovat dle věku 

a možností studentů. 
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Žáci jsou rozmístěni po kruhu, střídavě chlapec a dívka, vedle sebe čelem ke středu 

kruhu. Prvních osm taktů tanečníci stojí na místě s rukama podél těla. Ty zvednou do základní 

taneční polohy na konci osmého taktu. Dalších osm taktů následuje základní třídobý krok viry, 

zleva doprava a naopak. Při posledních dobách osmého taktu se dívky natočí o sto osmdesát 

stupňů za pravou rukou a postaví se před chlapce, čelem ke svým partnerům. V následujícím 

bloku, stále v pro viru typickém třídobém kroku, tančí páry čelem k sobě, poté se 

v následujících osmi taktech prochází pomalu kolem sebe, vystřídají si tak pozice a skončí na 

svém původním místě. Následuje další blok, kdy žáci tančí základní krok čelem k sobě a během 

dalších osmi taktů se dívky pomalým krokem otáčí o dalších sto osmdesát stupňů po pravý bok 

svého původního partnera. Začínají poté tančit choreografii stejným způsobem, avšak s novým 

partnerem. Postupně se tímto způsobem dívky otáčí po kruhu a střídají taneční partnery. 

7.5 SOUBOR RANCHO FOLCLÓRICO V HODINĚ HV 

V návaznosti na předchozí představení tradičních portugalských hudebních nástrojů, 

představení portugalského folklóru, rytmický doprovod portugalských písní a osvojení si tance 

vira, následuje malý pokus o sestavení souboru rancho přímo v hodině HV, kdy část studentů 

doprovází hudební podklad na perkusní hudební nástroje a část tančí naučenou choreografii 

tance vira. Je možné užití kostýmů pro navození atmosféry.  
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8 ZÁVĚR 

Za cíl své diplomové práce, která vznikala v nejzápadnějším koutě Evropy, jsem si 

určila představení portugalské tradiční hudby a konkrétně souborů Rancho Folclórico, jejich 

repertoáru, členů a hudebních nástrojů českému čtenáři. Jelikož se jedná o téma nepříliš využité 

a částečně neprobádané, považovala jsem za nezbytné popsat v úvodní kapitole různé druhy 

portugalské tradiční hudby odlišných oblastí Portugalska. Tato země má velice bohaté kulturní 

dědictví, co se týče tradiční hudby. Snažila jsem se tedy volit takové druhy portugalské hudby, 

které si právem zasluhují mezinárodní pozornost, ze kterých se dva druhy staly součástí 

kulturního dědictví UNESCO a které jsou praktikované i v současné době. Práci jsem se snažila 

pojmout takovým způsobem, aby propojovala tradiční hudbu s kulturou, historií a charakterem 

této země. A tak se v dalších kapitolách věnuji nejen historii tradiční hudby obecně a původu 

souborů Rancho Folclórico, ale také jejich propojení s obecnými dějinami země. Následně 

popisuji charakter souborů, jeho členy, jejich zkoušky, kostýmy a vystoupení. Mou snahou bylo 

přenést čtenáře pomocí portugalských tradic a folkloru do sluncem zalité krajiny Portugalska, 

kde čas plyne o něco pomaleji a lidé působí o něco přívětivěji než v České Republice.  

Za nejpřínosnější část diplomové práce považuji informace získané díky rozhovorům se 

členy souborů Rancho Folclórico. Sofia Adão a Tiago Amado Gomes mi poskytli pohled 

zevnitř, z druhé strany. Díky jejich ochotě strávit se mnou podvečer hovorem o jejich souborech 

rancho, svých rolích v nich a o svém vztahu k portugalskému folklóru vůbec, jsem měla 

možnost představit si, jak přesně soubory fungují a jaký je to pocit být členem takového 

seskupení. Při poslechu či čtení těchto rozhovorů (zejména u otázky „Co znamená Rancho 

Folclórico pro tebe osobně?“) dokáže posluchač či čtenář vycítit jakousi hrdost a lásku 

k portugalskému hudebnímu dědictví a částečně i saudade. Toto portugalské slovo, které nemá 

dohledatelný překlad, kombinuje pocity stesku, štěstí a hrdosti zároveň. Jednou jsem zaslechla 

definici, podle které je pocit saudade jako vzpomínání na něco krásného a milovaného. Tyto 

vzpomínky v nás vyvolávají pocity štěstí a zároveň zoufalství, jelikož jsou již nenávratně 

součástí minulosti. Saudade je často spojováno s dramatičností tradiční hudby Lisabonu, 

s fadem. Avšak pro mne osobně je portugalské saudade přítomné u každého druhu tradiční 

hudby, u výstupů souborů rancho a je zakořeněno v každém obyvateli této země. 

