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Een paar jaar geleden trok ik met m’n gezin
door de Catalaanse Pyreneëen van camping
naar camping. Wat een heerlijke ontdekking.
De ene camping lag nog mooier dan de ander, vaak aan een kalm stromend beekje. We
liepen langs gedoofde vulkanen en door oude
romaanse dorpjes waar de tijd had stilgestaan.
Ook het Vall de Núria stond op ons lijstje,
een skigebied waar je in de zomer heerlijk
kunt wandelen. In Ribes de Freser wilden we
de Cremallera nemen. Mijn spiksplinternieuwe Canon spiegelreflex had ik in de aanslag,
want de reis in het tandradtreintje en het berglandschap moesten spectaculair zijn. Wachtend op het treintje namen we even een kijkje in het spoorwegmuseum bij het
station. Op kleine stukjes spoor stonden oude treinwagons. Plots struikelde ik,
mijn camera vloog door de lucht en belandde op het spoor onder ons. Ik snelde erheen. De geheugenkaart was eruit gevallen, maar gelukkig, de lens was
nog heel. Alleen het infoschermpje, dat deed het niet meer. Maar hij klikte nog
net als daarvoor. En dat schermpje, ach dat zou wel te repareren zijn. In slakkengang reden we de bergen in, naar het dal waar je alleen te voet of met dit
treintje kan komen. Ik schoot onderweg en in het dal prachtige foto's, maar kon
natuurlijk niks terugzien. Terug in de bewoonde wereld liep ik meteen naar de
fotograaf om m’n geheugenkaartje te bekijken. Maar nada: m’n camera was
echt kaduuk. Núria blijft sindsdien voor mij het ongefotografeerde paradijs.
Een ding is zeker: ik wil terug met mijn nieuwe camera maar dan in de winter
als de steile hellingen in uitdagende pistes zijn veranderd. Want sangría in de
sneeuw, dat wil ik een keer meemaken!
Marjan Terpstra, hoofdredacteur
www.espanaymas.nl
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Mail & win

España & más geeft vijf
cd's weg van
Las Hermanas Carroni.
Vul je gegevens in op
www.espanaymas.nl/actie

Mail & win

España & más geeft vijf
cd's weg van
La Chiva Cantiva
Vul je gegevens in op
www.espanaymas.nl/actie

Wat een heerlijke bende is dit. Ze komen uit Brussel
en Colombia en gebruiken ritmes als de champeta,
de chirimia en de mapalé. Ook bespeelt de band
traditionele Colombiaanse instrumenten als la tambora,
el alegre, el llamador en macarones in combinatie met
instrumenten als basgitaar, klarinet en saxofoon. Stilistisch
raakt de groep aan tal van genres waarbij ook de funk
van James Brown nooit ver weg is. La Chiva Cantiva
was al te zien in Nederland en bespeelde het publiek
op fraaie wijze. Hun zanger, sprekend Captain Jack
Sparrow, beheerst het podium als een beest en krijgt
iedereen in beweging. Deze jongens worden groot. Als
ze in de buurt zijn: ga absoluut kijken. Mooie muziek en

een puike party! La Chiva Gantiva – Pelao 

Marta Gómez zingt
García Lorca
Talloze musici lieten zich inspireren door Lorca’s
teksten waaronder ook Enrique Morente die ooit een
stevig album maakte, gebaseerd op Poeta en Nueva
York. De aanpak van de Colombiaanse zangeres
Marta Gómez is totaal anders en klinkt juist erg ruraal.
‘Wat kost het me veel moeite om van je te houden
zoals ik van je houd’ zingt ze in Es verdad waarmee
de plaat opent. De introspectie overheerst op deze
fraai klinkende cd waarin akoestische gitaar, zachtjes wiegende Latijns-Amerikaanse ritmes en Martas
warme stem de sfeer bepalen. De cd is in Nederland
niet verkrijgbaar maar wel via www.martagomez.com
Marta Gómez – El corazón y el sombrero 
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Buenos
Aires
G

ustavo Taretto is een veelbelovende regisseur uit
Argentinië. Zij debuutfilm is een fraai portret van
het jachtige leven in miljoenenstad Buenos Aires.
Het verhaal over de twee dolende dertigers is niet zo heel
bijzonder, maar de film dankt zijn kracht aan fraaie visuele
vondsten en literaire, soms welhaast poëtische teksten.
De titel verwijst naar een muur die de twee mensen,
bijna buren, van elkaar scheidt. Medianeras is vooral
een film over de bereidheid om de wereld te ontdekken.
Regisseur Taretto laat dat op innememde en esthetische

wijze zien. Draait vanaf 17 oktober. Medianeras 

España & más geeft vijf
dvd’s weg van
Flamenco, Flamenco
Vul je gegevens in op
www.espanaymas.nl/actie

Flamenco,
Flamenco op dvd
De laatste film van Carlos Saura is
vooral een parade van de belangrijkste flamencoartiesten van nu in een
fraai gestileerde vorm. Met Estrella
Morente, Paco de Lucia, Miguel
Poveda en vele anderen. Zie ook
España & más nummer 1.

Poëtische film over hip

Woest swingende
La Chiva Cantiva

Mail & win

Jordi Savall speelt dansbare muziek van Rameau

Prachtige
wereldfolk van
Argentijnse
zussen
Soms geloof je je oren niet. Als je luistert naar Bagüala de la siesta van Las
Hermanas Caronni kun je nauwelijks
geloven dat je hier naast zangstemmen alleen maar een klarinet en een
cello hoort. Die combinatie klinkt erg
fraai en blijkt een grote rijkdom aan
klankkleur in zich te hebben. De zusjes
Laura en Gianna Caronni, de een is
tien minuten ouder dan de ander, zijn
geboren in Italië, maar wonen thans
weer in hun moederland Argentinië. Beiden zijn klassiek opgeleid in
Buenos Aires. Eerder componeerden
ze voor films en theaterproducties. De
muziek is zeer gevarieerd. Soms is de
sfeer jazzy, om even later klassiekerig
te klinken en dan weer tango-achtig.
De zang is meestal eenstemmig maar
in Chiche Pampé weerklinkt opeens
fraaie tweestemmigheid en altijd voelt
de muziek warm. In de liedjes op
Bagüala de La Siesta zijn familie en
Argentinië de belangrijkste thema’s.
Een prachtdebuut.

De grootmeester van de oude muziek uit
Barcelona stort zich op de in Nederland
relatief onbekende 18e-eeuwse Franse
componist Jean Philippe Rameau.
Op deze dubbel-cd nam Savall een
aantal instrumentale stukken op van
vier opera’s. De muziek laveert tussen
barok en Mozart en klinkt toegankelijk
en zelfs dansbaar. Zeer geschikt ook als
je Vivaldi niet meer wilt horen. Tegelijk
verschenen twee heruitgaven, beide ook dubbel-cd’s van Savall op zijn
eigen platenlabel. Op de eerste hoor je muziek van Monteverdi met onder
meer sopraan Montserrat Figueras en La Capella Reial de Catalunya. De
andere uitgave is gewijd aan Sainte Colombe waarop Savall samen met
Wieland Kuijken viola da gamba speelt. Pittige kost wellicht, maar prachtig
van toon en klank. Jordi Savall & L’Orchestre de Louis XV – Suites d’Orchestre 

salsa met scherpe randjes
De bas klinkt net wat dieper en de percussie net wat harder, zo staat in
een zeer lezenswaardige begeleidingstekst op deze cd. Colombia heeft
een heftig verleden en is ook nu nog lang niet vrij van geweld. Hoe dit
zijn weerklank vindt in de muziek, hoor je op deze cd in achttien heerlijke
muziekstukken waarvoor de salsa uit
New York de basis is. Rebellion van
Joe Arroyo en Cumbia Sabroso van
Climaco Sarmiento zijn de prijsnummers,
maar eigenlijk is het niveau van de
cd constant hoog. Wie van strakke
blazers houdt op een ondergrond van
pompende bassen, sterke percussie en
jazzy pianoklanken, zit helemaal goed
met deze cd.

Las Hermanas Caronni – Bagüala de la siesta

Salsa Mundo, Columbia - Music born of conflict
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Reportaje

I

n het noordwesten duiken verticale hoge kliffen de zee
in; de wanden liggen als een drakenstaart in het heldere
water. Vanuit het pittoreske vissersdorp Puerto de las
Nieves maken we een boottochtje. Kijkend naar de zwarte
kliffen met restanten van lavastromen, kun je je makkelijk
een vulkaanuitbarsting voorstellen. Langs de kust is een
natuurzwembad dat met een minimum aan ingrepen is
aangelegd. De hoge zeegolven stromen bij vloed onverwacht naar binnen wat zwemmen extra spannend maakt.
De rotsen dienen als duikplank.

Gerimpelde aardappeltjes

Gran
Canaria
Het natuurschoon in de ravijn Guayadeque is adembenemend

Vulkaaneiland
vol
contrasten

Zoals Nederland door de strijd tegen het water is ontstaan, is
Gran Canaria door de strijd tegen de vulkanen gevormd.
Het landschap wordt doorkliefd door diepe kraters en kloven,
begroeid met palmen, pijnbomen en amandelbomen. Nog
maar weinig toeristen hebben het boeiende binnenland van
Gran Canaria ontdekt.
Tekst en foto’s: Karin Anema
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Aan de voet van de kliffen staan vissers en vullen vrouwen
hun pannen met zout water om papas arrugadas, in schil
gekookte aardappeltjes, te maken voor een picknick. Via
geïmproviseerde ladders zijn ze de verticale klif afgedaald.
‘We zijn gek op papas arrugadas,’ zegt de schipper. Zijn
vader ging net als vele anderen zestig jaar geleden werk
zoeken in Venezuela. Hij stapte met zeven man op een
open boot van negen meter lang. Illegaal, want tijdens de
Spaanse Burgeroorlog was emigratie verboden. De lange
zeereis overleefden ze op gofio. Het geroosterde, gemalen
meel vermengden ze met water tot een deeg waarvan ze
ballen draaiden. Niet alleen kinderen zijn dol op gofio, ook
volwassenen. Met zijn handen gebaart de schipper hoe je
het maakt: je doet het meel in een kom, maakt een kuiltje
en schenkt daar water in. De stugge massa kneed je tot
deeg dat je in plakken snijdt. Met wat suiker of kaas erbij
is het heerlijk. Gofio is al eeuwenlang het basisvoedsel van
de Canarios. Het komt zelfs terug in hun volksmuziek. De
schipper keert zijn boot en zegt: ‘Na jaren in Latijns-Amerika, kwam mijn vader terug naar Gran Canaria. Er is geen
land als mijn eigen land, zei hij, hier is het beste klimaat.’
Van de rest van Spanje moet hij niet zoveel hebben, uitgezonderd Galicië. ‘Er wonen hier veel Galiciërs. Met hen
delen we onze mentaliteit en liefde voor de zee.’

Boerenechtpaar,

Nopal-cactus,

Fruit in overvloed

Echte Canarios zijn grotbewoners
We laten het overbekende Playa del Inglés en Maspalomas links liggen en reizen naar het binnenland en de
noordwestkust. Het ravijn van Guayadeque is een goede
basis voor een wandeling over de caminos reales. Ooit was
dit ravijn dichtbevolkt. De mensen woonden in de talloze
grotten in de kloofwanden. Nog steeds zijn het geliefde
’huizen’. Grotbewoner Pancho: ‘De Spanjaarden bestempelden ons als wilden. Omdat er door de steile hellingen
maar weinig bruikbare grond is om te boeren, zijn we in
grotten gaan wonen. Die blijven bovendien heerlijk koel in
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de zomer en aangenaam in de winter.’ Hij laat ons proeven
van zelfgemaakte kaas. In plaats van stremsel gebruiken
de Canarios een bloemsoort. ‘Veel mensen bewonen de
grotten permanent. Weer anderen hebben een cueva als
tweede huisje. Pas met een grotwoning ben je echt een
Canario.’ Steenhouwers restaureren grotten of maken die
ruimer. Het beroep van picador wordt nog altijd van vader
op zoon overgedragen.

Drakenbloed

Drakenboom

Kookles

We wandelen tussen Canarische pijnbomen die de steile
hellingen intens groen kleuren. Deze pijnboom kan zelfs op
de steilste hellingen groeien. Van het oudste hout worden
onder meer wijnpersen gemaakt. Het is hier een wereld
van inheemse planten, bloeiende agaves en cactussen.
Sommige boeren kweken op de nopal-cactus de cochinilla. Deze luis heeft een rode kleurstof in zijn lijf. Vroeger
was dit een Canarisch exportproduct, nu wordt het nog
gebruikt als natuurlijke kleurstof voor cosmetica, frisdranken en stoffen. Te midden van de beplanting spannen de
duizendjarige drakenbomen de kroon, ze zien er bijna
prehistorisch uit. Het rode sap van de boom werd geassocieerd met drakenbloed, vandaar de naam. Van de bloemen wordt thee getrokken. De wandeling voert langs fruiten notenbomen en een vulkaankrater. In de heiige verte
schittert de zee. We besluiten de wandeling in het grotrestaurant Tagoror. Ooit was dit een eenvoudige bar, maar
na elf jaar hakken zijn er aparte ‘eetzalen’ bij gekomen,
getooid met oude namen van de inheemse bewoners vóór
de komst van de Spanjaarden. We eten traditionele soep
met gofio-ballen en pimientos de padrón, miniatuurpaprikaatjes, in olie gebakken en gewenteld in grof zeezout.
Zachtzoete paprikaatjes, dacht ik. Tot plotseling de tranen
in mijn ogen springen. Deze is niet zoet, maar scherp. ‘La
puta de la madre!’ lacht de ober. ‘Een standaardgrapje van
dit gerecht.’ Na de ontdekking van Amerika bracht een
monnik de hete pimiento mee terug naar huis. Sindsdien
mixen koks de hete en de zoete variant.

Archeologisch fietsen

Smullen

Je kunt het eiland van noord naar zuid in twee dagen te
voet doorkruizen, maar het is veel aantrekkelijker om op
verschillende plekken een rondwandeling of fietstocht te
maken. De bewegwijzering van de paden geldt voor zowel
wandelaars als fietsers. We starten op onze moutainbikes
bij Pico Las Nieves, met 1949 meter de hoogste piek van
het eiland. Hier werd in de 17e eeuw sneeuw in bronnen opgevangen, aangestampt en naar de hoofdstad Las

Zouttapijt in Agaete

Palmas getransporteerd voor het conserveren van voedsel.
Vanaf het eerste begin hebben we een grandioos uitzicht
over de krater van Tejeda, een ingezakte soufflé waarboven de bergwanden verrijzen, ontoegankelijk en steil,
bekroond met diverse gekke rotsen, zoals de Roque Nublo.
Deze tachtig meter hoge rots steekt als een fiere Canarioduim de lucht in. Fietsend over de gladde dennennaalden
snuiven we de geur van de pijnbomen op en horen het
ruisen van de wind. We stappen af bij oude grotten, die
door hun muurschilderingen tot archeologisch erfgoed zijn
verklaard. Hier woonden en kookten ‘las tres muchachas’ drie vrouwen uit de middeleeuwen, waarschijnlijk weduwen, volgens de legende - hun dagelijkse maal van gofio
en varenwortels. Hier hadden ze hun opslagplaatsen voor
kaas, graan en wijn. In de kloven van Roque Nublo begroeven ze hun doden.

Liever dood dan overwonnen
We suizen over een lang kiezel- en keienpad naar beneden tot we in Artenara komen, met opnieuw grotten, maar
ook koloniale landhuizen en traditionele woningen. We
fietsen een donkere grot door en eindigen in Tejeda, een
dorp met witte huizen in de schaduw van de rotswanden
dat in het voorjaar nog witter is als de amandelbomen

Als voorbereiding
op het grote
feest hebben de
bewoners in de
straten een
tapijt gelegd van
gekleurde
zoutkristallen,
zaagsel en
bloemen
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dalen ze af naar het strand om regen op te roepen door
met de takken op het zeewater te slaan.

Papas met ambitie
Tijd om de culinaire gewoonten in de praktijk te brengen.
Dat doen we op de 19e-eeuwse finca Mondalón in Los
Hoyos, die verbouwd is tot hotel en restaurant. Bij de bereiding van papas arrugadas volgens grootmoeders recept
kook je de ongeschilde krieltjes in zeewater. Het zout blijft
dan op de aardappels achter. Een variant voor thuis is het
koken in witte wijn. Daarna schudt je de papas met zout
en olijfolie op. Dan rooster je de rode paprika, tomaten en
minstens een hele bol knoflook, besprenkeld met olie en
zout een halfuur in de oven waarna de groenten worden
fijngestampt. Afmaken met paprikapoeder en komijn. En
dan… met liefde proeven, zegt de kokkin. Iets te flauw?
Wat meer peper. Te scherp? La puta de la madre. De
cojones! Lang praat de kokkin over de gerechten, alles in
superlatieven, onze Nederlandse woorden schieten tekort
als wij die lekkernijen zouden beschrijven.
Mountainbiken in pijnboombossen

De 150.000
bewoners duiken
middernacht de
hoge golven in
onder een hemel
vol vuurwerk en
gaan daarna aan
de rum-cola
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bloeien. De Canarische wetenschapper José de Viera y
Clavijo beschreef Tejeda ooit als ‘het beloofde land voor
de amandelboom’. Vlakbij ligt de parador La Cruz de
Tejeda vanwaar we nog steeds de majestueuze Roque
Nublo en de imposante ravijnen zien. Als cadeau doemt de
vierduizend meter hoge berg van het buureiland Tenerife in de verte op. Vanuit het hart van het eiland lopen de
wegen door diepe kloven naar de kust. We passeren het
hoge rotsmassief Fortaleza waar volgens de overlevering
de laatste strijders tegen de Spaanse kolonisten zich vanaf
stortten met de kreet: ‘Liever dood dan overwonnen!’.
Dorpen met witte, gele en roze façades liggen als
mozaïeken tegen de bergwand geplakt. Het dorp Santa
Lucía is gebouwd op een twintig kilometer lange lavatong
in een stokoude krater. De kerk, witgekalkt en met
contrasterende zwarte vulkaanbrokken als hoekstenen,
staat prominent in het dorp.
Op een hacienda in Agaete kweekt een wijnboer de voor
de Canarische Eilanden typerende malvasia druiven Als
voorbereiding op het grote feest La Rama hebben de
bewoners in de straten een tapijt gelegd van gekleurde
zoutkristallen, zaagsel en bloemen. De komende nacht zullen ze, gestoken in klederdracht, buiten drinken en eten, de
berg beklimmen en brandhout verzamelen. Bij dageraad

Echte Canarios wonen in een grot, zoals deze vrouw

Saber MÁs
Gran
Canaria
Mini-wiki
Gran Canaria is een van de Canarische Eilanden in de
Atlantische Oceaan, een dikke 200 kilometer van de
noordwestkust van Afrika. Het eiland telt ruim 800.000
inwoners. De helft woont in de hoofdstad Las Palmas.
Reistijd
In september en oktober is de zeetemperatuur ideaal. Van
september tot en met het voorjaar is het meest geschikt
voor fietsen en wandelen. In november, december
en januari is er wel wat kans op regen, maar blijft het

Meer Latijns-Amerika dan Spanje
De hoofdstad Las Palmas de Gran Canaria was de springplank naar Amerika. Columbus meerde hier in 1492
zijn boot af toen hij op weg was naar Amerika. De beste
manier om het verleden op te roepen is een wandeling
door het historische centrum Vegueta met typisch Canarische huizen met houten balkons, ramen gevat in grijze
natuursteen, witgepleisterde muren en palmen in de tuin.
Wie in vogelvlucht alle inheemse plantensoorten wil zien,
kan terecht in de uitzonderlijke botanische tuin José de
Viara y Clavijo. Opvallend is ook hier de afwezigheid van
drommen toeristen, of in de woorden van de Canarios, de
‘cangrejos’, kreeften. Luisterend naar de muziek en het
vocabulaire doorspekt met woorden uit Latijns-Amerika,
besef je dat Gran Canaria eigenlijk eerder Latijns-Amerikaans dan Spaans is. ‘We zijn Can-américos,’ zegt de ober
terwijl hij de wijn inschenkt. Het stadsstrand is Playa las
Canteras. Vandaag, 24 juni, viert de stad zijn 533e verjaardag. Het is het feest van de beschermheilige San Juan. De
150.000 bewoners bevolken die nacht het lange strand
en duiken om middernacht de hoge golven in, onder een
hemel vol vuurwerk, om daarna aan de rum-cola te gaan.
Een bewoner: ‘Heel soms ga ik naar het vasteland,
la peninsula, waar de godos wonen. Maar liever niet, want
daar is alleen maar tierra. Dat benauwt me. Ik heb de zee
nodig, die ik hier voortdurend zie en voel. De ontspanning
van de zee zit in de mensen.’ 

aangenaam van temperatuur.
Vliegen
Vrijwel elke luchtvaartmaatschappij vliegt op Las Palmas.
Accommodaties
Als je voor een pakketreis kiest, verblijf je meestal in
een vrij gewoon hotel of appartement. Veel leuker zijn
de oude fraai gerestaureerde casas rurales, finca’s
of haciendas. Zie: www.grancanariafincas.com, een
samenwerkingsverband van vele fincas. Bijzondere
vakanties inclusief vlucht, eigen huurauto en verblijf in
een kleinschalig hotel rural of bijzondere finca kun je ook
boeken bij Eliza was here, www.elizawashere.nl,
030-7890170. Belvilla biedt vakantiehuizen aan op Gran
Canaria, onder andere in Agaete, zie www.belvilla.nl.
Activiteiten
Wandelen, mountainbiken (ook pick-upservice),
barranquismo (in kloven afdalen in de winter als er water
in staat), zeilen, windsurfen, surfen en klimmen.
Het evenement Trans Gran Canaria - wandelen en
hardlopen - is in februari. Meer informatie kun je krijgen
via www.gran-canaria-info.com
Met dank aan www.grancanariafincas.com
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Más Español

Reacciones
Ook vragen,
opmerkingen of
kritiek?

