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Toen ik dertig jaar geleden voor het eerst
voet op Spaanse bodem zette, had het land
zich nog maar nauwelijks ontworsteld aan het
juk van Franco. Het was nog net geen derdewereldland, maar toch een beetje achterlijk.
Prettig achterlijk, dat wel. Het toerisme in het
binnenland was nauwelijks ontwikkeld. Je kon
zo het Alhambra binnenwandelen. Niks lange
Fotografie: Janita sassen / Visagie: Carla Stroijckens / Met dank aan Van Malsen Mode Haarlem

ZA 26 MEI

Spaanse
sterren
rijen! Hoe anders is het nu. De enorme ontwikkeling van Spanje zie je overal terug, maar
vooral op je bord. Spanje telt maar liefst 141
restaurants met een of meer Michelinsterren.
Het is dé culinaire hotspot van de wereld geworden, wat veel extra toeristen
trekt, uit Europa, maar ook uit de Verenigde Staten. Ferrán Adria was de ongekroonde koning van de Spaanse keuken, maar nu zijn El Bulli is gesloten,
nemen de drie broers van El Celler de Can Roca uit Girona het stokje over. Het
toonaangevende Britse tijdschrift Restaurant, plaatste El Celler de Can Roca op
de tweede plaats in de lijst van vijftig beste restaurants ter wereld. De broers
Joan, Josep en Jordi vormen als chef, sommelier en banketbakker een gouden
trio. De nadelen van hun succes delen ze met het Alhambra. Je kunt niet zo
maar meer binnen lopen en aanschuiven.
Marjan Terpstra, hoofdredacteur
www.espanaymas.nl

Heuvel Galerie 140 | tickets & info MuziekgebouwEindhoven.nl | 040.244 20 20
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Mail & win

samenstelling: Jos Schuring

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

Sfeervolle jazz vol melancholie

Pianomuziek
van De Falla
door Javier
Perianes

Flamenco,
Arabisch,
Turks en
vooral jazz
Carles Dénia uit het Spaanse Gandia studeerde
aan het conservatorium in Den Haag. Vorig
jaar bracht hij op het Festival Oude Muziek
in Utrecht met zijn ensemble de cant d’estil
ten gehore. In dit eeuwenoude vocale genre
uit de provincie Valencia wordt virtuositeit
gecombineerd met veel improvisatie. Dénia
was ook te horen in Eric Vaarzon Morels
flamenco-opera El Greco en doet ook weer
mee in diens nieuwe programma over Don
Quijote. Dat hij gewend is aan improvisaties
kun je horen op zijn nieuwste cd El Paradís
de les paraules waarop jazz de belangrijkste
stijlvorm is. Dénia toont zich hierop een hoogst
veelzijdige zanger. Flamenco, jazz, folk, maar
ook elementen uit Arabische en zelfs Turkse
muziek rijgt hij fraai aaneen tot een uiterst
coherent geheel. Dénia maakte voor de
teksten gebruik van Poemes de l'orient d'AlAndalus van schrijver en criticus Josep Piera
die een studie maakte van Arabische dichters
die in de 11e en 12e eeuw in Valencia actief
waren. De soepele zangstijl van Dénia en
zijn indrukwekkende vocale mogelijkheden
worden niet voortdurend op de voorgrond
geplaatst, integendeel. De verschillende
instrumentalisten op de bandúrria, een
luitachtige gitaar, de ud, de Arabische luit, en
de ney, een Turkse fluit, geeft hij alle ruimte.
El Paradís de les paraules is daarmee een
afwisselende, aangename plaat van een
artiest die zeer veel in zijn mars heeft.
Carles Dénia - El Paradís de les paraules 
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Afro-Peruaanse
pareltjes uit de
sixties en seventies
In de jaren zeventig introduceerde Paco de Lucía de cajón
in de flamenco. Hij had de klankkast meegenomen uit
Peru. Het is een van de belangrijkste muziekinstrumenten
in Peru en ook in de Afro-Peruaanse muziek speelt het een
belangrijke rol. De oorsprong van deze muziek gaat terug tot
in de 16e eeuw. Maar het waren platenlabels uit de jaren '60
en '70 zoals El Virrey, Iempsa en Odeon die de bescheiden
herleving van de cajónsound op gang brachten. Deze Secret
Stash compilatie bevat de grootste namen uit die periode
zoals Lucila Campos en Nicomedes Santa Cruz. Sommige
nummers zijn in de zogenaamde landóstijl, sombere liedjes
vol melancholie. Maar de meeste nummers zijn festejo,
waarin Spaanse gitaren feestelijk samengaan met Afrikaanse
percussie en fraai gezongen koortjes. Deze plaat is alleen op
vinyl uitgebracht.
La Troba Kung-Fú - A La Panxa Del Bou 