Poněkud problematickou, avšak zároveň zajímavou částí diplomové práce byl sběr 

materiálů a informací. Předpokládala jsem již zpočátku, jak obtížné bude dohledání knih a 

článků v anglickém jazyce a že to bude téměř nemožné v jazyce českém. Tato intuice se 
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potvrdila, avšak naštěstí existují také publikace psané dvojjazyčně či výhradně v anglickém 

jazyce. I přes získání materiálů ve vhodných jazycích jsem se nevyhnula kontaktu s čistě 

portugalsky psanými knihami a internetovými zdroji. Tuto zkušenost považuji za velice 

přínosnou, a to nejen pro mne osobně, ale také pro ty, kteří nejsou srozuměni s portugalštinou, 

stejně jako jsem ani já nebyla před svým pobytem v Lisabonu. Přínos vidím v tom, že jsem byla 

schopna nahromadit informace, které nemají anglický překlad, natož český.  

Svým studijním pobytem v zahraničí jsem si rozšířila obzory a získala inspiraci pro 

budoucí zpracovávání podobných témat a realizaci různých projektů. Pokud se v budoucnu 

rozhodnu věnovat výuce hudební výchovy v České republice, ráda bych v hodinách využila 

také etnomuzikologických témat, jako je například portugalská tradiční hudba. Považuji tyto 

druhy hodin za přínosné a oživující a pro studenty důležité, jelikož jim poskytují možnost setkat 

se s hudbou a tradicí jiných zemí světa a také možnost porovnat světovou hudbu s hudbou 

českou, s českými zvyky a s českou kulturou. Na své české hudební dědictví bychom totiž měli 

být také velice hrdí, stejně tak, jako jsou Portugalci na tu svou. Pokud mé působení 

v Portugalsku potrvá i nadále, ráda bych se díky svým nově nabytým kontaktům věnovala 

spolupráci, hudební, kulturní, pedagogické i osobní, mezi Českou republikou a Portugalskem.  



68 

 

9 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

9.1 PUBLIKACE 

BURTON, Kim. World Music: The Rough Guide. London: Rough guides Ltd, 1994. 

CARVALHO, João Soeiro de. A Nação Folclórica: projecção nacional, política cultural e 

etnicidade em Portugal. Revista Transcultural de Música, 2, 1996. 

CARVALHO, Pinto de. História do Fado. Lisboa: Dom Quixote, 1982. 

GALLOP, Rodney. Portugal. The Book of Folk Ways. Cambridge: University Press, 1936 

(Reprinted 1961).  

GIACOMETTI, Michel. Cancioneiro popular português. Lisboa: Círculo de Leitores, 1981. 

INFANTE DO CARMO, Fernando. Música Tradicional Portuguesa I. Amadora: Sistema J, 

1990. 

INFANTE DO CARMO, Fernando. Música Tradicional Portuguesa II. Amadora: Sistema J, 

1994. 

KLÍMA, Jan. Dějiny Portugalska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 

LEÇA, Armando. Música Popular Portuguesa. Porto: Domingos Barreira, 1945. 

LOPES-GRAÇA, Fernando. Obras Literárias: A canção popular Portuguesa. Lisboa: Caminho, 

1991. 

MELLO, Pedro Homem de. Danças Portuguesas. Porto: Lello & Irmão Editores, 1962. 

NERY, Ruy Vieira. Para uma história do fado. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 

2012.  

OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. Instrumentos Musicais Populares Portugueses. Lisboa: 

Fundaçao Calouste Gulbenkian, 1982. 

POST, Jennifer C. Ethnomusicology: a guide to research. New York: Routledge, 2004. 

SADIE, Stanley. The New Grove Dictionary of Musical Instruments. London: MacMillan Press 

Limited, 1984. 

 

 

 



69 

 

9.2 AKADEMICKÉ PRÁCE 

KUHNOVÁ, Kristýna. Fado v kontextu města Lisabon. Praha, 2008, 93 s. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury. Vedoucí práce Vladimír 

Czumalo. 

HORČIČKOVÁ, Lucie. Portugalský režim Estado Novo. Praha, 2011, 63 s. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra politologie. Vedoucí práce PhDr. Lada 

Šušlíková, PhD. 