Laat het ons weten:
redactie@espanaymas.nl

Spaanse vertalingen

Oefen je
Spaans
met deze
samenvatting

Met veel plezier lees ik España & más. Wat een mooi magazine! Vooral de combinatie reizen en cultuur spreekt me
zeer aan. Verrassend vond ik het interview met Herman
Koch over zijn Spaanse leven. Jammer dat er in het derde
nummer geen Spaanse samenvattingen meer stonden.
Ik hou ervan om mijn Spaans te oefenen op deze manier.
Komt dat nog terug? Karel van Noppen

Gran Canaria

Reactie van de redactie: Ja, die komen zeker terug. Ook bij nummer 3 zijn Spaanse

Isla volcánica de contrastes

samenvattingen. Samenvattingen van de verhalen over Barcelona en Asturië kunt u
vinden op onze website: www.espanaymas.nl/artikel/mas-espanol-asturias en www.
espanaymas.nl/artikel/mas-espanol-poble-nou..

Al igual que los Países Bajos
surgieron de la lucha contra el
agua, Gran Canaria ha adquirido su forma actual en la lucha
contra los volcanes. El paisaje
está atravesado por profundos
cráteres y quebradas, y cubierto
de palmeras, pinos y almendros.
Son pocos los turistas que se han
adentrado en el fascinante
interior de Gran Canaria.

En la parte noroccidental los verticales acantilados se sumergen en el mar. Sus paredes yacen como la cola de un
dragón en las cristalinas aguas. Desde el pintoresco pueblo de Puerto de las Nieves hacemos un paseo en barco. Al
ver los negros acantilados con los antiguos ríos de lava, no
es difícil imaginarse la erupción de un volcán. Junto al mar
hay una piscina natural, construida con un mínimo de intervenciones. Cuando la marea está alta, las olas irrumpen en
ella sin aviso, lo que no hace sino aumentar la emoción del
bañista, mientras que a su vez, las rocas se prestan como
trampolín.

Los
auténticos canarios viven en cuevas
Zomer of winter, de

Dejamos
Playa
terrassen atrás
zijn altijd
druk del Inglés y Maspalomas, de sobra
bezet
conocidos,
y nos desplazamos hasta el interior y la costa
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noroccidental. El barranco de Guayadeque constituye un
excelente punto de partida para pasear por los caminos
reales. En el pasado este barranco estaba densamente poblado. La gente vivía en las incontables cuevas que horadan
las paredes del barranco, que siguen siendo populares ‘habitáculos’. Pancho, morador de una de ellas: ‘Los españoles
nos veían como salvajes. Dado que en las pendientes había
poca tierra de cultivo disponible, decidimos vivir en cuevas. Además, son frescas en verano y cálidas en invierno.’
Nos invita a probar su queso casero. Para cuajar la leche
los canarios emplean una flor. ‘Mucha gente vive de forma
permanente en las cuevas. Para otros es una segunda residencia. Un canario de verdad siempre tiene su cueva.’

‘Eigen huis’ op Mallorca

Bedankt voor het artikel over Mallorca in nummer 2 van España & más. Wij gaan
al jaren naar Mallorca en herkenden veel. Wij willen graag nog een tip geven.
De beste manier om op Mallorca vakantie te vieren is wat ons betreft in een
huisje in de bergen. Wij huren al drie jaar huisjes op verschillende plekken in
de Tramuntana. Novasol heeft een enorm aanbod aan vakantiehuisjes op Mallorca en elk huisje is steeds weer verrassend en leuk. Prachtige uitzichten én
een privézwembad. Bovendien ben je vanuit het huisje zó in Palma of andere
leuke steden. Een echte aanrader! Janna Hoevenaars

Más latinoamericana que española
Las Palmas de Gran Canaria, la capital, era, desde tiempos
de Colón, el puerto de partida por excelencia a las Américas. La mejor manera de evocar el pasado es pasear por el
centro histórico de Vegueta. Si prestas atención a la música
y al vocabulario utilizado, plagado de vocablos latinoamericanos, uno se da cuenta de que Gran Canaria es más bien
latinoamericana que española. ‘Somos canaméricos,’ puntualiza el camarero mientras sirve el vino. La playa urbana es
la Playa las Canteras. Hoy, 24 de junio, la ciudad celebra su
533 aniversario. Es la fiesta del santo patrón San Juan. Esta
noche los 150.000 habitantes se instalarán en la larga playa
y a medianoche se zambullirán en las altas olas, bajo un
cielo salpicado de fuegos artificiales, para entregarse más
tarde al cubalibre. Un isleño: ‘Muy de vez en cuando viajo a
la península, donde viven los godos. Pero prefiero quedarme aquí, porque allí solo hay tierra. Me produce sensación
de ahogo. Necesito el mar, que aquí veo y siento continuamente. La tranquilidad del mar se ha instalado en la gente.’ 

Chili?

Ik zag España & más toevallig bij de AKO staan. Wat een aanwinst, vooral ook omdat jullie ook over
Latijns-Amerika schrijven. Ik ben er meerdere malen geweest. Het verhaal over Argentinië vond ik
erg herkenbaar. Komend voorjaar hebben we een reis naar Chili gepland. Gaat u daar ook aandacht
aan besteden? Marlies Vreugedehil
Reactie van de redactie: U wordt op uw wenken bediend. Een van onze redacteuren reist in oktober af en
haar reisverslag volgt binnenkort. We wensen u alvast een hele goede reis!

Cadeauabonnement?

Ik wil graag een abonnement cadeau geven aan mijn zus die een huis in Spanje heeft. Kan dat ook? Anne Cornelissen
Reactie van de redactie: Ja, dat kan zeker. Ga naar www.hubstore.nl en klik op España & más. Onderin staat dan een gouden
cadeautje waar u op kunt doorklikken. Vervolgens kunt u het abonnement aanvragen. Een abonnement in Spanje is nog niet
mogelijk helaas.
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Herman Koch

Eten
in
Barcelona
16

L

Lang geleden hechtte ik nooit zoveel belang aan eten. ‘Warm eten’ bedoel ik dan voornamelijk. Ik at natuurlijk wel: liefst witte bolletjes met haring, hardgekookte eieren of pekelvlees.
Vroeger met een stripboek, later met de krant. Mijn moeder hield van koken, ze had een veel
te dik kookboek met duizenden Franse recepten. Mijn vader vroeg altijd eerst wat het dessert
was, zelf deed ik wel mijn best om vrolijk te blijven kijken wanneer er weer een ovenschaal met
onduidelijk vlees, pruimen en champignons op tafel werd gezet, maar het kan mijn moeder
toch niet zijn ontgaan dat zij in feite kookte voor een leeg stadion. In een leeg stadion klinkt alles
hol, zelfs mijn beleefde vragen naar de herkomst van het vlees, of waarom de roomsaus toch zo
naar karnemelk smaakte.
Op vakantie in Frankrijk gingen wij in Franse restaurants eten. Het duurde allemaal vooral
eindeloos. En de mensen keken er zo serieus bij, zowel de eters als de obers. Uren verstreken,
de Fransen praatten nauwelijks tijdens het eten, een maaltijd in een Frans restaurant leek nog
het meest op een bezoek aan een kathedraal, of op een wandeling op een begraafplaats waar
in een hoekje net een begrafenis aan de gang was. Zelf zei ik ook zo min mogelijk, en anders
in elk geval op fluistertoon. Dan kwam eindelijk de trolley met de honderden stinkende kaassoorten bij ons tafeltje tot stilstand.
‘Mag ik vast van tafel?’ vroeg ik aan mijn ouders. Van alle tafeltjes keken de Fransen verstoord, of
misschien zelfs wel woedend op.
‘Ja hoor, lieverd,’ fluisterde mijn moeder. ‘Je mag. Maar niet zo hard praten.’
De wangen van mijn moeder hadden inmiddels een lieve, roze kleur gekregen van de fles wijn
die zij vrijwel in haar eentje had opgedronken. Mijn vader informeerde bij de kaasober naar de
zoete desserts.
De eerste keer zonder ouders op vakantie ging ik met een vriend op twee brommers naar
Frankrijk. Wij maakten goed gebruik van de afwezigheid van volwassenen door geen tijd te
verspillen in restaurants. We aten alleen wanneer we honger hadden: de sandwich jambon was
onze favoriet. Op de tweede dag in Frankrijk kochten we ook een kurkentrekker. Hoe minder je
at, hoe harder de wijn aankwam, merkten we op de derde dag. Na twee weken legden we al ons
geld bij elkaar en gingen in een restaurant eten. Het restaurant had een terras dat half over de
het water van de Dordogne hing, maar ook hier buiten, en met het lawaai van de snelstromende
rivier op een paar meter onder ons, zeiden de etende Fransen nog altijd voornamelijk niets. Wel
wierpen ze nadat de tweede fles wijn bij ons tafeltje was gearriveerd, steeds vaker woedende
blikken in onze richting: ze keken alsof wij een wind hadden gelaten in een kathedraal, of hadden gegiecheld tijdens een begrafenis.
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Ik wist dat ik het
paradijs niet slechts
had gezien, maar dat
ik het op deze dag ook
daadwerkelijk had
betreden
Pas halverwege de jaren tachtig stak ik voor het eerst de Frans-Spaanse grens over. Het was er
niet eerder van gekomen, aanvankelijk omdat het niet mocht (Franco), later omdat ik bij Spanje
vooral aan stieren, overvolle stranden en aardewerken kannen met sangría moest denken.
Ik herinner me die eerste keer nog als de dag van gisteren. We waren met de trein. Bij de grens
moest je overstappen: Franco had het Spaanse spoor iets smaller laten maken als extra verdediging tegen buitenlandse invasies. Aan de ene kant van de grens was het Franse station (bloembakken met geraniums, vlinders, stilte, bedroefd of woedend kijkende Fransen), aan de andere
kant het Spaanse station. Het verschil tussen dag en nacht was minder groot. In de eerste plaats
was er overal geluid: van luid pratende mensen, van rinkelende glazen, borden en kopjes, van
een televisie die ergens aanstond op een voetbalwedstrijd. In het stationscafé werden deze geluiden alleen nog maar luider. Daar stond ook de televisie, of beter gezegd: daar hing hij, hoog
in een hoek van het café, het geluid op volle sterkte. Je moest je stem verheffen om boven de
commentator van de voetbalwedstrijd uit te komen. Verder was er veel rommel. Geen viezigheid: rommel. Onder de barkrukken lagen verfrommelde servetjes en broodresten. Rommel die
kort daarop door de barkeeper in een paar snelle bezemhalen bij elkaar werd geveegd. Van de
weeromstuit begonnen wij ook te schreeuwen. De bedroefd kijkende Fransen waren wij al lang
vergeten. Op de televisie viel een doelpunt. De commentator wist het woord ‘Góóóóóóóóóóól!’
tot vier en een halve minuut uit te rekken.
Ik weet nog wat ik dacht. Dit is het paradijs, dacht ik. Het paradijs is een café waar niemand met
een bedroefd gezicht komt vragen of het misschien allemaal wat zachter kan.
Een jaar later verhuisde ik naar Barcelona. Verhuizen is misschien een groot woord, omdat ik
totaal geen planning had over hoelang ik er zou blijven. Minimaal een maand of drie, hield ik
mezelf voor. Het zouden zes jaar worden.
De eerste weken hield ik nog vast aan mijn Nederlandse gewoonten. Ik kocht verse broodjes
en ontbeet op het balkonnetje van mijn nieuwe huis (met uitzicht op het dak van danszaal La
Paloma). Als een echte Nederlander wachtte ik netjes tot de vijf in de klok zat voordat ik in een
café om de hoek het eerste biertje van de dag bestelde.
Het gebeurde in de derde week. Onderaan de drukke en brede straat waar mijn eigen straat
op uitkwam bevond zich een café-restaurant dat Els Tres Tombs heette. Door de ruiten die van
het plafond tot aan de grond reikten kon je het hele restaurant in één keer overzien. Er stonden
circa dertig formica tafeltjes en er was een eindeloos lange bar - een bar waar weinig mensen
zaten om half vijf ’s middags, maar des te meer tussen één en drie, zo ontdekte ik op die beslissende dag. Ook waren vrijwel alle dertig tafeltjes bezet, evenals de vijftien tafeltjes buiten op het
terras. De dag was beslissend, omdat daar en op dat moment en op dat tijdstip, mijn Nederland-
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se leven eindigde en mijn Spaanse leven begon.
Ik kocht een krant en ging naar binnen. Ik kreeg een menukaart overhandigd met vier voor- en
vier hoofdgerechten. De prijs was inclusief een glas drank naar keuze en een dessert. Omdat
ik op dat moment al geen Nederlander meer was, zal ik de prijs van het menu niet noemen. Ik
vermeld alleen dat je voor dat geld in Nederland net een oude tosti zou kunnen betalen.
Ik bestelde. Om me een houding te geven deed ik of ik de krant las. Ondertussen keek ik om
me heen. Hoog in een bovenhoek tetterde de tv. De eters moesten hun stem verheffen om zich
verstaanbaar te maken. Er waren ook eters die net als ik in hun eentje aan een tafeltje zaten, zag
ik. Zowel mannen als vrouwen. Sommigen lazen een krant, anderen aten alleen maar, of keken
voor zich uit of naar de tv. Misschien één of twee eters dronken water of cola. Op alle andere
tafeltjes stonden glazen bier en flessen wijn.
Ik at. Ik dronk. Ik wist dat ik het paradijs niet slechts had gezien, maar dat ik het op deze dag
ook daadwerkelijk had betreden. Ik bestelde nog een tweede cognacje bij de koffie. Niet om
mezelf moed in te drinken, maar om het verblijf in het paradijs zo lang mogelijk te rekken.
De volgende middag ging ik weer, en ook de dagen daarna. Na de derde dag liet ik de krant
thuis. Ik keek net als vrijwel iedereen voor me uit. En af en toe met een half oog naar de tv.
‘Hetzelfde als gisteren, neem ik aan?’ zei dezelfde ober als gisteren terwijl hij het kwartliterflesje
ijskoude rode wijn alvast voor me opendraaide. ‘En straks een tweede cognacje?’
Pas veel later zou ik er ook nog achter komen dat Spanjaarden al die flessen wijn nooit helemaal opdrinken zoals Nederlanders dat altijd doen. En aan dat tweede cognacje herkennen zij
de buitenlander die geen maat kan houden.
In Nederland zijn mensen die alleen eten zielig. In Spanje niet. In Nederland zijn mensen die alleen eten zich zo bewust van hun alleen-zijn, dat ze het zelden aandurven. (Tegenwoordig is er
de mobiele telefoon waarmee je je een houding kunt geven. Of de laptop. Toch vind ik mensen
met een laptop en een mobiele telefoon altijd een stuk zieliger dan mensen die gewoon durven
te eten en om zich heen durven te kijken.) In een restaurant eten blijft in Nederland sowieso een
zielige aangelegenheid. Lang wachten op vies eten en na afloop een rekening waar ook een
miljonair met het hart op de juiste plaats alleen maar depressief van kan worden.
In de derde week na het betreden van het paradijs had ik voor de verandering een keer op het
terras van Els Tres Tombs plaatsgenomen. Er naderde een groepje toeristen, twee echtparen
van middelbare leeftijd. Een van de twee mannen ging binnen een kijkje nemen.
‘Als we iets behoorlijks willen eten, kunnen we denk ik beter op zoek naar een Wimpy of zoiets,’
meldde hij met een sombere uitdrukking op zijn gezicht.
Ik had het eigenlijk al van een kilometer afstand gezien, maar nu werd het ook nog eens door
de gebruikte taal bevestigd. Inderdaad: Nederlanders. 

19

Más inspiración
Samenstelling: Pauline Roffel en Jos Schuring

Mail & win

We geven 3 x 2 vrijkaarten
weg voor Aurelio in het Tropentheater in Amsterdam.
Vul je gegevens in op
www.espanaymas.nl/actie

El Después met
nieuwe tangocomposities
El Después werd opgericht
door bandoneonspeler
Victor Hugo VillenaI en gitarist Alejandro Schwarz. Het
vijftal wordt gecompleteerd
door violist Cyril Garac, pianist Ivo De Greef en bassist
Bernard Lanaspèze. Het
kwintet speelt wereldwijd
met veel succes met zeer
uiteenlopende sterren waaronder fadozangeres Mariza.
17 november Enschede, Prismare;
18 november Den Haag, De Regentes; 19
november Dordrecht , Kunstkerk; 22 november
Beusichem,Heerenlogement; 22 november Goirle,
Cultureel Centrum; 26 november, Woerden, Het Klooster.

I

9 oktober Breda, Grand Theatre; 13 oktober Hulst, Basiliek; 15 oktober Sittard,
Stadsschouwburg; 24 oktober Wageningen, Junushoff; 4 november Ommen,
Theater Carrousel; 6 en 27 november Breda, Grand Theatre; 18 december Raalte,
Hoftheater.

Tango en
flamenco in het
Pianolamuseum

Eric Vaarzon
Morel op tournee

Aan de Westerstraat
106 in Amsterdam staat
het Pianolamusuem. De
komende weekenden
zijn daar verschillende
intieme concerten met
flamenco- en tangomuziek.
Op 29 oktober speelt de
groep Tramoya met Wil
Lambrechts (cajón en
palmas), Joke van Haaren
(flamencozang), Andre
Struylaart (gitaar) en
Carmen Buitenhuis (dans).

Na zijn opera over El Greco brengt flamencogitarist Eric Vaarzon Morel De nieuwe
wereld van Don Quichot. Hij combineert
flamenco met soul, rap en hiphop. Te
gast zijn flamencozanger Carlos Denia,
hiphopzangeres Sinna Casita en Maarten
Ornstein op basklarinet. Danseres Maribel
Espino zorgt voor furieuze flamencodans. In
De nieuwe wereld van Don Quichot gaan
werkelijkheid en verbeelding voortdurend
hand in hand en vinden hun weg tussen de
romantische klaagzang van de flamenco
en hiphopritmes.

Check hun agenda voor meer op
www.pianola.nl
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De meester van de Spaanse cinema trakteert ons
op een heuse thriller over een plastisch chirurg. De
nieuwe film van Almodóvar kruipt onder je huid
met een verhaal over een arts die is geobsedeerd
door trauma's uit zijn verleden. Hij probeert die te
overwinnen met een medische uitvinding. Na jaren
research heeft hij eindelijk zijn missie volbracht. Zijn
doorbraak lijkt hem zelfs in staat te stellen zijn grote
liefde nieuw leven in te blazen, maar niets is wat het
lijkt... Een verfilming van Tarantula, een roman van de
Franse misdaadschrijver Thierry Jonquet. Met Antonio
Banderas, Elena Anaya en Marisa Paredes. Te zien
vanaf 17 november.

Klassiekers van
Carel Kraayenhof
n Puur van het Kraayenhof Tango Ensemble van de beroemde
bandoneonist staat Astor Piazzolla centraal. Deze veelzijdige
‘vader van de tango nuevo’ maakte een prachtige cross-over
tussen Argentijnse tango, jazz en klassieke muziek. Je hoort in dit
programma hits als Il Postino, maar ook het onvermijdelijke Adios
Nonino dat in het nationale geheugen staat gegrift sinds die ene
uitvoering in De Nieuwe Kerk.

Theatertournee: 19 oktober Lelystad; 20 oktober
Leiden; 21 oktober Amstelveen; 22 oktober IJmuiden;
26 oktober Eindhoven en 28 oktober Hoofddorp. Meer
optredens in maart 2012, zie www.vaarzonmorel.com

Nieuwe Almodóvar
La Piel Que Habito

Garifuna-held
Aurelio
Sinds de dood van Andy Palacio is Aurelio Martínez de
belangrijkste vertolker van de muziek van het MiddenAmerikaanse Garifuna-volk. Met zijn cd Laru Beya gooide hij
hoge ogen. De muziek waaiert van de Cariben naar WestAfrika, Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen. Het
Tropentheater stelt 3 x 2 vrijkaarten ter beschikking voor zijn
concert op 30 oktober. Aurelio speelt ook elders, maar deze
aanbieding geldt alleen in Amsterdam.
Andere concertdata: 26 oktober Groningen, Oosterpoort; 28 oktober
Rotterdam, Lantaren Venster; 29 oktober Utrecht, Tivoli De Helling en
2 november Eindhoven, Muziekgebouw Frits Philips

Flamenco Nuevo
tournee en Flamencomuseum in Utrecht
Sinds enige tijd is Ele, een Spaans restaurant aan de Oudegracht in Utrecht omgedoopt tot Flamenco Museum. Er is
een uitgebreide fotoexpositie te zien van flamencofotografe
Liesbeth Ruysink. Tot 11 november is er iedere dinsdagavond
een concert van bevriende artiesten van flamencokenner en
impresario Rini Kersten. Kersten organiseert ook de tournee
van Flamenco Nuevo - zie España & más nr 3 - van
10 november t/m 17 december, zie www.espanaymas.nl

Flamenco Puro van
Esperanza Fernández
Flamenco kun je niet leren, flamenco is aangeboren.
Hierover zal altijd discussie blijven maar voor
Esperanza Fernández geldt dit onbetwist. Zij stamt uit
een echte, Sevillaanse zigeunerfamilie waar muziek
net zo vanzelfsprekend is als eten en drinken. Esperanza maakt graag uitstapjes naar klassiek en jazz,
maar brengt altijd haar korrelige mezzosopraan met
flamencosfeer mee. Als cantaora staat ze hoog
aangeschreven. Estrella
Fernández wordt begeleid door een ensemble
met meester-gitarist
Miguel Angel Cortés. Het
optreden in Den Haag
is onderdeel van een
uitgebreid flamencoprogramma.
15 oktober Den Haag, Lucent
Danstheater; 11 november,
Rotterdam, De Doelen en 12
november Amsterdam, Tropentheater
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Reportaje
Het weelderige
groen
van
Palo
María
Pita is de heldin
van
de
stad
Alto is een oase van rust tussen de
hypermoderne architectuur van
Poble Nou

Het heerlijke stadsstrand ligt pal in het centrum

Strandstad met flair

La Coruña
Op een kronkelende landtong langs de ruige Spaanse noordkust ligt La Coruña, de geboorteplaats van Zara, het wereldberoemde Spaanse kledingconcern. Maar La Coruña is meer
dan prêt-à-porter. De stad heeft een charmant historisch centrum met fraaie galerías langs de kade. Grote plus zijn ook de
stadsstranden, de talrijke musea en de mooie boulevard die
van het centrum naar de altijd winderige kaap voert. Natuurlijk
eten we pulpo, we zijn immers in Galicië.
Tekst: Annebeth Vis. Foto's: Max Beerman en Marjan Terpstra

Verscholen in het noorden van Spanje,
op zo'n duizend kilometer van de
Pyreneeën, ligt de havenstad La
Coruña, na Vigo de tweede stad van
Galicië. De 220.000 inwoners leven
grotendeels op elkaar gepropt op een
landtong die op het smalste deel nog
geen vijfhonderd meter is. Dat maakt
La Coruña tot een van de dichtstbevolkte steden van Spanje. Als bezoeker merk je daar echter weinig van in
een stad met bijna veertien kilometer
boulevard langs die enorme Atlantische Oceaan.

Karakteristiek
Bij aankomst valt het je meteen op. Die
ramen! De zogenoemde galerías, erkerramen omgeven door veelal witte

kozijnen met geïntegreerde balkons,
geven La Coruña zijn karakteristieke
uiterlijk. Overal in de stad zie je ze.
Een traktatie voor het oog van architectuurliefhebbers. Anderhalve eeuw
geleden begonnen de stadsbewoners
hun balkons af te sluiten door een
eenvoudige constructie van hout en
glas. Zo probeerden ze het hoofd
te bieden aan de grillen van een
klimaatsverandering. Door wisselende
oceaanstromingen daalde de temperatuur in de stad in de loop van de negentiende eeuw met enkele graden.
De galerías zorgden in de winter voor
warmte en werden in de zomer van
binnenuit afgesloten, zodat de hitte
wegbleef. Duurzaam energiebeheer
noemen we dat nu.

¡Buen provecho!
Het eten is hier voortreffelijk. Althans
als je van vis en zeevruchten houdt,
de belangrijkste pijlers van de Galicische keuken. In een van de calles de
los vinos in het centrum, dé straatjes
voor barretjes, mesones - goedkope
restaurants - en bodega's, strijken
we neer bij een echt Spaans tentje
zonder opsmuk. Hier eten we ons
eerste bordje pulpo, gekookte inktvis
bestrooid met zout en paprikapoeder
en geserveerd op een houten bord.
Waarom dat is? Daar heeft de Galiciër
zelf ook geen helder antwoord op.
‘Misschien komt de smaak dan beter
tot z'n recht’, oppert onze ober. Voor
ons is bij het proeven in ieder geval
meteen duidelijk waarom Galicië
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Op het plein voor het stadhuis zijn een paar heerlijke terrassen en goede restaurants

bekendstaat om zijn pulpo. We doen
ons verder tegoed aan gefrituurde
inktvisringen, zamboriñas (bonte
mantels) en berberechos (kokkelachtige schelpen) die zo uit zee op tafel
komen. Begrijpelijk dat Spanjaarden
je ¡buen provecho! wensen als je in
Galicië op vakantie gaat. Als culifanaat
mag je de vismarkt niet overslaan.
Het is weliswaar geen middeleeuwse
marktplaats of architectonisch hoogstandje, maar je bent hier ten slotte
voor de vis. En die zul je krijgen. In
alle soorten en vooral maten. Paula
laat ons kennismaken met de delicatesse percebes, die vandaag voor
vijftig euro per kilo over de toonbank
gaat. En Sonia graait even verderop in
een bak vol inktvis en mompelt ‘er zat

Met de tram kun je de hele kaap rond

er eentje bij van vijf kilo’, om vervolgens trots met de ‘vangst‘ te poseren.
Niet veel later zitten we bij Alborada,
het enige restaurant in La Coruña met
een Michelinster. De zaak loopt vol en
we spotten de trainer van Deportivo
La Coruña, de trots van de stad sinds
de club zich een paar jaar geleden
naar de eerste divisie van de Spaanse
Liga wist te schoppen. Ook hier staat
vis op het menu, maar dan in avantgardistische verpakking. Stiekem
vinden we de gerechten in de simpele
Galicische bar van de vorige avond
net zo lekker.

Poseren voor Picasso
La Coruña bevat nog veel meer ingrediënten die het tot een fijne bestem-

ming maken. Vooral de combinatie
stad met musea, winkels, restaurants
en natuur spreekt tot de verbeelding.
In de eerste categorie vinden we
het piepkleine Picassomuseum. Hier
woonde de beroemdste Spaanse
schilder aan het prille begin van zijn
carrière. Hij schilderde er lokale
daklozen in ruil voor een maaltijd. De
artikelen die naar aanleiding van zijn
eerste exposities in de lokale krant
La Voz de Galicia verschenen, zijn
amusant leesvoer voor de Spaanssprekende bezoeker. Opzienbarende
werken hangen er niet. Wel krijg je
een kijkje aan de binnenkant van een
galería cadeau. En staat daar nou een
ouderwetse wc-pot? Grappig detail:
hier deed Pablo als tiener dus zijn

behoeften. Het Picassomuseum is
gratis toegankelijk en dat geldt ook
voor een hele trits andere musea in
de stad zoals het Militair Museum, het
Museum voor Hedendaagse Kunst en
het Huis van María Pita, de beroemdste Coruñesa aller tijden. De legende
gaat dat zij de stad moedig verdedigde toen de bevolking zich gedwongen zag het op te nemen tegen
de Engelse Armada onder bevel van
admiraal Sir Francis Drake in 1589.

Heldin van de stad
We komen María Pita weer tegen
op het indrukwekkende plein dat
haar naam draagt. Hier staat ze fier
uitgebeeld tegenover het pompeuze stadhuis. Aan de ene kant van

het plein ligt het middeleeuwse La
Coruña met onder meer de Santiagokerk, het oudste gebedshuis in de
stad. Op het María Pita plein begint de
Camino Inglés, onderdeel van een van
de pelgrimsroutes naar Santiago de
Compostela. Britse gelovigen meerden aan in de haven van de Galicische
stad om hun bedevaart over land te
vervolgen. Andere belangrijke bezienswaardigheden zijn het klooster
van Santa Bárbara en de romantische
Jardín de San Carlos waar de Britse
generaal Sir John Moore begraven
ligt. Weer terug langs de sculptuur
van María Pita steken we het plein
over naar het 19e-eeuwse deel van de
stad, Ensanche met een aantal puike
cafés en hippe winkels. Opvallend
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Saber MÁs
La Coruña
Hoe kom je er?
La Coruña ligt in de buurt van
Santiago de Compostela en een
bezoek laat zich goed combineren
met Pontevedra, Vigo en Oporto.
Volop mogelijkheden dus voor een zelf
samengestelde fly & drive. De Spaanse
lowcost luchtvaartmaatschappij

de kaart. Wil je tafelen in een elegante

Vueling vliegt vanaf Amsterdam direct

omgeving met uitzicht op het water,

naar La Coruña.

dan zit je hier goed. Een romantisch
tentje in de oude binnenstad is Gaioso.

Slapen

Voor tapas, wijn of een Estrella Galicia

In de buurt van La Coruña kun je

zoek je een plekje in een van de

fijn overnachten in het landelijke

'wijnstraten', waaronder de calles

hotel Casa Grande Fontao, www.

Estrella, Barrera, Troncoso, Franja,

casagrandefontao.com. In de

Olmos en Galera. De beste pulpo aten

stad zelf is Hesperia Finisterre een

we bij pulpeira O'Fiuza, een echte bar

goede deal. Dit vijfsterrencomplex is

del barrio.

minder persoonlijk, maar wel van alle
gemakken voorzien en het hotel ligt op

Taal

loopafstand van het centrum. www.

Het Galego, Galicisch voor 'Galicisch',

hesperia.es

is naast het Spaans de officiële taal in
Galicië en wordt door ruim driekwart

De Herculestoren is het symbool van de stad

is vooral het grote aantal tentjes met
chocoladespecialiteiten, van bonbons
tot voortreffelijke chocolademelk. De
Gallego’s weten wel wat genieten is!
Natuurlijk is hier ook de allereerste
Zara-shop, want dit is de stad waar
het allemaal begon. Amanci Ortega,
die een prachtig pand langs de kade
bezit, bouwde zijn imperium vanuit La
Coruña op. En hoewel de provinciestad niet vaak genoemd wordt in het
rijtje van steden waar het modernisme, jugendstil en art nouveau werden
omarmd, past La Coruña prima in die
reeks. Er zijn talloze fraaie panden
met die heerlijke uitbundige bouwstijl.
Naar boven turend zie je ook opeens
dat de galerías een passend element
zijn in de stedelijke architectuur.

26

Woeste kaap
Tijd om het andere gezicht van La
Coruña te ontdekken. Wij nemen de
auto, maar de fiets of de toeristische
tram, een karakteristiek exemplaar
dat het stadsbestuur uit Lissabon liet
komen, zijn betere opties. We laten de
binnenhaven van de stad achter ons
en rijden langs de kilometerslange
boulevard naar de punt van de kaap.
Opvallend zijn de roodgekleurde farolas, lantaarns, gedecoreerd met keramieken visafbeeldingen. Daar doemt
al snel het symbool van La Coruña op,
de Herculestoren. De oudste nog functionerende vuurtoren ter wereld werd
gebouwd door de Romeinen, die de
stad waarschijnlijk zijn naam gaven.
Acrunia is Latijn voor schiereiland. De

toren steekt fier uit boven een uitgestrekt groen en heuvelachtig veld met
daarachter die vaak woeste zee. We
klimmen naar boven en worden beloond met een prachtig uitzicht op de
rotsen, de golven, de stad en de oceaan. Onze haren wapperen in de wind
terwijl de zon ons gezicht verwarmt.

Bofkonten
De boulevard loopt verder langs het
Domus, 's werelds allereerste interactieve museum over de mens. Het gebouw werd ontworpen door de bekende Japanse architect Arata Isozaki.
Je kunt hier uren zoet zijn met alle
proefjes. Het bijbehorende restaurant
heeft veel stijl en een prachtig uitzicht
op het naastgelegen stadsstrand en

Eten

van de bevolking gesproken. De taal

Alborada kreeg eind vorig jaar de

doet denken aan zowel Spaans als

eerste Michelinster. Hier eet je verse vis

Portugees en kenmerkt zich door de

in een modern jasje, maar er staan ook

zangerige uitspraak. Dit geldt ook voor

vlees en vegetarische gerechten op

het Spaans dat de gallegos spreken.

de kantoorflats. Wat een bofkonten
werken daar! Je kunt hier na kantoortijd zo je pak en stropdas verruilen
voor een zwembroek of bikini en
de golven induiken! En als het wat
frisser is ren je naar de kaap. Nadat
we in het Domus onze hersenkracht
hebben getest en ons geheugen op
de proef is gesteld, rijden we richting
de Monte de San Pedro. Deze appelgroene stadsberg is een oase van
rust in de toch al zo gemoedelijke
stad. We passeren fietsers, hardlopers en wandelaars die hun middag
afsluiten met een tochtje langs zee.
We stoppen bij een aanlegplaats voor
kleine houten vissersboten. Hier ligt
ook het eenvoudige café-restaurant O
Portiño, met een fantastisch uitzicht.

Dit is dé plek waar stadsbewoners
loungen op zwoele zomeravonden.
Vanaf de parkeerplaats op de Monte
de San Pedro heb je uitzicht over
de stad en krijg je een goed beeld
van de landengte waarop deze is
gebouwd. In het panoramische
vergezicht duikt ook de Herculestoren weer op. Die is ineens wel heel
klein vanaf dit punt. De Monte de San
Pedro was vanuit strategisch oogpunt
een belangrijke plek voor La Coruña,
omdat niet alleen de stad, maar ook
de zee te zien is. Vandaar dat de plek
lange tijd dienstdeed als militaire
basis. Nu is het een goed onderhouden stadspark, bij uitstek geschikt
voor een picknick of een romantisch
avondje. 
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NEEM NU EEN
EXTRA VOORDELIG
ABONNEMENT
OP ESPA A & M S!

Betaal geen € 29,70
maar slechts € 15,- voor
een jaarabonnement.
Je krijgt een korting
van maar liefst 49% op
de winkelprijs!

España & Más is een nieuwe glossy voor liefhebbers van de Spaanse taal
en cultuur. España & Más geeft inspiratie voor een bezoek aan Spanje en
Latijns-Amerika. Elk nummer bevat reisartikelen met mooie fotografie
over populaire steden maar ook verhalen over minder bekende streken
zoals Galicië, Baskenland en Almería.
Spanje vormt de hoofdmoot, maar in elk nummer wordt ook een LatijnsAmerikaans land in de schijnwerpers gezet.
Ook de Spaanse cultuur komt ruim aan bod van Isabel Allende tot Pablo
Picasso. Met in elk nummer interviews met flamencoartiesten, acteurs,
schrijvers, topkoks, enzovoorts. Verder zijn er de vaste rubrieken met
cd-besprekingen, boekrecensies, uitgaanstips en taalspelletjes.
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Ga snel naar www.espanaymas.nl/abonneren!
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Skiën op zijn Catalaans

Passió
per
la neu!
Fluitende vogels in
de bomen, een uitgebreide lunch
met sangría, skiafdalingen met
weidse uitzichten
op Andorra, en na
een sportieve dag
’s avonds uit eten in
een Catalaans
dorp. In het wintersportoord Alp
2500, dat uit het duo
La Molina en Masella bestaat, is het
goed toeven.
Tekst en foto’s: Karin Anema, IStock
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Geen hoogbouw, geen lange rijen
voor de liften en geen koude voeten.
Wèl picknicken in de sneeuw bij
twaalf graden, een Spaans berglandschap en mooie skipistes. La Molina, op een steenworp afstand van
Barcelona, is de wieg van het skiën in
Spanje. Bijna een eeuw geleden kwamen hier de eerste skiërs, gekleed
alsof ze ontdekkingsreizigers van de
Noordpool waren. Wie nu in twee uur
van Barcelona naar La Molina rijdt,
kan zich nauwelijks voorstellen hoe
geïsoleerd deze streek indertijd was.
Er stonden slechts een molen en een
zagerij, het hout werd met waterkracht
tot planken gezaagd en in de bergen
dwaalden beren. Je kon er alleen met
een koets door paarden voortgetrokken naartoe. Tenminste als bewoners
uit Alp de tolweg met scheppen
sneeuwvrij hadden gemaakt. Toen
de komst van speciale skitreinen de
reis gemakkelijker maakten, werd de
herberg El Xalet gebouwd. Deze
staat, inmiddels gerestaureerd, nog
steeds langs de kant van de weg.

Hogerop vind je Super Molina, een
klein fraai gelegen vakantieoord.

Poc! Poc!
Als wij bovenaan op de kale toppen
bij La Molina beginnen, hebben we
uitzicht over de hele vallei van de Cerdanya, begrensd door steile bergen.
Er staat een felle wind, de sneeuw
stuift weg. In de luwte van de afdaling
wordt de stilte alleen doorbroken door
het gefluister van mijn ski’s en het
geplok van het sneeuwboard van mijn
zoon: er zijn weinig anderen, de Catalanen beginnen liever relaxed aan hun
dag. Overigens is het in het weekend
veel drukker dan door de week. Consequent wordt overal het Catalaans
aangehouden. Poc! Poc!, waarschuwt
een spandoek om op tijd af te remmen. Tancado komen we regelmatig
tegen: afgesloten. Van de pistes is
ongeveer de helft open. Dat is overigens nog een hele prestatie gezien de
warmte overdag. De pistebullies en
sneeuwkanonnen zijn in ploegendiensten tot vijf uur ’s morgens bezig om
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de hoger gelegen pistes steken hoge,
fraaie rotsformaties de lucht in.
Masella profileert zich met een zeven
kilometer lange afdaling - de langste
in de Pyreneeën - en een hoogteverschil van bijna duizend meter.
Deze piste gaat dwars door een voor
Masella typerend boslandschap. Er
is voor ieder wat wils. Kleintjes gaan
naar de opvang, ervaren skiërs slalommen op de zwarte, nauwe pistes
die tussen sprookjesachtige rotsen
liggen en snowboardende jongeren
springen hoog in het snowboardpark.
Vanaf een speciale tribune bewonderen toeschouwers hun capriolen.
Skiën is in Masella iets pittoresker dan
in La Molina en het uitzicht op Andorra
is zo mogelijk nog grootser.
de pistes te prepareren. Vanaf midden
jaren tachtig hebben ze ervaring met
het maken van kunstsneeuw. Javier
behoort tot het pisteteam en is trots
op zijn werk. ‘Het maken van sneeuw
is niets geheimzinnigs. Je hebt alleen
water uit een rivier en kou nodig. Het
verstuifde water lanceer je. Belangrijker dan genoeg sneeuwval is de wind.
Zeker hier in La Molina. Op de open
toppen waait de sneeuw al snel weg
en hoopt zich elders op.’

Picknicken op de piste
Opvallend veel skiërs komen uit Barcelona. Lekker een dag uit. Ook zijn
er veel scholen die op excursie naar
La Molina gaan. Fransen - de grens is
vlakbij - en een handjevol Portugezen
en Engelsen completeren het geheel.
Als de sneeuw na drieën papperig
wordt, zitten de meeste skiërs druk
pratend te smullen van carne a la
brasa met de flessen wijn op tafel. Of
er straks nog wat van skiën terechtkomt, zal de doorsnee skiër worst
zijn, zolang hij maar geniet van het
gezelschap en het eten. Veel jongeren

en gezinnen kiezen voor gemoedelijk picknicken op strobalen, of op de
picknickplekken die langs de pistes
zijn ingericht.
Eer behaalt La Molina aan haar
imago als estación familiar: van prof
tot kleuter komen in het skigebied
aan hun trekken. Van de meer dan 100
kilometer pistes is ongeveer de helft
blauw, goed voor beginners, maar ook
voor geoefende skiërs en snowboarders. Andere geliefde activiteiten zijn
telemarken en ski de montagne, waar
ooit het skiën mee is begonnen. In
jaren met een dik pak sneeuw zie je
ook veel sneeuwwandelaars en langlaufers. Op de rackets kun je een ommetje door het dal maken, maar ook
een tocht naar een top van 2900 meter
om er in een berghut te overnachten.