9.3 INTERNETOVÉ ZDROJE 

Federação de Folclore Português. Território Nacional e Comunidades. [online]. 2017 [cit. 

2017-06-04]. Dostupné z: https://www.ffp.pt/mapa/index.php?d=13. 

Etnografica Revue. The Pauliteiros de Miranda: from local symbol to intangible cultural 

heritage? [online]. 2007 [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 

https://etnografica.revues.org/1997#ftn4. 

Casa da guitarra. Viola Braguesa. [online]. 2013 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: 

http://casadaguitarra.pt/en/produto/braguesa/ 

Mural Sonoro. Viola Braguesa. [online]. 2011 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: 

http://www.muralsonoro.com/mural-sonoro-blog/2014/3/5/viola-braguesa.  

Maria Joao. Biography. [online]. 2017 [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: 

http://mariajoao.org/biography. 

Folclore de Portugal – O Portal do Folclore e da Cultura Popular Portuguesa. Danças 

Populares. [online]. 2014 [cit. 2017-06-19]. Dostupné z: http://www.folclore-

online.com/dancas_populares/index.html#.WV-UX8aE41g. 

UNESCO – Intangible cultural heritage. Cante Alentejano, polyphonic singing from Alentejo, 

southern Portugal. [online]. 2014 [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: 

https://ich.unesco.org/en/RL/cante-alentejano-polyphonic-singing-from-alentejo-southern-

portugal-01007. 

Encyclopedia Britannica. Fado, Portuguese music. 2017 [cit. 2017-02-18]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/art/fado. 

https://www.ffp.pt/mapa/index.php?d=13
https://etnografica.revues.org/1997#ftn4
http://casadaguitarra.pt/en/produto/braguesa/
http://www.muralsonoro.com/mural-sonoro-blog/2014/3/5/viola-braguesa
http://mariajoao.org/biography
http://www.folclore-online.com/dancas_populares/index.html#.WV-UX8aE41g
http://www.folclore-online.com/dancas_populares/index.html#.WV-UX8aE41g
https://ich.unesco.org/en/RL/cante-alentejano-polyphonic-singing-from-alentejo-southern-portugal-01007
https://ich.unesco.org/en/RL/cante-alentejano-polyphonic-singing-from-alentejo-southern-portugal-01007
https://www.britannica.com/art/fado


70 

 

Visit Evora. Cante Alentejano – Património imaterial da humanidade UNESCO. 2017 [cit. 

2017-02-26]. Dostupné z: http://www.visitevora.net/cante-alentejano-unesco/. 

Publico. O Cante do Alentejo já é património mundial e UNESCO chamou-lhe “exemplar“. 

2017 [cit. 2017-02-26]. Dostupné z: 

https://www.publico.pt/2014/11/27/culturaipsilon/noticia/o-cante-do-alentejo-ja-e-patrimonio-

mundial-1677527.  

Contemporary Portuguese Culture. Music. 2003 [cit. 2017-02-18]. Dostupné z: 

http://cvc.instituto-camoes.pt/contportcult/music.html. 

World Music. The Music of Portugal: Traditional Riches, Fate & Revolution. 2017 [cit. 2017-

02-18]. Dostupné z: http://www.worldmusic.net/guide/portugal/. 

SCIELO Portugal. Climate CHange projections for the Portuguese viticulture using a multi-

model ensemble. 2012 [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-02232012000100004.  

Casa da Música. Mário Laginha. 2017 [cit. 2017-06-22]. Dostupné z: 

http://www.casadamusica.com/pt/artistas-e-obras/musicos/l/laginha-mario/?lang=pt#tab=0.  

  

 

 

  

http://www.visitevora.net/cante-alentejano-unesco/
https://www.publico.pt/2014/11/27/culturaipsilon/noticia/o-cante-do-alentejo-ja-e-patrimonio-mundial-1677527
https://www.publico.pt/2014/11/27/culturaipsilon/noticia/o-cante-do-alentejo-ja-e-patrimonio-mundial-1677527
http://cvc.instituto-camoes.pt/contportcult/music.html
http://www.worldmusic.net/guide/portugal/
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-02232012000100004
http://www.casadamusica.com/pt/artistas-e-obras/musicos/l/laginha-mario/?lang=pt#tab=0


71 

 

10   SEZNAM PŘÍLOH 

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 
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