Trendsetter
La Molina heeft er veel voor over om
dit pioniersimago te behouden. Tot nu
toe is dit skioord met alles ‘de eerste’
geweest. De eerste skitrein, de eerste
lift (een 1-persoonsstoeltje waarbij je
nog de ski’s op schoot moest vast-

houden), de eerste skischool en liften
volgens de nieuwste technologie.
Belangrijke Europese wedstrijden
worden hier al sinds een halve eeuw
gehouden. Ook gehandicapte skiërs
strijden hier voor een beker. De
blinde man die hier een paar jaar
geleden een prijs won, werd door
zijn coach geholpen door bij iedere
bocht te roepen: ¡Ahora! ¡Ahora!
Feilloos slalomde de blinde tussen 75
poortjes met een breedte van maximaal zes meter. La Molina is in voor
nieuwigheden. Dat blijkt ook uit het
pas gebouwde Parque Aventura los
Arboles. Dit klimpark, geïnspireerd
door voorbeelden uit Frankrijk, is
het hele jaar open, geschikt voor alle
leeftijden en heeft twee moeilijkheidsniveaus. Een plaatselijke bewoner
heeft het ingenieus gebouwd: geen
boom is omgehakt, terwijl de hoge
bomen listig zijn gebruikt.

Het tweelingzusje Masella
Van La Molina skiën we naar Masella.
Masella is de andere kant van de
medaille: er zijn meer bomen en op

Barcelona plus
Vandaag gaan we ski de montagne
doen. Dertig jaar geleden bond je
daarvoor huiden onder je ski’s, nu
plak je op de onderkant synthetische
stroken die je voor en achter vastklikt
om buiten de piste door de maagdelijke sneeuw een tour te doen. Door
de bossen lopen we omhoog. Na een
paar uur klimmen, nemen we een
korte pauze. In een grot drinken we
chocolademelk uit een thermosfles,
terwijl skiërs voorbij flitsen. Boven op
de piek, met uitzicht op Andorra, gaan
we weer even zitten om de vellen in
de zon te laten drogen voordat we
ze in onze rugzak pakken. Eén lange
afdaling is de beloning. Als we terug
rijden naar Barcelona waar het 27
graden is en onze tegenliggers vrijwel
zonder uitzondering met ski’s op het
dak naar Alp 2500 rijden, beseffen
we de ideale combinatie: een citytrip
en een paar dagen skiën in La Molina
en Masella. Cultuur, zee, historie en
stedelijke evenementen in Barcelona
en sport, gastronomie, historie en landelijke rust in het Pyrenese landschap.
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Skiën

Barber van de Pol

Skimogelijkheden in Spanje

Provincie Huesca

Je kunt niet alleen skiën in de Pyreneeën, ook elders in

•

Candanchú, www.candanchu.com, ruim 40 km pistes,
alle niveaus.

Spanje zijn er mogelijkheden, zelfs in Andalusië. Kijk voor meer
(Spaanstalige) informatie op www.atudem.org. De links naar

•

Astún, www.astun.com, ca 40 km pistes, alle niveaus.

de verschillende wintersportgebieden op deze site zijn vaak

•

Formigal, www.formigal.com, ca 70 km pistes, alle niveaus.

ook in het Engels.

•

Panticosa-los-Lagos,

Provincie Girona

•

www.aramonpanticosa.com, ca 35 km pistes, alle niveaus.
Cerler, www.cerler.com, ca 52 km pistes, alle niveaus.

Skiën
Van december tot april

Provincie Ourense

Alp 2500 bestaat uit La Molina en Masella, zie www.lamolina.

•

Manzaneda,
www.manzaneda.com, vooral makkelijke pistes, klein.

com, www.masella.com, www.lamolinaparcaventura.com.
Pistes: 125 km, ruim 100 pistes, La Molina (61 km) en Masella (72
km), waarvan 13 zwarte pistes. Sneeuwkanonnen garanderen

Provincie Asturias

sneeuw op de helft van de pistes, 935 meter hoogteverschil.

•

Valgrande Pajares, www.valgrande-pajares.com, vooral
makkelijke pistes, ca 25 km pistes.

Hoogte pistes van La Molina: tussen 1700 en 2445 meter.
Hoogte pistes van Masella: tussen 1600 en 2535 meter.
Vall de Núria, Vallter 2000, www.vallter2000.com, 15 km pistes

Provincie León

‘Ik heb
Borges
vertaald
uit liefde’
Vorige maand nam prinses Máxima het eerste exemplaar
in ontvangst van het complete poëziewerk van Jorge Luis
Borges uit handen van de vertalers Barber van de Pol
en Maarten Steenmeijer. Van de Pol, die eerder Don
Quichot vertaalde, vertelt over haar liefde voor Borges en
over het vertaalproces.

San Isidro en Leitariegos, www.estacionsanisidro.com, vooral
Vliegen

makkelijke pistes.

Op Barcelona, onder meer met Transavia, www.transavia.com.
Vanuit Barcelona autopista Terrassa-Manresa, Túnel del Cadí,

Provincie Madrid

Alp 2500. Afstand tot Barcelona 150 km, tot Girona 130 km.

•

Puerto de Navacerrada, www.puertonavacerrada.com,
ca 11 km pistes, vooral makkelijk of gemiddeld.

Ook goed bereikbaar vanuit Perpignan, Toulouse (160 km).
Gastronomie

Provincie Granada

In La Molina: El Bosque (tussen de middag), Justin, en Schuss

•

(aan de pista Llarga).

Sierra Nevada, www.sierranevada.es, ca 85 km pistes,
vooral gemiddeld, enkele zwarte.

In Alp: Restaurant Ca l’Eudald
Andere activiteiten
Sleehondentocht, sneeuwschoenwandelen, langlaufen, snow-

Met dank aan: Spaans Verkeersbureau,

boarden.

www.spaansverkeersbureau.nl

‘Ik was in de twintig toen ik het werk
van Borges leerde kennen. Ik studeerde Spaans en mijn lievelingsdocent
bracht hem telkens weer ter sprake.
Het was voor mij de tijd van de grote
literaire kaakslagen en Borges bleek
een hele grote én bovendien eentje
die bleef. In de loop der jaren is hij
uitgegroeid tot mijn belangrijkste
literaire geweten, iemand aan wie
ik veel denk, meer dan aan menig
vriend. Maar ja, ik heb inmiddels bijna
alles van hem vertaald. Uit liefde, zeg
ik er meteen bij. Vertalend leer je een
schrijver door en door kennen. Ver-

talen is close reading en uiteindelijk
betekent het dat je de ander schrijft.
Ik heb Borges in het Nederlands
geschreven.’

Alles kan
Van de Pol won in 1975 de Martinus
Nijhoff Prijs voor haar vertalingen van
Latijns-Amerikaanse literatuur. Nu
heeft ze zich gestort op het poëtische
oeuvre van Borges. ‘Borges vind ik
vooral in zijn gedichten een aangrijpende schrijver. Zoals hij via zijn “ik”
aantoonbaar autobiografisch zijn
verlangen naar geluk etaleert, dat
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hakt erin. In zijn beroemde gedicht
Wroeging noemt hij het zijn grootste
zonde dat hij niet gelukkig is geweest.
Wat hem ook bijzonder maakt: hij
vermengt de genres. Hij is daarin een
voorloper van de postmodernisten.
Alles mag en kan, als het maar lukt.
Zijn essays zijn poëtisch en verhalend,
zijn verhalen poëtisch en essayistisch
en zijn gedichten hebben verhalende
en essayistische kantjes. Zijn grote les
is dat een schrijver moet vermaken
en nooit mag vervelen. Hij is geestig,
altijd.’

de het tweetal een dwarsdoorsnede
van de Spaanstalige poëzie. Hoe verloopt zo’n gezamenlijk project? Van de
Pol: ‘De een begint met een vertaling
en dan maakt de ander het af. Daarna
gaat het een aantal keren heen en
weer. Wij kunnen zo goed samenwerken omdat we buitengewoon op
elkaar gesteld zijn. Maar ook omdat
we tegen elkaar kunnen zeggen: ‘Ben
je nou helemaal bedonderd, dat kan
echt niet. We kunnen enorm inhakken op elkaars prestaties. We zeggen
natuurlijk ook heel vaak: ‘o, mooi
gedaan’. Ik denk dat we per gedicht

Borgesfan Máxima
Is van de Pol niet bang dat er weinig
belangstelling zal zijn voor de poëzie
van Borges in Nederland? ‘Poëzie is
altijd voor een kleine groep. Maar op
zichzelf is er een heel groot publiek
voor, denk maar eens aan liedteksten
of aan de bard van vroeger. Maar het
is in Nederland heel erg van de elite
geworden. Als ik dan denk aan die
verhalen over Pablo Neruda die in
een uitverkocht stadion zijn gedichten voorlas… Dat zou in Nederland
niet kunnen. Poëzie heeft hier muziek
nodig om te beklijven.’
Waardering voor haar Borgesvertaling
was er echter al op voorhand. Prinses
Máxima, ook een groot Borgesfan,
vond het zo leuk dat ze de vertalers
bij haar thuis uitnodigde om het eerste
exemplaar in ontvangst te nemen. Van
de Pol: ‘Daarmee laat ze zien dat ze net als haar schoonmoeder - ook van
de kunsten is en niet alleen prinses
en econome. Borges is overigens een
cultureel icoon in Argentinië. Als je
in de dierentuin bent, dan staan er
bordjes met citaten uit het werk van
Borges. Hij heeft veel geschreven
over de tijger, ook gedichten. Hij was
jaloers op de onbewuste elegantie en
de moed van de tijger en ging vaak
naar de dierentuin.

Anderhalve dag per gedicht
Van de Pol vertaalde de gedichten van
Borges samen met hoogleraar Spaans
Maarten Steenmeijer. Eerder vertaal-
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Van de Pol:

‘Ik vind dat de
naam van de
vertaler op de
kaft moet, want
hij is verantwoordelijk voor
alles wat er in
het boek staat’
wel anderhalve dag bezig zijn. De
redacteur van de uitgeverij heeft zich
er ook nog intensief mee bemoeid.
We hebben alle gedichten - een stuk
of vijfhonderd - aan het eind nog een
keertje aan elkaar voorgelezen tijdens
een weekje Mallorca. En dan hoorden
we het als er nog iets aan rammelde.’

Ambassadeur
Anderhalve dag per gedicht, dat is
pittig. Toch lukt het Van de Pol wel om
te leven van het vertalen van literatuur.
‘Ik heb een goede werkbeurs gekregen en schnabbel er graag wat bij. Ik
geef lessen en lezingen. Na de vertaling van Don Quichot heb ik zowat de

helft van alle bibliotheken van Nederland bezocht. Toen dat boek uitkwam,
is Don Quichot opnieuw ontdekt in
Nederland. Dat was heel bijzonder
want het was mijn eigen idee. Ik wist
niet precies wat ik wilde, schrijven
of vertalen. En toen dacht ik, och laat
ik de Don Quichot gaan vertalen,
want dan weet ik zeker dat ik twee
jaar ontzettend veel pret heb en het
boek ontzettend goed leer kennen.
Dan kan ik daar weer over schrijven
en over praten, want dat vind ik leuk,
die meerwaarde. Als je ervan houdt
dan heb je het er voor over en ben je
veel preciezer. Je wordt dan ook een
beetje zo’n schrijver. Die meerwaarde
is voor Maarten en mij allebei heel
belangrijk. Je bent toch een soort
ambassadeur van de schrijver.’

Innerlijke logica
Het is vrij uniek dat een vertaler
optreedt als ambassadeur van een
schrijver, lang niet alle vertalers doen
dat. ‘Nee en dat is eigenlijk doodzonde. Want zij kennen een boek zo
goed. Als je houdt van een schrijver
en er iets meer mee doet, dan ontstaat
er een soort vlekwerking. Ik vind ook
echt dat de naam van de vertaler op
de kaft moet, want hij is verantwoordelijk voor alles wat er in het boek
staat. Ik ben ervan overtuigd dat je
in een laatste fase het boek opnieuw
moet schrijven. Het moet zijn eigen
innerlijke logica weer krijgen. Het is
een nieuw organisme in een andere
taal. Er zijn veel vertalingen waarbij
de puzzel wel gelegd is, maar daar
blijft het bij. Het wordt geen autonoom
literair product waarbij er een nieuwe
melodie ontstaat. Toch geloof ik dat de
kracht van het oorspronkelijke werk er
hoe dan ook altijd doorheen breekt,
ook al is de vertaling niet goed.
Hoogleraar vertaalwetenschap Kitty
van Leuven-Zwart beweerde ooit dat
ze eerst niks aan de Don Quichot vond
omdat de vertalingen niet deugden.
Daar geloof ik geen bal van! Ik denk
niet dat een boek makkelijk kapot kan
worden gemaakt door een vertaling.’ 
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Madrid
en bicicleta
Rijke historie en groene oases

Spaanse steden als Málaga, Barcelona en La Coruña met lange
boulevards langs zee, zijn heerlijk om per fiets te verkennen. Maar
de drukke miljoenenstad Madrid? Ook daar is het fietstoerisme in
opmars. Er zijn leuke rondleidingen en als je eenmaal de smaak
te pakken hebt, kun je zelf op pad. Zwerven door het Parque del
Retiro of het Casa de Campo. En als je echt wat kilometers wilt maken, dan rijd je de volle 65 kilometer Anillo Verde om Madrid heen.
Tekst: Jeannette van Ditzhuijzen | Foto’s: Frans de Graaff

Een van de fraaie nieuwe fietspaden in Madrid gaat langs de Manzanares
Rechts: Markant kunstwerk langs de Anillo Verde
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Interview
Met de fietstocht 'Modern Madrid' kom je
langs diverse wolkenkrabbers

De Calle Mayor is druk, het verkeer raast voorbij. Voor fietsers lijkt nauwelijks
ruimte denken we als we op weg zijn naar onze eerste rondleiding. Toch fietsen
we even later in een lange sliert probleemloos langs dezelfde Calle Mayor. We
passeren het Plaza del Sol, waar onze gids José Ignacio de eerste stop maakt
bij het Congreso de los Diputados. Dit is de tour langs modern Madrid en we
zullen voornamelijk langs de drie boulevards fietsen: Del Prado, De Recoletos
en ten slotte La Castellana. Mario en Javier, medewerkers van Bike Spain, fietsen
mee om op drukke knooppunten het verkeer tegen te houden zodat we als
groep bij elkaar blijven. De deelnemers, dertien in totaal, komen uit Amerika,
Australië en Nederland. Vanwege de veiligheid mogen er maximaal 25 mensen
deelnemen aan de fietstours, vertelt José. En helmen zijn verplicht.

Het Palacio de Cristal in het Retiro Park

Het Casa de Campo biedt fietsers aangename schaduw

Groene oase
Het voordeel van een begeleide fietstocht is dat je een stad in vogelvlucht leert
kennen en je al je vragen op de gids kunt afvuren. In goed Engels vertelt José
ons in het kort iets over de geschiedenis van Madrid, waarna hij ons langs diverse interessante pleinen en gebouwen leidt. Het overdadig versierde stadhuis,
in 1910 gebouwd als postkantoor, bijvoorbeeld. Aan de overkant beginnen de
Calle de Alcalá en de Gran Vía, die tegelijk met het postkantoor werd aangelegd. De koepel van het Metrópolisgebouw glimt in de zon. Dan rijden we de
Recoletos op, volgens José vergelijkbaar met de Parijse Avenue Foch. Het stond
vol paleizen, zoals het Casa de América en het Salamanca paleis uit het midden van de 19e eeuw. Maar veel is afgebroken en de paleizen die overbleven,
herbergen nu vooral kantoren. Midden tussen het drukke verkeer is een breed
wandel- en fietspad aangelegd in een oase van groen. Er zijn zelfs twee prachtige terrassen, van Café Gijón en van het Art Nouveau Café El Espejo, vanouds
plekken waar schrijvers en kunstenaars samenkwamen.

Oud en nieuw
Ten tijde van Franco werden veel historische gebouwen rigoureus afgebroken
om plaats te maken voor wolkenkrabbers en moderne kantoren. Sommige
daarvan zijn inmiddels even beroemd als de oude paleizen, zoals de Torre
Picasso die we vanaf de Nuevos Ministerios zien. De ministeries zijn een creatie
van Franco, de Picassotoren en de andere wolkenkrabbers zijn van na zijn tijd.
Ze horen bij het moderne financiële centrum van Madrid. Van hieruit keren
we terug naar Bike Spain, we zijn drie uur onderweg geweest. We plakken er
meteen een tocht aan vast door de oude wijken en krijgen zo een goed idee
van het ontstaan en de groei van Madrid. José begint bij de middeleeuwse wijk
en neemt ons dan geleidelijk mee door de tijd. Zo zien we de 15e-eeuwse kerk
van San Pedro, de oudste van Madrid, en uiteraard de gloednieuwe kathedraal
naast het koninklijk paleis. Op het gezellige Plaza de Santa Ana vertelt José hoe
rondom dit plein een kunstenaarswijk ontstond. Dat begon met de bouw van
de eerste theaters nadat de stadsmuur in de 16e eeuw was afgebroken. De
theaters trokken ook schrijvers aan als Cervantes, Lope de Vega en Calderón
de la Barca, van wie een standbeeld op het plein staat.

Retiro: ideaal fietspark
Nu we gewend zijn geraakt aan het fietsen in de stad, gaan we er de volgende

Fietsen over de Recoletos
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De
paden
van de
Anillo
Verde zijn
prachtig
aangelegd
en je kunt
overal
de metro
pakken
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Saber MÁs
MADRID
dag zelf op uit. Via achterafstraatjes rijden we naar het Atocha treinstation uit
1892. In de oude stationshal met glas en staal is de hand van Gustave Eifel te
herkennen. Hij werkte samen met de Spaanse architect Alberto Palacio Elissagne aan dit gebouw, waarin nu een mooie tropische tuin is aangelegd. De
treinen vertrekken vanuit een nieuwere hal. Na een korte klim komen we in
het Parque del Retiro waar in het weekend half Madrid zich verzamelt: met de
wandelwagen en een sliert kinderen, op de fiets, in joggingoutfit of op skates.
Bij het botenmeer trekt een klassiek strijkje veel bekijks, totdat een jazztrompettist Mozart overstemt. Oorspronkelijk was dit park uitsluitend bedoeld voor
de hovelingen van koning Philips IV (1605-1665). Een eeuw later mochten ook
anderen het park in, mits netjes aangekleed. Pas vanaf 1868 stond het park
open voor iedereen en het is tegenwoordig een ideale plek voor fietsers. Niet te
groot, maar met veel - hoe heerlijk soms - beschaduwde paden.

Landinformatie

Anillo Verde en andere fietsroutes
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heb je een supplement nodig van

vanaf km 26 de gele route rijden

1 euro.

langs de Manzanares, met aan

Racers en zondagsrijders
Na al deze ‘vingeroefeningen’ op de pedalen wordt het tijd voor het echte werk:
een deel van de Anillo Verde, een 65 kilometer lang fietspad rond Madrid. De
paden van deze fietsring zijn breed en prachtig aangelegd, maar het vergt wel
enig gepuzzel om er te komen. Na een bezoek aan het Museo de América, ten
noorden van het Parque del Oueste, proberen we de rivier over te steken om bij
de Anillo Verde uit te komen. Dat valt vies tegen. We belanden in een oerwoud
van snelwegen en net als we de hoop willen opgeven, zien we een fietser, die
ons welwillend naar de fietsbrug over de rivier en de snelwegen leidt. We zitten
nu op de Anillo Verde en fietsen onder schaduwgevende pijnbomen over het
voormalige koninklijke jachtterrein Casa de Campo. Net als het Retiro is dit een
typische weekendbestemming voor Madrilenen die er even uit willen zijn. Het
barst er dan van de fietsers, zowel racers als zondagsrijders. De route wordt
aangegeven met stevige houten kilometerpalen, die aan de bovenkant oranje
zijn geschilderd. Soms weet je niet meer welke kant je uit moet. In het weekeinde is dat geen probleem, dan volg je gewoon de andere fietsers die de route
op hun duimpje kennen.
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Tips voor veilig fietsen

Vanaf 69 euro per nacht. Vraag

• Steek in de stad altijd over bij

om een kamer met balkon!
www.hotelganivet.com

de voetgangersoversteekplaatsen.
• Fiets zo nodig over de stoep.

Fietsen
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nauwelijks gewend aan fietsers.
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ook Spaanstalige fietstours en bij

bus- en taxibanen rijden, maar

Makkelijk afhaken

voldoende belangstelling zelfs

voetgangerszones zijn verbo-

Wanneer we Casa de Campo verlaten, komen we in de buitenwijken van Madrid. Minder spannend, maar het fietspad voert vaak door een park. Als we een
stuk langs een drukke weg rijden, moeten we regelmatig afremmen om een
zijweg over te steken. Jammer, maar toch is het aardig fietsen omdat er duidelijk
moeite is gedaan om het fietspad een groen uiterlijk te geven met oleanders, lavendel en nog jonge bomen. Wanneer de bomen groter zijn, zal dit er allemaal
nog veel groener uitzien en ook schaduwrijker zijn. Bij de rivier de Manzanares
fietsen we weer door een nieuw aangelegd park. Iets verderop trekt een heuvel
de aandacht vanwege het enorme kunstwerk erbovenop van een vrouwenhoofd
met hoed van cortenstaal. Via een slingerend pad kun je naar de top lopen of
fietsen. Wanneer we een paar kilometer verderop een bordje tegenkomen dat
naar een metrostation verwijst, besluiten we dat het genoeg is geweest. Dat is
het prettige van de Anillo Verde. Als je er genoeg van hebt, kun je makkelijk
afhaken. Er is altijd wel een metrostation in de buurt zodat je snel kunt terugkeren naar je hotel. 
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De Spaanse Ry Cooder

Javier Limón

‘Zonder traditie
geen
ontwikkelingen’

H

Hij mag dan nog geen bekende naam
zijn in Nederland, maar op North Sea
Jazz zaten wel tweeduizend mensen geboeid te luisteren naar Javier Limón en
zijn muzikale vrienden. In zijn project
Mujeres de Agua brengt hij zangeressen
uit de landen rondom de Middellandse
Zee samen. Het vertrekpunt is flamenco,
maar Limón rekt de grenzen graag op,
hoewel hij daar zelf genuanceerder over
denkt. ‘Eigenlijk doen alle zangeressen
het zelfde.’
Tekst en foto's: Jos Schuring

Limón maakte zelf tot nu toe drie cd’s,
maar is vooral actief als producer. Hij
nam platen op als Lágrimas Negras
met Bebo Valdés en Diego El Cigala,
en El Pequeño Reloj van Enrique
Morente. Hij heeft twee Grammy’s op
zijn naam staan. Ook produceerde hij
de eerste cd van Concha Buika die in
Spanje 150.000 exemplaren verkocht. Hij componeerde voor Enrique
Morente, Estrella Morente, Remedios
Amaya, Potito en Montse Cortés en
werkte met Wynton Marsalis en Paco
de Lucía. Dit is nog maar een greep…

Leerzame tradities
In het Rotterdamse Hilton repeteert
Limón met enkele muzikanten voor
zijn optreden een dag later op het
North Sea Jazz Festival. Naast hem zit
Ali Amr die kanun, de Turkse variant
van de citer, speelt. Rechts van hem
danst La Shica die ook solo carrière

maakt, maar graag van de partij is in
Limóns project. De sfeer is ontspannen, maar zeer geconcentreerd. Na
afloop toont Limón zich een bescheiden, zeer aimabel mens. Hij praat
zachtjes, maar wel gedecideerd. ‘Ik
heb de laatste jaren ook met zangeressen uit de Mediterrane regio buiten
Spanje gewerkt, zoals Mariza uit Portugal, Eleftheria Arvanitaki uit Griekenland, Aynur uit Turkije en Yasmina
Levi uit Israël. Het viel me op dat de
aanpak van al deze zangeressen muzikaal veel overeenkomsten vertoont:
zang, percussie en snaren voeren de
boventoon. Of dat nu een flamencogitaar, een bouzouki, een langhalsluit
of een Portugese gitaar is, maakt
eigenlijk niet zoveel uit. De overeenkomsten en de subtiele regionale
verschillen leveren een interessant
muzikaal spectrum op. Dat is Mujeres
de Agua geworden. Heel plezierig is
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‘Hij moest
altijd muziek
maken, ook
al vlogen de
bommen om
zijn oren’

Nynke Laverman:

‘Als hij
speelt, zing
ik anders’
‘Via Concha Buika kwam
ik op het spoor van Javier
Limón. Wat me vooral trof
was de manier waarop zij
samenspeelden. Ik zag een
You Tube filmpje van hen en
wist direct dat ik met hem
wilde werken. Javier kan
met elke noot een verhaal
vertellen. Als hij me begeleidt
dan gebeurt er iets: ik weet
niet wat, maar ik ga anders
zingen. Het voelt fantastisch.
Zoals het nu lijkt gaan we
begin 2012 opnemen. Eerst
ga ik nog moeder worden.’
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dat ik door deze ontmoetingen ook
in contact kwam met muzikanten die
me enorm hebben geïnspireerd,
zoals klarinettist Hüsnü Senlenderici
uit Istanbul (bekend van het Taksim
Trio, red.) en kanunspeler Ali Amr uit
Palestina. Zij spelen vanuit een andere
traditie en dat is zo leerzaam.’

Kruisbestuiving en urgentie
Limón kon direct na zijn studies in
Madrid en New York overal ter wereld
aan het werk als muzikant, producer
en componist. Minzaam lachend: ‘Ik
ben vooral producer en slechts een
beperkte gitarist, maar ik vind het erg
aantrekkelijk om voor mensen met wie
ik werk te componeren, ook al kost me
dat soms veel moeite. Ik doe dat alleen
als ik dat zinnig acht. Met Mujeres de
Agua was het juist interessant om te
putten uit tradities, zoals het Ladino,
de taal van de Sefardische joden, de
Grieks liederencultuur of de maqaams,

het toonladdersysteem uit het MiddenOosten.’ Limóns muzikaliteit en visie
op traditie en vernieuwing maken hem
ook veelgevraagd als pedagoog. ‘Ik
ga in Boston doceren over mediterrane muziek, een geweldige eer. Maar
eigenlijk zou ik moeten betalen in
plaats van dat ze mij een honorarium
geven, want ik ga daar zoveel leren van
die studenten. Ik wil ook mijn bijdrage
leveren aan de kruisbestuiving en dus
zetten we ook een programma op in
Valencia. Leren is het allerleukste. Als
ik bedenk hoezeer jongens als Ali en
Hüsnü mij hebben geïnspireerd, onbetaalbaar is dat. Ali is afkomstig van de
Palestijnse gebieden en heeft het dus
niet makkelijk gehad. Hij móest altijd
muziek maken, ook al vlogen de bommen om zijn oren. En hij deed dat dus
ook altijd. Mijn zoon van negen speelt
piano, maar hij wil ook vaak gamen en
tv kijken. Dat is onvergelijkbaar met de
urgentie die Ali in zich heeft.’

Vanuit flamenco terug
naar India
Limón produceert ook muziek van
Anoushka Shankar, de dochter van
Ravi Shankar en zus van Nora Jones.
‘Door haar ben ik me meer gaan
verdiepen in India. Als je het over
tradities hebt, kun je daar je lol op.
Er is zo veel muzikale rijkdom in
India, vooral in het noorden in Rajahstan.’ De Indiase traditie in die
regio raakt aan die van flamenco.
De zigeuners van Rajahstan worden
algemeen beschouwd als de eerste
Roma. ‘Dat klopt, flamenco heeft daar
zijn wortels en dat bracht me op het
idee om vanuit de flamenco de weg
terug te bewandelen naar de Indiase
zigeunermuziek. Ik heb nog zoveel te
doen. Wist je trouwens dat het woord
gaucho ook daar zijn oorsprong heeft?
De Afghaanse heerser Mahmoud van
Ghazna drong vaak Noord-India binnen om slaven te halen. Van Ghazna

komt het woord Gaucho, de vreemdeling die niet te vertrouwen is.’
Flamenco zit volgens Limón helemaal
niet zo vast in de traditie als vaak
wordt beweerd. ‘Het bestaat tweehonderd jaar en vergeleken met pakweg
het Gregoriaans is dat dus niet lang.
En het is in beweging. Wist je dat de
cajón nog maar dertig jaar gebruikt
wordt in de flamenco? Paco de Lucía
kocht een keer zo’n kist in Peru en
nu is het instrument volledig ingeburgerd in de flamenco. Natuurlijk heb
je jonge mensen nodig om de traditie
levend te houden, maar die zijn er
ook. Neem Sandra de Carrasco die
jong is, maar zeer goed weet waar
flamenco vandaan komt en daar zelf
nieuwe elementen aan toevoegt. La
Shica verweeft flamenco met copla
en rap. En wat te denken van Ojos de
Brujo? Ik ben niet pessimistisch over
de toekomst van flamenco. Een probleem is wel dat puristen de vernieu-

wing afkeuren. Daarmee doen ze de
flamenco geen goed. Estrella Morente
is nu de belangrijkste zangeres. Zij
draagt natuurlijk de erfenis van haar
vader mee maar zal deze verder ontwikkelen. Daar ben ik van overtuigd.’

Muzikale archeologie
Men of Fire wordt de opvolger van
Mujeres de Agua. Limón wil dan vooral
met Afrikanen gaan werken. ‘Richard
Bona bewonder ik zeer, maar ook
Cheich Lô of Youssou N’Dour passen goed in wat ik wil, maar ook een
Chick Corea. Ach ik heb geloof ik
al wel twintig namen op mijn lijstje.
Ali is natuurlijk van de partij en gaat
ook mee naar Congo. Wat ze daar
met rumba doen, geïnspireerd op
de Cubanen, is ronduit prachtig en
in Spanje nauwelijks bekend.’ Limón
bedrijft een soort muzikale archeologie en toont daarin verwantschap met
de werkwijze van Ry Cooder. ‘Ik ben
benaderd door Nynke Laverman. Ik
was aangenaam verrast toen ik haar
Friese fado hoorde, prachtig is het. Ik
ga met haar in Friesland opnemen,
maar ik wil eerst de Friese taal horen,
de weilanden en de luchten zien, het
landschap op me laten inwerken. Ik
moet gewoon weten vanuit welke
traditie zij haar muziek maakt.’ Alweer
die traditie. ‘Daar draait het voor mij
altijd om, maar wel met de blik op de
toekomst, anders ontbreekt de ontwikkeling. Je kunt geen goede jazz spelen
als je niets afweet van Miles Davis of
Duke Ellington. Met flamenco werkt
het precies zo.’ 
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Cuba
Een eiland met
parelwitte
Caribische
stranden. Voedselloketten waar rum
wordt geserveerd
en een bevolking
geobsedeerd door
salsa. Langs
wegen vol
pruttelende
museumstukken
spreekt op
billboards de
leider nog steeds
het land toe.
Welkom in de
tropische variant
van een
socialistische
republiek.
Tekst Annette Spaan

Communisme met kleur

H

et voelt alsof ik in een vervallen decor van een Amerikaanse zwart-wit
film sta, waar felgekleurde Cadillacs, Fords en Chevrolets doorheen sjezen. Op een bioscoop knipperen overgebleven letters van filmtitels. Verf
bladdert van betonnen muren van Miami-achtige gebouwen. Ik ben in Havana,
hoofdstad van het land dat is getekend door de revolutie van Che Guevara en
Fidel Castro. Even later loop ik door brede lanen met koloniale huizen en grote
tuinen. Statig proberen de villa’s die zuchten onder de verwaarlozing hun rug
recht te houden, onderwijl snakkend naar hun rijke verleden.

Oude grandeur
Voor drie cent neem ik de bus. Door de stoffige ramen zie ik Havana Vieja naderen, het grootste koloniale stadshart in Latijns-Amerika. Het is de oudste wijk van
Havana. Eenmaal uitgestapt, passeer ik voedselloketten waar Cubanen rijendik
verveeld staan te wachten. Restaurants zijn sober ingericht, etalages zijn leeg.
Nieuwsgierig gluur ik even bij een klein fabriekje naar binnen. De machines die
piepend hun werk doen, hadden al lang naar het bejaardentehuis gemoeten.
Dan kom ik op het Plaza Vieja. Ik zie imposante koloniale gebouwen met Andalusische bogen strak in de verf staan. Stijlvolle restaurants met gezellige terrassen,
palmen en de muziek van een salsaband geven alles een exotische zweem. Hier
komt, dankzij een bijdrage van de UNESCO, de oude Cubaanse grandeur weer
tot leven. Gretig snuffel ik op het Plaza de Armas tussen tweedehandsboeken
over Fidel Castro, Che Guevara en de revolutie. Zelfs tijdschriften uit de jaren
vijftig zijn hier te vinden. Dan wordt het hoog tijd voor een mojito.

foto’s: Annette Spaan en Belledesign

Vergeelde geschiedenis
Verdiept in een boek over Fidel toast ik in het drukke ‘Bodeguita del Medio’ op
De Begrafenis
van delokt
graaf
van
Orgaznaar
van Elbuiten,
Greco
voormalig stamgast Ernest Hemingway.
De zeewind
mij
weer

In de straten van Havana is het soms alsof
je in een filmdecor loopt
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voor een heerlijke wandeling over de beroemde Malecón, de kilometerslange
zeepromenade, waar een spectaculaire zonsondergang de Cubaanse nacht
inleidt.
Nieuwsgierig naar de geschiedenis van Cuba zet ik koers richting het ‘Museum
van de revolutie’. Eenmaal binnen verbaas ik mij over de vergeelde knipsels en
plaksels aan de muur, met propaganda in getypte onderschriften. Daarna duik ik
Centro Havana in, de tweede belangrijkste wijk van de stad met een mooie mix
van gebouwen uit verschillende tijden in diverse bouwstijlen. Hoog op de trappen van het Capitolio kijk ik uit over Havana, met een intens geluksgevoel. Als
ik besluit terug te keren naar mijn hotel wenk ik een knalroze Chevy. Het voertuig ziet eruit alsof het ternauwernood een oorlog heeft overleefd. De radio heeft
geen knoppen meer, de zijspiegels zijn gebarsten, in de leren bekleding lijkt
een tijger zijn nagels te hebben gezet en de deurgrepen zijn afgebroken. Mijn
chauffeur rijdt krankzinnig. Ik ben opgelucht als de automobiel met een schok
voor mijn hotel tot stilstand komt.

Oranje aarde en tabaksplanten
Na drie dagen Havana ben ik onderweg naar de vallei van Viñales, in de provincie Pinar del Rio. Dé tabaksregio van Cuba. In het gelijknamige dorp Viñales
hangen de Cubanen relaxed in hun schommelstoelen op de veranda. Mijn hart
maakt een sprongetje als ik een blik werp in de aangrenzende vallei. Tussen
oranje aarde met felgroene tabaksplanten en hoge palmbomen staan begroeide
kalksteenrotsen, mogotes, als bulten in het landschap. Houten huisjes met daken
van gedroogde palmbladeren dommelen in de zon. Ik struin een beetje door
de tabaksplantages als een Cubaanse naar mij toekomt. ‘Sigars? You quieres
sigars?’ Verwachtingsvol kijkt ze me aan. Ik volg de vrouw naar haar huis, waar
een groepje biggetjes bij ons aanhaakt. Binnen worden verschillende tabaksbladeren en sigaren op tafel gegooid. Ze houdt er één onder haar neus en moedigt
mij aan hetzelfde te doen. ‘Muy bueno, very good’. Ik rook niet, maar vertrek met
twee pakken sigaren. In de middag huur ik een scooter voor een zeer belangrijke missie: relaxen op een tropisch strand. Het voelt alsof ik zweef als ik langs
de eindeloze velden en door de dorpen rijd. Dan ligt een strook diepblauw water aan mijn voeten, fonkelend in de zon. Palmbomen wiegen heen en weer. Ik
parkeer mijn scooter en sta binnen één minuut in bikini. Een harde plons en een
intense vreugdekreet later zwem ik in zee.

Met een
sigaar
in haar
mond
en een
pittige
attitude,
verzacht
door een
vleugje
dementie,
werpt ze
Che
hartstochtelijk een
kus toe

Revolutie
‘Op het moment waarop het nodig zou zijn, zou ik bereid zijn om mijn leven te
geven voor de bevrijding van welk land van Latijns-Amerika dan ook. Zonder iets
van iemand te vragen, zonder iets te eisen en zonder iemand uit te buiten.’
Che Guevara’s indringende woorden staan op het aan hem opgedragen monument in de stad Santa Clara. Ernaast de tekst van de afscheidsbrief die hij aan
Fidel schreef, omdat hij de revolutie buiten Cuba wilde voortzetten. Ik staar naar
het beeld van Che Guevara dat hoog over de stad uitkijkt, waar ik net een paar
uur geleden ben aangekomen. Vanbinnen word ik stil. Vlakbij het monument bevindt zich het mausoleum. Ik ga naar binnen en kom in een donkere ruimte verlicht door een wakende vlam. Kleine spotjes zijn gericht op stenen met namen
van revolutiehelden. Een grote steen staat in het midden, die van Che. Daarna
bezoek ik het aangrenzende museum over zijn leven. Ik ben onder de indruk van
het idealisme en de moed waarmee hij de strijd aanging tegen de onrechtvaar
digheid.
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Statig
proberen
de villa’s
die
zuchten
onder
de
verwaarlozing
hun rug
recht te
houden,
onderwijl
snakkend
naar
hun rijke
verleden

Kus voor Che
Trinidad staat nu bovenaan mijn lijstje. Dit stadje in midden-Cuba ademt nog helemaal de geest van het Spanje uit de zestiende eeuw. Typerend zijn de vrolijk
gekleurde huizen met smeedwerk raampartijen in straten met grote keien. Trinidad lijkt te dansen. Salsa knalt uit grote boxen en overal zie ik heupen bewegen.
Op een binnenplaatsje staat een salsaband te spelen. Op de trappen van muziekhuis Casa de la Música raak ik in gesprek met Walter. Hij komt uit Duitsland
en heeft zijn studie onderbroken om door Latijns-Amerika te kunnen reizen. De
volgende dag wandelen we samen het stadje uit op zoek naar watervallen. We
passeren suikerrietvelden, bananenbomen en palmen. Bij een oude villa worden
we binnengevraagd en krijgen we een uitgebreide rondleiding door een bejaarde Cubaanse. Met een smeulende sigaar in haar mond en een pittige attitude,
verzacht door een vleugje dementie, toont ze haar slaapkamer, waar een foto van
Che boven haar bed hangt. Hartstochtelijk werpt ze hem een kus toe.
In het tropische bos kunnen we de watervallen nergens vinden, tot we plotseling
water horen stromen. Daar zijn ze! Snel lopen we verder. Het eerste wat we zien
is een Cubaan die rokend voor een klein hutje zit en rum en cola verkoopt. De
Cubanen weten de toeristen ook overal te vinden. Even later zwemmen we naast
het hutje onder een waterval tussen de vissen, in kraakhelder water. Wat een
geweldige ervaring. Naar Trinidad keren we terug in Cubaanse stijl. Enthousiast
springen we in de laadbak van een truck. Hij rijdt weg en onmiddellijk vallen we
achterover. Schuddend en trillend rijden we door diepe kuilen, terwijl we de rand
van de laadbak angstvallig vasthouden. We gieren van het lachen. Bij aankomst
zijn onze handen vet en ruiken goor. We zien eruit alsof we uren door de modder
hebben gerold.

Salsa en Santería
Na het afscheid van Walter met veel cocktails, bezoek ik de tweede stad van
het eiland, Santiago de Cuba. Gelegen aan de Caribische zee en met Jamaica
als buurman zit het hier met de exotische sfeer helemaal goed. De stad is dan
ook veel minder Amerikaans dan Havana. Er is een geweldig nachtleven en de
muziek is van grote klasse. Even overweeg ik salsalessen te nemen, maar als ik
de Cubanen in actie zie, vrees ik dat mijn Hollandse heupen het niet gaan redden. Gelukkig overnacht ik bij een Cubaanse familie in een Casa Particular, die
mij geen seconde zonder salsamuziek laat zitten. Of ik nou ontbijt, even op mijn
balkon over de stad uitkijk, of geniet van hun Cubaanse kookkunsten, de salsa
swingt altijd door het huis. Ze zorgen voor mij alsof ik deel van de familie ben.
Soms wordt het mij in Santiago de Cuba iets te exotisch. Zoals op de avond dat
er ‘een feestje’ voor me wordt georganiseerd. Onder luid tromgeroffel wordt een
geitje de trap afgedragen, dat te midden van de feestgangers ritueel wordt geslacht. Mijn Afro-Cubaanse familie had mij wel even mogen vertellen wat zij als
aanhangers van het op Cuba veelvoorkomende Santería geloof verstaan onder
een leuke avond.
Van mijn laatste zonnestralen geniet ik in de omgeving van Baracoa, niet ver van
Santiago de Cuba. Dit deel van het eiland is een absoluut Shangri-La. Hoge bergen bedekt met palmbomen, prachtige stranden en overal tropisch fruit. Op het
strand probeert een Cubaan me een kokosnoot te verkopen. Met een groot hakmes splijt hij hem in tweeën. ‘What more do you want for lunch?’ vraagt hij uitnodigend. Even later keert hij terug met de gevraagde sinaasappelen en mango’s.
Vers geplukt. Terwijl ik geniet van de vitaminen, staar ik naar de zee. Ik denk aan
de Indianen die op dit eiland door de Spanjaarden zijn vermoord, de import van
Afrikaanse slaven, de verovering door de Amerikanen en de revolutie van Fidel.
Wat heeft de toekomst voor Cuba nog in petto?
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Una isla dotada de
playas caribeñas
de blancas arenas.
Centros de abastecimiento de alimentos
donde se sirve ron y
una población cautivada por la salsa.
Desde las vallas publicitarias situadas a
lo largo de las carreteras por donde
circulan con sonido
ronco auténticas
piezas de museo,
el líder sigue dirigiéndose al pueblo.
Bienvenido a la variante tropical de una
república socialista.

Oefen je
Spaans
met deze
samenvatting

Me siento como en el ruinoso decorado de una película americana en blanco y
negro, por el que desfilan Cadillacs, Fords y Chevrolets de vivos colores. En la
cartelera de un cine parpadean letras sueltas abandonadas a su suerte. La pintura se despega del cemento de las paredes de edificios que recuerdan Miami.
Estoy en La Habana, capital de un país marcado por la revolución de Che Guevara y Fidel Castro. Poco después deambulo por las amplias avenidas flanqueadas
por casas de estilo colonial y vastos jardines. Con dignidad intentan no sucumbir
bajo el peso del abandono, suspirando por el esplendor de antaño.

Antigua gloria
Por tres céntimos me subo al autobús. A través de los cristales polvorientos vislumbro La Habana Vieja, el núcleo urbano colonial más grande de América Latina. Se trata del barrio más antiguo de La Habana. Después de bajarme paso por
delante del centro de abastecimiento de alimentos donde los cubanos esperan
aburridos en diferentes colas. Los restaurantes están sobriamente decorados,
los escaparates están vacíos. Al cabo de tres días me dirijo al valle de Viñales, la
región tabacalera de Cuba. En el pueblo homónimo los cubanos se balancean
en sus mecedoras en los porches. Durante mi paseo por las plantaciones se me
acerca una mujer cubana: ‘Sigars? You quieres sigars?’ Me dirige una mirada expectante. La sigo hasta su casa, donde se nos une un grupo de cerditos. En el
interior de la casa coloca sobre la mesa diferentes puros y hojas de tabaco. Sostiene un puro debajo de la nariz y me insta a seguir su ejemplo. ‘Muy bueno, very
good’. No fumo, pero salgo con dos paquetes bajo el brazo.

En Baracoa
Los últimos rayos de sol los disfruto en los alrededores de Baracoa, no muy lejos
de Santiago de Cuba. Esta parte de la isla es, sin lugar a dudas, una auténtica
Shangri-La. Altas montañas cubiertas de palmeras, magníficas playas y, por todos lados, fruta tropical. En la playa un cubano me intenta vender un coco. Con
un impresionante machete lo parte en dos. ‘What more do you want for lunch?’
pregunta. Instantes después regresa con las naranjas y mangos que le pedí. Recién recogidos. Mientras voy saboreando la fruta, contemplo el mar. Pienso en
los indios asesinados en esta isla por los españoles, la importación de esclavos
africanos, la conquista por Estados Unidos y la revolución de Fidel. ¿Qué más le
depara el futuro a Cuba? 
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het toerisme naar Latijns-Amerika bij. Veel mensen die
zich inschrijven voor een cursus bij ons, zijn Spanjefanaten
maar ze gaan ook op reis door Zuid- of Midden-Amerika.
Zoon Michael vult aan: “Ik denk dat de helft van de studenten nu met Latijns-Amerikaanse plannen rond lopen.
Zij leren hier de basisbeginselen en vertrekken daarna
bijvoorbeeld naar Buenos Aires om daar aan de universiteit
verder te studeren. We hebben door de jaren heen gezien
hoe de sociale contacten tussen Nederlanders en LatijnsAmerikanen ontstonden. Hieruit zijn vele relaties, verhuisplannen en samenwerkingen voortgekomen. Nu merken
we vooral dat de zakelijke belangstelling voor deze landen
snel toeneemt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan importeurs van Chileense en Argentijnse wijnen.”

Windmolens

Molinos de Viento

Van pionier
tot instituut
Spanje en het Spaans zijn sinds de dood van Franco in
1975 steeds populairder geworden in Nederland. Het
toerisme groeide en taalscholen schoten overal uit de
grond. Een van de pioniers was Molinos de Viento. Dit
Amsterdamse instituut begon in 1981 in een souterrain
aan de Amstel. Pilar Guillén uit Barcelona was de grote
motor achter deze taalschool. Inmiddels heeft ze dertig
jaar ervaring als docente. De directiestaf heeft ze echter overgedragen aan haar zoon Michael Kabela.
56

P

ilar raakte in de jaren zeventig verzeild in Nederland doordat ze in Israël verliefd was geworden
op een Tsjech die in Nederland woonde. Ze had
pedagogiek gestudeerd, in Barcelona een school
opgezet en ging in Nederland lesgeven aan kinderen van
Spaanse gastarbeiders. In 1981 besloot ze om taalles te
starten voor Nederlanders. Pilar: “Dat was eigenlijk puur
uit nostalgie, om een band met mijn land te houden. Maar
ook zag ik dat er in Nederland weinig was op dat gebied.
Er was geen Spaanse boekhandel, er waren nauwelijks
Spaanse culturele centra en zeker geen taalinstituut dat
louter Spaans onderwees. Een gat in de markt dus.”

Groeiende belangstelling
Twintig jaar geleden begon de belangstelling voor het
Spaans steeds verder te ontluiken. Pilar: “Het massatoerisme bestond al een tijdje maar mensen begonnen
meer en meer het binnenland in te trekken en interesse
te ontwikkelen voor de cultuur en dus ook de taal van het
land. Zo werd bijvoorbeeld de Camino de Santiago steeds
populairder. Dat culmineerde in 1992 toen de Olympische
Spelen in Barcelona plaatsvonden, Madrid de Culturele
Hoofdstad van Europa was en in Sevilla de Wereldtentoonstelling plaatsvond. Dat merkten we aan de groei van het
aantal cursisten. Sindsdien heeft de groei zich steeds verder doorgezet. Ook de komst van politieke vluchtelingen
uit Latijns-Amerika had grote gevolgen voor de toenemende belangstelling voor de Spaanse taal. Later kwam daar

Michael Kabela heeft in 1997 de leiding overgenomen van
zijn moeder. “Ik heb Spaans gestudeerd maar was er ook
vanaf het eerste moment bij toen we zochten naar een geschikte naam, Molinos de Viento (windmolens) leek perfect
vanwege de de molens waartegen Don Quichot streed.
Tegelijkertijd is het natuurlijk het symbool van Nederland.
Ik heb gezien hoe het bedrijfje van mijn moeder eigenlijk organisch groeide, van een klein winkeltje naar een
belangrijk Spaans taalinstituut. De persoonlijke band met
docenten en studenten is voor ons altijd heel belangrijk
geweest. Ik kan nog steeds genieten van al die mensen die
zo enthousiast de taal bij ons willen ontdekken of perfectioneren. Laatst vierden we ons dertigjarig bestaan en dan is
het fantastisch dat al die oud-leerlingen en oud-docenten
langskomen.

Pittig maar plezierig
Pilar kan inmiddels bogen op dertig jaar onderwijservaring en ziet hoe de manier waarop mensen een taal willen
leren aan het veranderen is. “We weten inmiddels natuurlijk
als geen ander dat cursisten in korte tijd zoveel mogelijk
Spaans willen leren. Ze willen snel een redelijke praktische kennis hebben waarmee ze uit de voeten kunnen
maar ook een theoretische ondergrond waar ze op terug
kunnen vallen. Tegelijkertijd weten we dat iedereen het
tegenwoordig erg druk heeft en dat cursisten dus weinig
tijd hebben. Daarom hanteren we een overzichtelijk pakket
van elf lessen van anderhalf uur per week. Het is best wel
pittig, zonder zelfstudie red je het niet. Maar het is niet alleen studeren! Iemand die de hele dag heeft gewerkt en ‘s
avonds nog naar Spaanse les gaat, moet er vooral plezier
in hebben. In de lessen proberen we dus het aangename
met het nuttige te verenigen. Dat merk je trouwens niet alleen in onze lokalen, maar ook daarbuiten; ons bijzondere
gebouw in de Utrechtsedwarsstraat is een prachtig oud
fabriekspand en de sfeer is altijd familiair.
Meer informatie: www.molinosdeviento.nl
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Heerlijk,
helder

Huesca
Huesca lijkt hetzelfde lot beschoren als de hoogste berg van
deze regio, de Monte Perdido. Een verloren bestaan tussen
Catalonië en Baskenland. Maar Spaanse en Franse toeristen
bezoeken de regio graag om er te wandelen, te skiën, eeuwenoude cultuur op te snuiven en steeds vaker ook vanwege de
gastronomische hoogtepunten.
Tekst: Margriet Prinssen | Foto's: Jules Carati, Margriet Prinssen en IStock

H

uesca is toeristisch gezien nog onontgonnen
terrein, maar dat is eigenlijk alleen maar een
grote pre. Deze door de Pyreneeën van Frankrijk
gescheiden provincie heeft alle ingrediënten voor een
heerlijke vakantie vol avontuur, cultuur en gastronomische
verwennerij. Huesca is iets groter dan Vlaanderen maar
met 225.000 inwoners zeer dun bevolkt. In het majestueus
uitgestrekte landschap vol aardkleuren, albast en kalksteen, met als hoogtepunt de Monte Perdido, kun je dan
ook gemakkelijk verdwalen.

Grote diversiteit

Huesca
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De Pyreneeën zorgen voor een ruig landschap en rond de
hoofdstad Huesca ligt een uitgestrekte vallei, een van de
grootste van Europa. Dankzij de voortreffelijke combinatie
van relatief koele berglucht met Spaanse zonkracht, is het
landschap enorm gevarieerd. Overal staan olijfbomen,
wijnranken en prachtige oleanders. In een paar uur rijden
kom je in totaal verschillende landschappen: ruige bergen,

waar wandelaars en vogelkijkers met rugzakjes zich in hun
element voelen in de frisse berglucht; woeste rivieren waar
je geweldig kunt raften en kanoën; eindeloze wijngaarden
met routes langs prachtige bodegas en proeverijen. Tussendoor vind je overal de schelpjes die bedevaartgangers
op weg helpen naar Santiago de Compostela. In de winter
zijn er ten slotte volop skipistes en andere goede wintersportmogelijkheden.

Boerenkeuken en toprestaurants
Van oudsher staat Huesca en de rest van de regio Aragón
niet bepaald bekend om zijn exquise gerechten. Integendeel: in alle handboeken wordt de keuken afgedaan als
boers en simpel. Sommigen noemen het vriendelijker
'bourgondisch'. De traditioneel belangrijkste specialiteiten
zijn wild zwijn, jabalí, uiteraard afkomstig uit de Pyreneeën
en ternasco de Aragón, zuiglam. Dit is speciaal omdat de
schapen zich op de berghellingen voeden met geurige
kruiden en de lammetjes dus ook heerlijk geurende melk
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De nouvelle cuisine heeft hier een mooi huwelijk
gesloten met de traditionele Aragonese keuken
te drinken krijgen. Verder is de migas bekend, in blokjes
gesneden oud brood met wat knoflook gebakken in reuzel
en soms voorzien van wat spekjes of flintertjes chorizo.
Inderdaad nogal simpel, maar daarom niet minder lekker.
Huesca sluit zich echter aan bij de gastronomische ontwikkeling in de rest van Spanje. Inmiddels zijn er in een stadje
als Huesca met 55.000 inwoners, maar liefst twee restaurants met een Michelinster. Eigenlijk is een van de twee de
ster pasgeleden kwijtgeraakt, maar volgens ingewijden is
dat vooral een kwestie van niet ter zake doende uiterlijkheden. Tijd voor revanche, vindt de kok van restaurant Lillas
Pastia, die een bijzonder menu serveert, met delicate amuses, een hoofdgerecht met truffel - Huesca is ook nog een
van de schaarse gebieden waar truffel wordt gevonden -,
fantastische kazen en heerlijke toetjes. Niet duur, voor ruwweg dertig euro heb je een uitstekend menu, inclusief een
rijpe, rode crianza.

Heerlijke kunststukjes
In een merkwaardig straatje, een typische Vinex-wijk eigenlijk, beetje burgerlijk, gordijnen dicht, bevindt zich het
andere restaurant in Huesca met een ster, Las Torres, waar
de gastheer vanavond zelf serveert. De nouvelle cuisine
heeft hier een mooi huwelijk gesloten met de traditionele
Aragonese keuken: de heerlijke hapjes zijn prachtig om te
zien en ware kunststukjes van kleur, geur en aroma, begeleid door een uitstekende rode wijn. Een aanrader als je
een keer echt bijzonder wilt eten en eens iets anders wilt
dan migas, wild zwijn of zuiglam. Trouwens, ook voor de
visliefhebber valt hier voldoende te genieten. Overal wordt
verse vis geserveerd, forel en kabeljauw en zelfs steur uit
de rivier de Cinca, maar ook garnalen en inktvis zijn volop
te krijgen, alles bereid met een bijzondere mengeling van
zoete, geurige, nootachtige kruiden uit de regio. Veel wilde
kamille, tijm in vele varianten en hele sterke oregano. Het
lekkerst zijn de tomates rosas uit de streek: een soort die
nergens anders groeit: aromatisch, met een perfecte verhouding tussen zoet en zuur en heerlijk sappig. Ik kon me
niet meer inhouden en bleef opscheppen... Opvallend is
de trots van mensen op het voedsel uit hun streek: of het nu
om olijfolie, wijn of tomaten gaat, iedereen praat enthousiast over al het moois wat er groeit en bloeit.

Imposante bodega
Ook de wijncultuur in Huesca is flink in opmars, vooral in
de Somontano, een gebied met een prima klimaat voor de
druiventeelt. Samen met Miguel Ángel Campo bezoeken

we enkele bodegas. Miguel Ángel woont al bijna 25 jaar
in Amsterdam, maar is opgegroeid in een dorpje in de
Pyreneeën en brengt er nog steeds iedere zomer een paar
maanden door. Zijn huis in het dorpje Biniesis is verbouwd
in traditionele stijl en runt hij nu als bed & breakfast, Casa
Campo. Met grote geestdrift vertelt hij over de geschiedenis, de cultuur, de gastronomie en de wijnen van Aragón.
We bezoeken twee van de vele tientallen bodegas, die
radicaal van elkaar verschillen. De eerste dag gaan we
op bezoek bij een traditionele wijnkelder, de Bodegas
Lalanne. Een familiebedrijf dat al zes generaties overgaat
van vader op zoon of in dit geval van vader op dochter. De
jongste telg Leonora leidt ons rond onder toeziend oog
van haar vader die trots knikt als hij ziet dat de bezoekers
enthousiast reageren op haar verhaal. De familie heeft
landerijen in de buurt van Barrastro en woont in een schitterend landhuis met een prachtige binnentuin. Alles ademt
geschiedenis in de imposante bodega: de eeuwenoude
eikenhouten vaten, de enorme koele kelders, de portretten
van de voorouders en het kleine museum, waar nog een
ouderwetse wijnpers te zien is. De wijn is gemaakt van een
variëteit aan druiven en smaakt uitstekend: witte wijn die
niet te droog is, maar een spannende mix van fris en fruitig;
de rode is vol en rijp, zonder zwaar te worden. We worden
gastvrij ontvangen met een heerlijke maaltijd, waarin zuiglam, de beroemde ternasco de Aragón, het hoofdgerecht
vormt.

Barbastro

Het oudste winkeltje van Huesca op het Plaza Luis López Allué
Het uiterlijk van bodega Irius doet denken aan het Guggenheim in Bilbao

Science fiction film
Een bezoek aan bodega Irius is een vervreemdende
ervaring. Middenin dat prachtige Spaanse landschap met
ruige bergen op de achtergrond en tussen uitgestrekte
wijngaarden ligt de futuristisch ogende wijnkelder Irius.
Alles in staal en glas, een architectonisch wonder van
negentig miljoen euro. Adembenemend, het lijkt wel een
science fiction film. Het contrast met de andere bodega is
groot: eeuwenoude tradities versus moderne vormgeving;
oud geld versus nieuw geld; familiebedrijf versus kapitalisme van nu. Binnen is het al even supersonisch: enorme
zalen vol eikenhouten vaten - dat dan weer wel, iets beters
om wijn te bewaren is nog niet voorhanden - op temperatuur gehouden door een ultramodern koelsysteem dat
ervoor zorgt dat het kwik nergens boven de vijftien graden
uitkomt. Bijna alles gebeurt automatisch met ingenieuze,
speciaal ontworpen machines die ervoor zorgen dat de
vaten op de goede plek terechtkomen. Alles is uitgekiend,
ook de educatieve ruimte, waar groepen les krijgen in wijn
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Saber MÁs
Huesca
proeven. De bodega blijkt opgezet door de eigenaar van
de loteria in Barcelona, waar kennelijk goed geld verdiend
wordt. Eenmaal buiten loop ik even een stukje opzij van de
ruim aangelegde parkeerplaats, waar zowaar heuse druiven groeien. Ik voel even aan de blaadjes, ze zijn nog klein,
maar echt. De aarde is rood, de hemel blauw. Het is zo'n
imposant gebouw en zo'n futuristisch bedrijf dat het een
hele geruststelling is dat hier echte druiven groeien. Alsof
je verwacht dat ze van plastic zijn of tenminste kunstmatig
gemanipuleerd.

Feestelijk, maar serieus proeven
Monasterio de San Juan de la Peña

Vliegen
Huesca ligt op 70 kilometer van Zaragoza, waar
Ryanair vanuit Brussel Charleroi op vliegt. Het
alternatief is vliegen naar Barcelona of Pau in Frankrijk
en daar een auto huren.

Eeuwenoude cultuur en spectaculaire natuur

Slapen

Huesca heeft een rijke geschiedenis en overal getuigen
daar nog bijzondere kerken, kloosters en kastelen van. In
het sfeervolle skistadje Jaca, dat in 1035 de eerste hoofdstad van het koninkrijk Aragón werd, staat een van de
oudste kerken van Spanje. Van buiten is deze 11e-eeuwse
kathedraal romaans, maar er is later nogal wat bijgebouwd
in andere stijlen. Iets ten westen van Jaca ligt het Monasterio de San Juan de la Peña. Er zijn eigenlijk twee monasterios: het nieuwe uit de 18e eeuw, helemaal boven op de berg,
met een mooie barokke gevel, een bijzondere tentoonstelling en dure, maar zeer chique hotelkamers. Het andere is
het oude klooster, verborgen in de rotsen - Peña betekent
rots - waar alleen rondleidingen met een gids mogelijk
zijn. Vooral doen en vragen naar Rosa, want zij vertelt zo
spannend over de oude tijden dat we aan haar lippen
hangen. Al in de tiende eeuw is hier een kerk gemaakt die
schuilgaat onder de rotsen: twee apsissen en wat muurschilderingen getuigen nog van pre-romaanse tijden. Vlak
daarboven zijn prachtige zuilen te zien, met goed bewaarde kapitelen, door een onbekende kunstenaar gemaakt,
die 'de meester van San Juan de la Peña' wordt genoemd.
Door de eeuwenlange aanwezigheid van de Moren in
Huesca zijn er ook veel Arabische invloeden te vinden
in de schilderkunst en de architectuur. Een bezoek aan
steden als Huesca en Jaca is prima te combineren met een
sportief intermezzo, zowel in de zomer als in de winter. Het
Nationaal Park van Ordesa en Monte Perdido, beschermd
sinds 1918, is het oudste nationale park van Spanje.
Spectaculair zijn de canyons, de gletsjerdalen en de snelstromende rivieren met watervallen. Kale kalksteenrotsen
worden afgewisseld met uitgestrekte bossen. Absoluut
hoogtepunt is de 3355 hoge Monte Perdido (letterlijk de
Verloren Berg), het hoogste kalksteenmassief van Europa.
Neem hier wel je verrekijker mee, want als je het treft kun
je hier nog lammergieren spotten. 

www.hotelsanramonsomontano.com in Barbastro
www.hotelsanchoabarca.com in Huesca
www.casacampo.eu, de B&B van Miguel Ángel
Campo
eten
Restaurants in Huesca: www.lillaspastia.es en
www.lastorres-restaurante.com
Sporten
Voor sporters zijn er volop uitdagingen: je kunt er
rotsen beklimmen, deltavliegen, watersporten, raften,
mountainbiken, paardrijden, maar ook ouderwets
jagen en vissen.
Skiën en langlaufen
Huesca is ideaal voor wintersportliefhebbers: langlaufen, mushing (sledehondensport), toerskiën, alpineskiën, ijsklimmen, schaatsen en ijshockey, het kan hier
allemaal. Er is zo'n 150 kilometer aan skipistes te vinden
in Formigal, Cerler, Candanchu, Astún en Panticosa. In
Formigal alleen is 77 kilometer op 61 pistes met 21 liften
en een sneeuwhoogte tussen de 15 en 50 centimeter.
Panticosa heeft 35 kilometer aan pistes, Cerler 20
kilometer en Valdelinares 4 pistes. Informatie:
www.aramon.es.
Meer informatie
•

Algemeen www.turismodearagon.com

•

Klooster van San Juan de la Peña
www.monasteriosanjuan.com

•

Bodega Lalanne www.bodegaslalanne.com

•

Bodega Irius www.bodegairius.com

•

Wijnroutes www.vinogusto.com

•

Ecologische rondleidingen www.ecostean.com

Met dank aan de Kamer van Koophandel van Huesca
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WOORDZOEKER
Los de woordzoeker op, vul het juiste antwoord in op
www.espanaymas.nl/puzzel en maak kans op één
van de drie 100% reisgidspakketten t.w.v. € 68,75
Het pakket bestaat uit:
100% Spaans APP &
BOOK € 5,95
Met deze taalgids op
zak kun jij in het Spaans
duidelijk maken wat je
wilt en alles goed
uitspreken.
ISBN 978-90-5767-499-0
100% Valencia € 9,95
Ontdek Valencia in drie
wandelingen.
Deze gids bevat bezienswaardigheden, musea,
winkels, restaurants,
uitgaanstips, hotels en wandelingen.
Incl. drie plattegronden.
Auteur: Marja Beerens
ISBN 978-90-5767-450-1

100% Madrid € 12,95
Ontdek Madrid in zes
wandelingen.
Naast alle informatie zijn
de besproken adressen
voorzien van een nummer en kleur en gemakkelijk terug te
vinden op de 6 plattegronden.
Auteur: Brigitte Skrzypczak
ISBN: 978-90-5767-456-3
100% Zuid-Spanje
€ 14,95
Deze reisgids beschrijft
Andalusië en de Costa
Blanca incl. heuvels,
bergen en stranden en
de steden Sevilla, Granada, Málaga
en Valencia. Een echte kennismaking

met het land, de cultuur en de (eigen)
aardigheden van de inwoners.
Auteur: Jørgen Laurvig
ISBN: 978-90-5767-483-9
100% Catalonië &
Barcelona € 24,95
Ontdek de regio rondom
Barcelona en ervaar zelf
waarom de Catalanen
zo trots zijn op hun land.
Incl. een gratis cd-rom met daarop een
programma waarmee de volledige
gids op het navigatiesysteem geladen
kan worden. (TomTom of Garmin).
Auteurs: Annebeth Vis, Hieke Voorberg, Esther Hoff
ISBN: 978-90-5767-393-1

nee
Eclipse Bar W Hotel
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A CORUÑA

PAMPLONA

BADALONA

PISTO

BENIDORM

POLLO EN SALSA

CÁCERES

SALAMANCA

Namaakmerkartikelen
mag je niet meenemen.

CALPE

SANTANDER

CEUTA

SEVILLA

ENSALADILLA

SOPA DE AJO

Weten wat mee mag? Kijk op douane.nl/reizigers

FLAN DE HUEVO

TARIFA

FLAN DE QUESO

TOLEDO

GAZPACHO

ÚBEDA

GRANADA

VITORIA

Voor meer informatie:
www.100procenttravel.com



© Sanders puzzelboeken, Vaassen

Onderstaande plaatsnamen en gerechten
zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal
gebruikt worden. De overgebleven letters
vormen van boven naar beneden gelezen
de oplossing.
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Traducción

Haperingen

Een acteur die volgens
de Stanislavski-methode
werkt, dient zijn rol niet
te spelen maar zijn rol te
zijn. De emoties die hij
voor het voetlicht brengt
moeten echt zijn. Dat
levert, aldus de spraakmakende Russische
acteur en regisseur, het
beste toneel op. Dat zou
een vertaler van literatuur ook moeten doen,
zo stelde ik in het vorige
nummer. Het is de taak
van de vertaler om de
tekst die hij vertaalt iets
te geven wat hij nog niet
heeft: een stem in een
andere taal. Hij dient de
oorspronkelijke vertellersstem in zijn eigen
taal te vertolken, en
daarvoor is het
onontbeerlijk dat hij de
stijl daarvan door en
door voelt.

P

as als aan die voorwaarde is
voldaan, kan er een vertaling
ontstaan die een eigen, coherente stijl heeft. Een dergelijke vertaling is misschien niet in alle
opzichten equivalent aan het origineel
- vertalingen zonder verschuivingen
en veranderingen bestaan niet - maar
hij vormt in elk geval in stilistisch
opzicht een samenhangend geheel.
Een acteur die zijn tekst kwijt is of
routineus uitspreekt, verbreekt de
betovering. De toeschouwers worden
uit het verhaal gehaald en beseffen
ineens weer dat ze in de schouwburg
zitten. Een vertaler die uit zijn rol valt,
sorteert een vergelijkbaar effect. De
lezer wordt uit de roes gehaald waarin
de roman hem heeft gebracht en
beseft dat hij geen origineel aan het
lezen is maar een vertaling.

Kleine ingreep

Maarten Steenmeijer
(1954) is hoogleraar
Spaanse letterkunde en
cultuur aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Hij
schreef onder meer Spanje
is anders, Mythenbouwers
van de Nieuwe Wereld en
Een continent in het klein.
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Een voorbeeld. In de tweede zin van
De schaduw van de wind staat onder
meer: ‘we wandelden door de straten
van een Barcelona gevangen onder
een asgrijze hemel’. Dit fragment
stokt in het midden, omdat het tweede
deel niet goed aansluit bij het eerste
deel. Als je het origineel ernaast legt,
zie je dat er te weinig is gedaan met
de Spaanse constructie: ‘caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza’.
Een kleine ingreep was voldoende
geweest om deze hapering weg te

werken. Dan had je dit gekregen: ‘we
wandelden door de straten van een
onder een asgrijze hemel gevangen
Barcelona’. Of iets omslachtiger en
minder mooi misschien: ‘we wandelden door de straten van een Barcelona dat onder een asgrijze hemel was
gevangen’.

Honderdblaadjesschrift
Ook de tweede zin van De droom van
de Ier, de Nederlandse vertaling van
Vargas Llosa’s laatste roman El sueño
del celta, geeft te denken: ‘Roger werd
verschrikt wakker.’ In het Nederlands
zeggen we ‘Roger schrok wakker.’ (Origineel: ‘Roger se despertó,
asustado.’) Een letterlijker vertaling
is ook mogelijk: ‘Roger werd wakker, geschrokken.’ In de volgende zin
probeert diezelfde Roger ‘helder te
worden’ (serenarse), maar dat is een
uitdrukking die het Nederlands niet
toelaat in deze context. Meer soelaas
biedt ‘zijn gedachten ordenen’. Ook
op de eerste pagina van Het negende
schrift van Maya, de nieuwe roman
van Isabel Allende, staan formuleringen die de vertelstroom afremmen.
Zo omhelst een grootmoeder haar
kleindochter ‘zonder tranen’, heeft de
kleindochter vijanden achter haar aan
zitten, gaat zij in psychoanalyse en
werd de grootmoeder ooit door een
psychiater gered van een depressie.
Ook woorden als ‘honderdblaadjesschrift’, ‘duct-tape’ en ‘persoonlijk-

Vertaal
win

&

heidsdefecten’ trekken meer aandacht
dan wenselijk is.

Nooit van gehoord
Een aantal van deze vreemde eenden in de bijt hebben een te korte
weg afgelegd van het Spaans naar
het Nederlands. Zo schreef Allende
‘sin lágrimas’, wat in het Nederlands
zoiets had moeten worden als ‘zonder
te huilen’ of, iets mooier maar ook
een beetje archaïsch: ‘zonder een
traan te plengen’. ‘Van een depressie
redden’ is een al te letterlijke vertaling van ‘salvar de la depresión’. Zo
ook ‘in psychoanalyse gaan’ (‘hacerse un psicoanálisis’), dat natuurlijk
‘in analyse gaan’ moet zijn. En ‘een
honderdblaadjesschrift’ is een gekunstelde woord-voor-woordvertaling
van ‘un cuaderno de cien hojas’. Ook
‘duct-tape’ (in het Spaans staat ‘cinta
adhesiva industrial’) valt op. Niet zozeer omdat het een bredere betekenis
heeft dan de Spaanse term (duct-tape
wordt ook voor de behandeling van
wratten gebruikt, om maar wat te
noemen) als wel omdat het een woord
is dat de meeste lezers niet kennen.
Ik had er in elk geval nog nooit van
gehoord. De woordcombinatie ‘cinta
adhesiva industrial’ daarentegen roept
onmiddellijk een beeld op.

James Bondsfeer

defecten’ is iets anders aan de hand.
Als je de originele tekst ernaast legt,
zie je dat hier wel is geprobeerd om
de vertaling los te trekken van de
Spaanse formuleringen: ‘mis enemigos ya no me buscaban’ en ‘nudos de
mi personalidad’. Maar wat deze oplossingen met de hierboven genoemde voorbeelden gemeen hebben is
dat ze, om verschillende redenen,
wringen. ‘Achter me aanzaten’ roept
een ongewenste James Bond-achtige
sfeer op en ‘persoonlijkheidsdefecten’ is een woord dat we niet kennen
en dat als samengesteld woord niet
overtuigt. Om dit soort haperingen
op te merken hoef je de brontekst en
de brontaal niet te kennen. Een frisse
blik van een goede lezer is genoeg
om de meeste ervan te signaleren en,
in samenspraak met de vertaler, weg
te werken. Dat er dan toch nog een
paar stiekem blijven zitten, is niet erg.
Daar lees je gemakkelijker overheen
dan wanneer ze met veel broertjes
en zusjes zijn. Voor alle duidelijkheid,
tot slot: met de hierboven genoemde
voorbeelden heb ik niet de suggestie
willen wekken dat de boeken waaruit
ze zijn geplukt niet goed zijn vertaald.
Dit soort haperingen komen in de
beste vertalingen voor. Een kwalitatief
oordeel kan pas worden geveld als is
vastgesteld of de haperingen uitzondering dan wel regel zijn. 

We ontvingen veel
vertalingen van het
fragment uit Eduardo
Mendoza’s roman
Riña de gatos.
Maria Jansen stuurde de
beste vertaling in:

“Tot aan de twintigste
eeuw,” begon Anthony
zonder te pauzeren, als
iemand die een lesje
opzegt, “is het naakt een
onbekend genre in de
Spaanse schilderkunst.
De Naakte Schone van
Goya is een uitzondering,
net als - eerder en nog
opmerkelijker - de Venus
van Velázquez.”
Vertaal de volgende zin,
afkomstig uit El arte de la
resurrección (2010) van
de Chileense schrijver
Hernán Rivera Letelier:
La estación ferroviaria
de Los Dones, por ser
diciembre, mes de
vacaciones y festividades, se veía colmada de
viajeros y gente
esperando el tren del sur.
Mail de vertaalde zin
voor 12 november naar
redactie@espanaymas.nl.
De winnaar ontvangt een
boekenpakket.

Met ‘mijn vijanden zaten niet meer
achter me aan’ en ‘persoonlijkheids-
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Steeds
betere wijnen
in Alicante

Reportaje

Wijn uit Alicante
maakt in rap
tempo een grote
ontwikkeling door.
Wie het achterland van de sinds
jaar en dag zeer
druk bezochte
Costa Blanca bezoekt, komt binnen een halfuur in
een andere wereld
van authentiek
platteland. Te midden van rustieke
dorpjes vind je
vele bodega’s
waar steeds meer
kwaliteitswijnen
gemaakt worden.
Tekst: jos Schuring

V

ijftig kilometer van Alicante
ligt het plaatsje Pinoso dat
door Spanjaarden meestal
El Pinós wordt genoemd.
Het is een klein boerenstadje met
zevenduizend inwoners. Omdat de
kusten overvol zijn en toeristen in
Spanje steeds vaker de authenticiteit
van het platteland zoeken, is Pinoso
de laatste jaren meer in de belangstelling gekomen. Er zijn in de omgeving
steeds meer casas rurales. Pinoso
is omgeven door wijnvelden. In dit
vriendelijke, heuvelrijke plattelandsgebied is wijn maken veruit de belangrijkste activiteit, hoewel hier ook
volop olijven en amandelen geteeld
worden. La Bodega de Pinoso is een
van de bedrijven die zich hier met
succes richten op het ontwikkelen van
nieuwe wijnen die vaak op ecologische manier geproduceerd zijn.

Respect voor de natuur
Steeds vaker kiezen bodegas voor
de kwaliteit waar de regio ooit om
bekendstond. Alicante heeft namelijk
een lange geschiedenis in het wijn
maken. De vinicultuur bloeide vooral
in de 16e en 17e eeuw nadat in 1510
de invoer van wijn van buiten het
Alicantegebied was verboden. Op
dat moment was wijn uit Alicante al
populair in Noord-Europa. Deze werd
door Engelse, Zweedse en Vlaamse
handelaren geïmporteerd. Zo was
Louis XIV dol op Alicantijnse wijn.

Bodega de Pinoso maakt sinds 1932 al
kwaliteitswijnen. In de afgelopen jaren
zijn er veel innovaties in het productieproces doorgevoerd, waardoor de
kwaliteit enorm is gestegen. In Pinoso
wordt hoofdzakelijk wijn gemaakt
van inheemse druiven, vooral van de
monastrell. Het levert wijnen op met
een geheel eigen karakter. Hoewel
er ook witte wijnen geproduceerd
worden, zijn de rode wijnen veruit in
de meerderheid. De bodega werkt
uitsluitend met boeren in de omgeving die zich steeds meer toeleggen
op organische wijnbouw waarbij dus
zoveel mogelijk respect voor de natuur in acht genomen wordt. Hiermee
wordt overigens ook de productie
van druiven in de toekomst veiliggesteld. Veruit het grootste deel van de
productie van de wijnen van Bodega
de Pinoso is biologisch gecertificeerd.
Deze werkwijze wordt streng gecontroleerd door het Agriculturele Comité
van de regio Valencia.

Karakteristiek en complex
De Vergel is een inmiddels veel geroemde wijn uit Pinoso. Hij is samengesteld uit de druivensoorten monastrell en alicante bouschet, aangevuld
met merlot. Het is een zorgvuldig
gemaakte wijn waarvoor de druiven
vroeg geplukt zijn. Daardoor is deze
wijn puur, zacht en vol van smaak,
barstensvol fruit met tonen van peper,
truffel en kruiden. De Vergel smaakt
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Él & Ella

Lezersaanbieding

erg goed bij rood vlees en kaas. De
Vermador Blanco is een zacht geurende witte wijn, gemaakt van macabeo en aïren met mooie fruitaroma’s
en een frisse smaak met tonen van
bloemen, appel, peer en citrus. Perfect als aperitief of bij zeevruchten,
salades of jonge kaas. De Pontos 1932
is het kroonjuweel van La Bodega
de Pinoso. Daarom draagt het in de
naam het jaartal van de oprichting
van de coöperatie van wijnboeren
die aangesloten zijn bij Bodega de
Pinoso. Van de Pontos 1932 worden
maar 5.500 flessen per jaar geproduceerd. Hij wordt alleen gemaakt
van monastrell-druiven en is dan ook
de meest karakteristieke wijn uit de
omgeving van Alicante. De druiven
komen van een aantal speciaal voor
deze wijn geselecteerde wijngaarden
die meer dan veertig jaar oud zijn.
Omdat deze niet geïrrigeerd worden,
is er een lage opbrengst per wijnstok.
De Pontos 1932 is met een alcoholpercentage van 14% een robuuste wijn
met een zeer intense en complexe
smaak wat ook te danken is aan de
rijping van negen maanden in nieuwe
eikenhouten vaten.

Zes
flessen wijn
uit Alicante
voor
€ 44,95 € 10,- korting
Dit pakket bestaat uit zes flessen van de
Bodega de Pinoso, DO Alicante.
> 1 fles Vermador Blanco 2010
> 1 fles Vermador Red 2010
> 1 fles Vermador Red Barrica 2009
> 1 fles Vergel 2009
> 1 fles Pontos 1932 2008, limited edition
> 1 fles Pontos Dulce 2007, bijzondere
"late harvest", zoete rode dessertwijn

Wijntoerisme
Het wijntoerisme in Spanje is nog
volop in ontwikkeling. De toegankelijkheid van bodega’ s in Spanje is
nog lang niet hetzelfde als in Frankrijk,
maar wordt wel steeds beter. Er zijn
steeds meer rondleidingen in het
Engels. Bij Bodega de Pinoso krijg je
in anderhalf uur een goede indruk
van het productieproces. Je kunt dan
voor vier euro enkele wijnen proeven
met een klein hapje. Wel moet je
vantevoren een afspraak maken.
Kijk voor meer informatie op
www.labodegadepinoso.com 
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In dit pakket tref je ook informatie over Bodega de Pinoso en hun
wijnen. De normale prijs inclusief verzendkosten is € 55,73. Lezers van
España & más krijgen ruim tien euro korting en betalen €44,95.
Je kunt ook een pakket van twaalf bestellen voor € 87,50, je ontvangt
dan van alle wijnen twee flessen en krijgt dan nog een leuk presentje!
Bestellen kan via e-mail: info@desteenencamer.com, vermeld
Promopakket Alicante I (zes flessen) of Promopakket Alicante II (twaalf
flessen). Je ontvangt het pakket binnen een week thuis.Voor meer
informatie over de Alicante wijnen van Bodega de Pinoso of andere
vragen, kijk op www.desteenencamer.com, of bel 06 150 784 90.

‘Boterhammen met kaas is geen maaltijd’
Als passie voor Spanje in liefde voor een Spaanse man of vrouw verandert,
staat je wereld op z’n kop. In Él & Ella vertellen stellen over de lusten en
lasten van hun relatie. Deze keer de Nederlandse Bernhard van Ommen
(33) en de Madrileense Silvia Navarro Gumiel (35).
Tekst: Hieke Voorberg & Ferenz Jacobs | Foto’s: Ojo de Pez, Patricia Abascal

Él
‘Na mijn opleiding International Management belandde ik voor
werk in Madrid. Na twee jaar sloot het bedrijf de deuren en ging
ik op zoek naar een nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. Uiteindelijk kwam ik op sollicitatiegesprek bij
een mooie Spaanse schone met donkere ogen, die op zoek was naar een
marketingassistent voor Portugal en Italië. Ze nam mij direct aan en werd mijn
leidinggevende, maar ze deed meer
dan leiding geven. Inmiddels zij we al
jaren getrouwd. Soms vind ik het, zelfs
na tien jaar, nog wel eens lastig om mezelf op de juiste manier uit te drukken.
Dat ene gevoelswoord dat je zou willen
gebruiken en dat dan niet blijkt te bestaan. Spanjaarden zeggen dat ze een
hele rijke woordenschat kennen, maar
ze hebben voor ‘gezellig’ geen directe
vertaling. Ik heb me 99 procent aangepast aan de Spaanse cultuur. Siësta? Als
het kan, waarom niet. Twee keer per dag
warm eten? Heerlijk. Laat op de avond
eten? Dat kan gewoon niet anders met
het Spaanse levensritme. Maar als ik
Silvia voorstel om brood te eten met onze
kinderen, wordt ze haast panisch. Het
enige Nederlandse wat in mij is overgebleven, is mijn zoete trek. Af en toe een
stroopwafel, een tompouce of een boterham met hagelslag. Dat snapt Silvia niet.
Onze toekomst ligt voorlopig in Spanje.
Ik zou het niet erg vinden om voor een
aantal jaren in Nederland te wonen, maar
zolang ik hier mijn baan heb, blijven we
lekker onder de Spaanse zon zitten.’

Hij heeft
een latino
hart,
waardoor
ik soms de
Nederlandse van het
stel lijk

Ella
‘De eerste keer dat we elkaar ontmoetten was tijdens een sollicitatiegesprek. Ik was behoorlijk onder de indruk van hem. Ik dacht ook: wat is dat een
lange man! Het sollicitatiegesprek verliep goed. Hij
kwam heel natuurlijk, eerlijk en ijverig over. Ik wist
het meteen. Dit was mijn man voor de job. En ik
heb geen ongelijk gekregen. We zijn nu vier jaar
met elkaar getrouwd. We beleven heel veel gezellige momenten samen en met onze kinderen. We
praten Spaans maar met onze twee dochters probeert Bernhard wel regelmatig Nederlands te praten, waardoor ik zo nu en dan een nieuw woordje
leer. Bernhard is erg direct. Soms iets te direct naar
mijn smaak. Hij zegt altijd wat hij denkt en op een
korte en bondige manier. Hij is bovendien uitermate praktisch en effectief als hij iets moet doen.
Ik ben echt heel blij met mijn holandés. Het enige
wat me best wel wat moeite kost om te begrijpen
is dat Nederlanders zo veel zoetigheid eten. Vrienden en familie uit Nederland die op bezoek komen,
nemen ook van alles mee. In Spanje zijn gerechten
meestal erg zoutrijk. Ik heb Bernhard een keer een
pannenkoek zien maken met appel, spek en stroop.
Voor een Spanjaard is dat echt heel gek. Bernhard
is Nederlands, maar hij is grotendeels opgegroeid
in Italië. Hij heeft een latino hart, waardoor ik soms
de Nederlandse van het stel lijk.’
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Gastheerschap in Catalonië: Jacqueline en Geert

‘Mijn dochter kocht laatst een nieuwe schoolagenda.
Daar stond op: Do not dream your life, live your dream.
Dat is precies wat wij hier doen.’ Geert van Heijningen is
gelukkig, dolgelukkig. Samen met zijn vrouw Jacqueline
en Stefan van dertien en Lisa van vijftien woont hij nu
vier jaar in La Torre de Claramunt, veertig minuten rijden
van Barcelona. Hun monumentale huis met maar liefst
1200 vierkante meter vloeroppervlak is met veel smaak
verbouwd en telt zes luxe ingerichte appartementen die
sinds deze zomer verhuurd worden.
Tekst: Jos Schuring | foto’s: Geert van Heijningen en Margôt Brakel Fotografie

D

e oorspronkelijke bewoner was de markies van
Gironella, vertelt Geert.
‘Toen zijn vader dood
ging, omstreeks 1900, erfde de oudste
zoon het dorpskasteel, de Torre van
Claramunt. De jongste wilde niet
achterblijven en liet toen dit gigantische huis bouwen op de heuvel pal tegenover het kasteel. In de jaren dertig
van de vorige eeuw ging het over in
andere handen en vanaf de vroege
jaren tachtig kwam het grootste deel
van het huis leeg te staan, tot onze
komst in 2007.’

Steeds meer mensen kiezen voor een ander Spanje

rust,
authenticiteit
en
kwaliteit

Zeven keer feest

Op het landgoed van Torre
Nova is het heerlijk wandelen en
kun je je eigen groente en fruit
plukken

Geert was consultant, Jacqueline
werkte bij een bank. Het idee om naar
Spanje te verhuizen ontstond een jaar
of tien geleden. Beiden wilden even
graag. Ze legden geld opzij en Geert
ging steeds vaker naar Spanje om
huizen te kijken. ‘Ik heb er meer dan
honderd gezien. We hadden een lijst

met vijftien punten waar ons huis aan
moest voldoen. Dicht bij Barcelona en
het strand van Sitges, cultuur en natuur waren de belangrijkste voorwaarden. Toen ik in La Torre de Claramunt
dit huis binnen ging en op het balkon
het fantastische uitzicht zag, wist ik
dat dit pand te groot was en te duur,
maar ik wist ook dat dit het moest
worden. Gelukkig was Jacqueline
het er direct mee eens. We hebben
twee jaar de tijd genomen om onze
plannen te ontwikkelen. Alleen de
financiering verliep moeizaam. In dit
gebied komen nauwelijks toeristen.
De bankmensen in de buurt keken
ons niet begrijpend aan, ook omdat
het inmiddels crisis was. Uiteindelijk
hebben vrienden deelgenomen in ons
project, zodat we daarmee alles rond
kregen. Ook de overdracht verliep
niet vlekkeloos. We zijn de eerste keer
onverrichterzake vertrokken bij de
notaris vanwege geschillen onder de
familieleden van de erfgenamen. Bij
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de uiteindelijke ondertekening waren
meer dan twintig mensen aanwezig.
Puur theater was het! Op diezelfde
dag stond onverwacht de verhuiswagen uit Nederland voor de deur,
maar ik had nog geen sleutel. Gelukkig kwam de overdracht die dag wel
rond. Ik stapte het notariskantoor in
Barcelona uit en scheurde op mijn
motor naar La Torre de Claramunt. Die
avond hebben we voor de zevende en
laatste keer gevierd dat we eindelijk
het huis hadden. De eerste nacht in
het huis zijn we compleet lek geprikt.
Het stikte van de muggen, omdat het
meer dan twintig jaar onbewoond was
geweest. We hebben toen een tentje
opgezet en sliepen met z'n vieren op
het balkon. Na een flinke schoonmaak
hebben we de muggen niet meer
teruggezien.’

Uitzicht op La Torre de Claramunt

Zelfvoorzienend en duurzaam

Het trappenhuis is majestueus

De Correfoc ofwel vuurloop, een jaarlijks
evenement in veel Catalaanse dorpen
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Geert en Jacqueline gingen met
veel plezier en beleid aan de slag.
Ze namen veel tijd om alles tot in elk
detail op hun eigen wijze te verbouwen. Duurzaamheid was daarbij een
belangrijk uitgangspunt. De grote
hoeveelheden puin die uit het huis
kwamen, werden in de tuin gegooid,
waarna er zand over ging. Na de
beplanting ontstonden zo de terrassen. Het water voor het huis, maar ook
voor het zwembad wordt betrokken
van de bron die zich bevindt op het
negen hectare grote terrein. Jacqueline en Geert plantten vijftig fruitbomen
en legden ook een irrigatiesysteem
aan. Er is een groentetuin waar gasten
hun eigen groente kunnen plukken. Daarmee zijn ze op Torre Nova
deels zelfvoorzienend. Geerts ogen
twinkelen. ‘We zijn gestart met een
biomassaproject waarbij we samen
met andere boseigenaren takken
en gevallen bomen als duurzame
energiebron willen gaan gebruiken.´
Doordat Geert en Jacqueline voor
de verbouwing bewust mensen en

bedrijven uit het dorp benaderden,
ontstond er al snel een hartelijke band
met de dorpsgemeenschap. De ouders van de burgemeester hadden in
het huis gewoond en zo raakte Geert
ook in contact met de burgemeester
die snel de waarde inzag van een
beetje toerisme. De verbouwing was
een feestje, aldus Geert. ‘Dat Jacqueline aan het eind van de dag frisdrank
en hapjes kwam brengen, hadden ze
hier nog nooit meegemaakt.’ Geert
ziet veel mogelijkheden voor Torre
Nova. ‘Er is een steeds grotere groep
mensen van pakweg veertigplus die
alles al gezien heeft en graag kiest
voor rust, authenticiteit, kwaliteit en
iets bijzonders. Met het fraaie heuvellandschap en de vele wandelmogelijkheden hier in de buurt, maar ook
op de Montserrat die vlakbij ligt, de
vele bodega’s, de goede restaurants,
de spectaculaire zomerfeesten en de
nabijheid van Barcelona kunnen we
dat hier allemaal bieden. Daar komt
bij dat dankzij het zachte klimaat het
verblijf hier het hele jaar door aantrekkelijk is. Voor- en najaar zijn ook
goede periodes om hier te zijn.’

Dochter omgekocht
Geert werkt nog enkele dagen per
maand in Nederland, maar heeft met
zijn gezin helemaal zijn draai gevonden in Catalunya. ‘De kinderen zijn
hier ook geworteld geraakt. Aanvankelijk wilden ze niet mee. Jacqueline
en ik hadden Lisa een paard in het
vooruitzicht gesteld. Dat paard is er
niet gekomen, maar Lisa en Stefan
willen hier niet meer weg. Ik waardeer
mijn kinderen enorm en ben onder de
indruk van hun vermogen tot aanpassing. Ik moest laatst trouwens wel even
slikken. Lisa corrigeerde me in mijn
Spaans en had gelijk. Dat was een
markant moment.’ Terwijl hij nog een
lekkere fles cava opent op het majestueuze balkon, mijmert Geert wat
voor zich uit. Plannen genoeg. ‘Als ik

hier rondwandel zie ik zoveel mooie,
maar vervallen boerderijen. Ik zou
graag met mensen uit de buurt een
stichting oprichten om al dat prachtige
culturele erfgoed op te knappen en
een nieuwe bestemming te geven. Het
zou mooi zijn om daarmee werkgelegenheid te creëren. Toen Artur
Mas, de president van Catalonië, in
het dorp een sportcentrum opende,
bracht de burgemeester mij met hem
in contact. Ik geloof enorm in de potentie van deze streek. Maar uiteindelijk zijn we hier niet voor projecten of
geld, juist de kwaliteit van het leven is
de reden dat we hier zijn.’

Trend: tribal holidays
Torre Nova ademt veel sfeer. De
monumentale entree van het huis
is prachtig. De appartementen zijn
uiterst comfortabel met een goed
gedoseerde en zeker niet overdadige
luxe. Het is een gaaf gevoel als ik de
drie en halve meter hoge deur van
mijn appartement open en de deur
soepel achter me in het slot valt. Het
appartement heeft een ruime woonkamer met keuken en is van alle gemakken voorzien. Een verblijf hier is niet
goedkoop, maar je krijgt wel waar
voor je geld. Er zijn geen drempels
in het huis waardoor het toegankelijk
is voor iedereen. De bedden komen
uit Nederland, vertelt Geert, want
een lengte van 2m10 bleek in Spanje
nauwelijks verkrijgbaar. ‘We willen dat
iedereen hier comfortabel slaapt.’ Zo
is het echtpaar op Torre Nova op alles
voorbereid om het hun gasten naar de
zin te maken. ‘Behalve dat we er graag
zijn voor ervaren levensgenieters,
komen hier ook families. Die zogenaamde tribal holidays met ouders,
kinderen en grootouders zijn dan ook
een nieuwe trend. Ik hoop dat we dat
snel gaan meemaken. We zijn er klaar
voor.’ 
Meer informatie vind je op
www.torre-nova.com
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Libros
Tekst: Marjan Terpstra en Marlies Jansen

Behekst door de
flamenco

D

ertien jaar na de eerste druk is Duende van
de Belgische flamencokenner Ivo Hermans
nog steeds een standaardwerk. Maar omdat
de tijd niet heeft stilgestaan – oude artiesten
zijn overleden, nieuwe sterren zijn opgestaan – heeft hij de zesde editie grondig herzien. Hij heeft een
hoofdstuk toegevoegd over flamencodans en bovendien zijn
er twee katernen kleurenfoto's bijgekomen van flamencofotografe Annemiek Rooymans. Hermans maakt een reis
door Andalusië die eindigt bij het graf van de beroemde
zigeunerzanger Camarón de la Isla. Tussendoor beschrijft hij
zijn overpeinzingen en anekdotes en legt hij vooral ook veel
uit. Hij lardeert alles met traditionele flamencoteksten in het
Spaans en het Nederlands. ‘Flamenco heeft niet de intentie
mooi te zijn of enig esthetisch doel na te streven. Het doel is
“beheksing”’, doceert Hermans. Die beheksing is wat ze in
Spanje duende noemen: de eigenschap waardoor goede
flamenco zowel artiesten en publiek in extase brengt. Die duende vertoont zich volgens Hermans eerder in kleine, intieme
sessies dan in grote theaters, maar de schitterende foto's van
Rooymans tonen aan dat duende ook daar voorkomt.
Duende – Andalucía flamenco en zigeuners, Ivo Hermans, zesde volledig
herziene druk, EPO 2011, 295 pag.

Lofzang op
Catalaanse natuur
De roman Eenzaamheid van de Catalaanse schrijfster Víctor Català, een
pseudoniem van Caterina Albert i Paradís, was onder Franco verboden. Dat is
niet verwonderlijk. Víctor Català betekent namelijk Catalaanse overwinning.
Ook moet de censor zijn gevallen over het onverholen nationalisme dat uit
de uitbundige beschrijvingen van de Catalaanse natuur naar voren komt. Het
boerenmeisje Mila trouwt bij vergissing met de luiwammes Matias die haar
meeneemt naar een ermita, een afgelegen kapel in de bergen waar zij de
bedevaartgangers moet verzorgen. Als meisje van het vlakke Catalaanse
land wordt ze overweldigd door het berglandschap. De vriendelijke herder
Gaietà wijdt haar in in de mythen van de streek. Matias laat haar links liggen
en houdt zich met louche zaken bezig. Mila’s hart is licht ontvlambaar en ze
wordt verliefd op bijna iedere man die haar pad kruist, maar ze is gebonden
aan Matias. Tot er een moord wordt gepleegd. Mila besluit dan voor zichzelf
te kiezen. De roman is nu herontdekt en onlangs vertaald in het Nederlands.
Nu is Eenzaamheid geen opzienbarend boek meer, maar als je bedenkt dat
het in 1905 werd gepubliceerd, kan het werk gezien worden als een vroege
loot aan de boom van de feministische literatuur. Daarmee is Eenzaamheid
vooral literair-historisch van grote waarde.
Eenzaamheid, Víctor Català, vertaling Elly Bovée, uitgeverij De Bezige Bij, €17,90
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Nieuwe
oogst

1
2
3
4
5

De zaak Morales, Eduardo
Sacheri, vertaling Tanja Timmerman, Karakter, €12,95. Spannend
verhaal over de vuile oorlog in
Argentinië. De verfilming van het
boek, El secreto de sus ojos, kreeg
vorig jaar de Oscar voor beste
buitenlandse film.
Alle gedichten, Jorge Luis Borges,
Vertaling Barber van de Pol en
Maarten Steenmeijer, De Bezige
Bij, €49,90. Het complete poëtische
oeuvre van Borges nu vertaald in
het Nederlands. Lees het interview
met Barber van de Pol op pag. 35.
EXIT, Hans Pos, Querido, €18,95.
Roman over een Nederlandse
vrouw die in Colombia in de cel
belandt.
Het negende schrift van Maya,
Isabel Allende, Vertaling Rikkie
Degenaar, Wereldbibliotheek,
€19,90. Roman over de negentienjarige Maya die haar bestaan in
Las Vegas verruilt voor een leven
bij haar familie op een Chileens
eiland.
Klanken van verlangen, Oscar
Hijuelos, vertaling vanuit het Engels
door Carolien Metaal, Karakter,
€19,95. Nieuwste roman van Cubaanse schrijver in de Verenigde
Staten over plattelandsmeisje dat
naar Havana verhuist en daar een
ingrijpende keuze moet maken.

Keiharde
narcowereld
subtiel
beschreven
Een van de opmerkelijkste debuutromans van de afgelopen jaren uit de
Spaanstalige wereld komt van de Mexicaan Juan Pablo Villalobos. In
het hol van de leeuw werd door de Guardian genomineerd voor de First
Book Award. Met droge humor schetst Villalobos de keiharde Mexicaanse narcowereld, gezien door de ogen van Tochtli, het vroegwijze zoontje
van drugsbaron Yolcaut. Tochtli zit samen met het gevolg van zijn vader
en bewakers opgesloten in zijn ‘paleis’, een vesting in het midden van
Mexico. Er is een geheime kamer vol geladen wapens en hij fantaseert
over manieren om van ‘iemand een lijk te maken’. De Fransen hadden
de guillotine, de samoerai hun zwaarden - in zijn ogen praktischer want
handig ook om ledematen mee af te hakken - en zijn vader gebruikt
kogels. Voor het opruimen van de lijken hebben ze hun eigen dierentuin
met twee tijgers en een leeuw. Pathetisch is het stopwoordje van Tochtli
en pathetisch is zijn verwende leventje en dat van zijn opgejaagde vader. Zij staan symbool voor de pervertering van de Mexicaanse samenleving waarin de narco’s steeds machtiger worden en alles draait om
geld en macht. Het wereldbeeld van Villalobos liegt er niet om. De toon
van de schrijver is lichtvoetig en subtiel, maar de boodschap slaat in als
een bom.
In het hol van de leeuw, Juan Pablo Villalobos, vertaling Nadia Ramer, uitgeverij Van
Gennep, €10

Advertentie

De Catalaanse
auteur Joan Sales
schreef met zijn
roman Ongewisse
glorie een groots
epos over jeugd,
vriendschap,
liefde en geloof.
2 delen, 632 en
280 pagina’s,
gebonden
euro 49,50
mkw-uitgevers.nl
77

Teatro

Spaans theatergezelschap Yllana speelt Brokers

Snelle
en foute
jongens
Snel, grappig,
gewelddadig en
politiek incorrect.
Dat is hoe Marcos
Ottone het
komische mimetheater van zijn
theatergroep Yllana
in vier woorden
omschrijft. Al
twintig jaar
timmert deze
groep in Spanje
en internatonaal
aan de weg. ‘ We
hebben inmiddels
in veertig landen
gestaan. Ons
geheim is dat we
internationale
humor brengen
die iedereen
begrijpt.’

Brokers, hun nieuwste voorstelling gaat over snelle Amerikaanse jongens die
veel geld verdienen, in een snelle auto rijden, verslaafd zijn aan seks en corruptie. Zakelijk leider Marcos Ottone: ‘Het gaat over vreselijke mensen, maar
toch zijn ze komisch. We beelden mimisch en met geluid uit hoe hun dagelijks
leven in elkaar zit. Vooral het einde is mooi, als de moraal van het verhaal naar
voren komt. Dan wordt duidelijk dat het een aanklacht is tegen de corruptie
die in Spanje zo welig tiert in de kerk, de politiek en het justitieel apparaat.
We maakten het stuk toen het economische verval wereldwijd toe begon te
slaan. Dat verklaart ook dit succes.’

Stierenvechten op de hak
‘We hebben altijd polemische dingen gedaan. De doodstraf is bijvoorbeeld
het thema van 666 en Muu, onze eerste productie, ging over stierenvechten.
Dat was twintig jaar geleden al een heet hangijzer hier in Spanje en is dat nu
nog. We zijn gevraagd of we ter gelegenheid van ons twintigjarige bestaan
een vervolg wilden maken. Hoewel het over een typisch Spaans onderwerp
gaat, slaat het toch overal aan, van Singapore en Canada tot Nederland. Maar
iedereen snapt het en weet dat de torero staat voor de machocultuur. De
Nederlanders vonden het fantastisch: zo’n held die als puntje bij paaltje
komt een lafaard blijkt te zijn. Ik hoop dat Brokers ook wel weer aanslaat in
Nederland.’

Kracht van vriendschap
De voorstelling 666 wordt al elf jaar opgevoerd en stond maandenlang op
Broadway. Ottones: ‘Onze kracht is dat we een groep vrienden zijn, al twintig
jaar. We hebben lol in wat we doen en we doen altijd waar we zin in hebben.
Natuurlijk hebben we ook talent, maar zonder lol in je werk is het moeilijk. Met
de inkomsten maken we weer nieuwe voorstellingen zoals The Hole die vanaf
september in Madrid speelt.’
Yllana maakt met Brokers een schouwburgtournee. Oktober: Tiel, 25; Drachten,
26; Goirle, 27; Cuijk, 28; Amsterdam, Meervaart, 30; November: Alphen ad Rijn, 1;
Veghel, 4; Veenendaal, 6; Apeldoorn, 8; Middelburg, 9; Rijswijk, 10; Amersfoort, 11;
Delft, 12; Venlo, 13; Eindhoven 16; Informatie: www.wereldtheater.com
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Braziliaanse versie
van russische
toneelklassieker

De Braziliaanse theatermaker Enrique Diaz bestormt de internationale
podia. Nu te zien in Amsterdam tijdens het Brasil Festival: Diaz’
eigenzinnige versie van Tsjechovs De Meeuw.

enrique Diaz (Brazilië)
seagull-Play (NL première)

zA 5 & zo 6 NovEMBEr, 20.00 uur
STADSSchouwBurg AMSTErDAM
www.SSBA.NL
www.BrASiLFESTivAL.NL

za 8 okt | 20.30 | Grote zaal | Cuba

ASERE

Een nieuw geluid in de Son
(incl. Latin Dance Party)
vr 21 okt | 20.30 | Grote zaal | Colombia

PUERTO CANDELARIA
Eigenzinnige cumbia
(incl. Latin Dance Party)

do 27 okt | 20.30 | kleine zaal | venezuela

BLACK PENCIL:
PULSO LLANERO
Jóropo in nieuwe stijl

za 29 okt | 20.30 | Grote zaal | arGentinië

ORQUESTA TÍPICA EL
AFRONTE

Authentieke tango in hedendaagse presentatie
(incl. Tango Dans Salon)
zo 30 okt | 15.00 | kleine zaal | Honduras

AURELIO MARTINEZ
Bruisende Garifuna-muziek

tickets & info: 020-5688500 | www.tropentheater.nl
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Gemakkelijk

Spaans leren

met je mp3-speler of iPod

› Conversatie- en spreek-

vaardigheid in korte tijd

› Studeren in eigen tijd
en tempo, geen boeken

› De leukste en

beste manier!

www.pocoapoco-taalcursus.nl
TRODUCTIE

DIOIN
GRATIS AU EN BASISCURSUS
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Thuiskomen in de zon
Een bijzonder vakantieplekje…
Hier is ontspannen uitgevonden! Mijn authentieke vakantieplekje met
magistrale zonsondergang ligt in de binnenlanden. De locals in het dorp
verderop genieten elke morgen, net als ik, van een kofﬁe in de ochtendzon.
Aan het einde van de dag wuiven de palmen sereen in de zon en geniet ik
aan het zwembad van de rust om me heen. ‘t Klinkt misschien gek, maar
zo ben ik in Zuid-Europa altijd op zoek naar de meest prachtige plekken.
Nooit hetzelfde, maar altijd ongerept en écht.
Liefs, Eliza

Waar iedereen rechts
afslaat, gaat Eliza linksaf...

Boek Eliza’s ontdekkingen:
www.elizawashere.nl