De nieuwe cd van pianist Javier
Perianes is geheel gewijd aan de
Spaanse componist Manuel de Falla
(1876 - 1946). De Falla verbleef enkele
jaren in Parijs en raakte onder meer
onder de invloed van Claude Debussy
wat vooral te horen is in het bekende
Noches en los jardines de España, een
werk voor piano en orkest. Een mooi
stuk dat je absoluut een flink aantal
draaibeurten moet gunnen om het
tot zijn recht te laten komen. Het is
een heftig, zelfs extatisch werk dat de
nodige concentratie van de luisteraar
vraagt. Perianes voert het hier uit met
het BBC Symphony Orchestra onder
leiding van Josep Pons. De cd, waar
verder solostukken op staan, biedt een
mooi palet van het werk van De Falla.
In zijn vroege composities klinkt Satie
door en ook Chopin is nooit ver weg.
Zijn latere werken zijn weerbarstiger
en roepen Alexander Skriabin in
herinnering. De Falla had een hekel
aan virtuositeit, hetgeen niet betekent
dat zijn werken eenvoudig zijn. Perianes
speelt met veel precisie en expressie.
Ondanks de stijlcitaten was De Falla
een oorspronkelijk componist wat
vooral goed te horen is in zijn in 1919
gecomponeerde, maar nog steeds
modern klinkende Fantasia Baetica. Het
klinkt rauw en verfijnd tegelijk.
Javier Perianes, BBC Symphony Orchestra o.l.v.
Josep Pons – De Falla 

Pure piano en fraaie vaak melancholieke zang vullen deze dubbel-cd
van de Mallorcaanse zangeres Maria del Mar Bonnet en pianist Manel
Camp. De twee werken al meer dan twintig jaar samen en vormen een
perfect duo. De 22 nummers bevatten eigen werk maar ook Embrace
me van Gershwin en een fraaie interpretatie van As tears go by van
de Stones. De zang van Del Mar Bonnet is betoverend mooi en klinkt
vaak melancholiek. Ze zingt
gloedvol zonder te vervallen
in pathetiek. Camp is meer
dan louter een sterk begeleider wat je goed hoort in het
Keith Jarret-achtige Kursaal.
Dit is een uiterst sfeervolle
jazzplaat die zich goed laat
op de avond laat beluisteren,
maar ver uitstijgt boven easy
listening, want daarvoor is
deze muziek veel te verfijnd.
Maria del Mar Bonnet & Manel
Camp – Blaus de l’ànima 

Flamenco
uit India

Kenners van zigeunermuziek weten dat de oorsprong van flamenco in
India ligt. Paco de Lucía verkende de overeenkomsten al eens eerder
met John McLaughlin en ook Ojos de Brujo flirtte al eens met India. De
Spaanse muzikale wereldreiziger Javier Limón was in zijn nopjes met het
verzoek van Anoushka Shankar om haar plaat te produceren. Limón
zorgde niet alleen voor een helder en warm geluid, maar bracht ook
Concha Buika en Sandra Carrasco mee, speelde zelf gitaar en leverde
enkele composities aan. De kruisbestuiving tussen Noord-India en
flamenco staat hier centraal met de siter van Shankar in de hoofdrol.
Hoe dat klinkt? Spannend, jazz, exotisch, flamenco, India, moderne pop
en Ravi Shankar zijn associaties die
al snel opkomen als je naar deze
muziek luistert. Anoushka is dochter
van Ravi en kreeg de muziek
dus met de paplepel ingegoten.
Zusje Nora Jones is sterk gericht
op jazz, dus de invloeden liggen
wel voor de hand. Maar het is
juist de combinatie van al deze
ingrediënten die deze plaat,
toepasselijk Traveller genoemd, zo
bijzonder maakt.
Anoushka Shankar – Traveller 
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Menorca
Ruig, rustig en ruraal
In 1993 riep
de UNESCO het
eiland uit tot
biosfeerreservaat
vanwege het grote
aantal inheemse
plant- en diersoorten en het fraaie
eeuwenoude cultuurlandschap.
Menorca is een
van de laatste
ongerepte
plekjes in de
Middellandse Zee.
Tekst: Ferenz Jacobs | Foto’s: Hernán Verdinelli

Ook op Menorca word je herinnerd aan Don Quijot.

C

ees Nooteboom brengt al sinds 1971 de
zomer en vroege herfst door op Menorca. Als
een literaire wereldreiziger die keuze maakt,
dan zegt dat veel. Een van de charmes van
Menorca is dat er niet echt veel te doen is. Een uitzondering hierop zijn de dorpsfeesten. Ieder zichzelf respecterend dorp heeft zijn eigen jaarlijkse volksfeest, waarbij
veel bier en pomada - de lokaal gedistilleerde Xoringuer
gin aangelengd met citroenlimonade - wordt gedronken
en vrolijk wordt gedanst. Elk feest eindigt met een groots
vuurwerkspektakel, maar niet voordat het hoogtepunt is
gevierd. Dit zijn de jaleos waarbij ruiters in middeleeuwse
kostuums hun paarden laten steigeren. Waaghalzen uit het
publiek proberen de buik van de paarden aan te raken.

Rood zaagsel
Het feest ter ere van Sint-Maarten vindt plaats in Es Mercadal, waar wij na aankomst op het vliegveld van Mahón
overnachten. De kleine dorpsstraten worden met rood
zaagsel bestrooid om de paardenvoeten, die hier over
een paar dagen voor een groots publiek zullen steigeren, te beschermen. Op het dorpsplein, omringd door
verblindend witte huizen met groengeverfde kozijnen,
staat een geïmproviseerd houten informatiehuisje. De
behulpzame Aina geeft ons een plattegrond van het

eiland waarop ze haar favoriete stranden aankruist. Met
maar liefst 300 zonnige dagen per jaar verzekert ze ons
dat we gebruind naar huis gaan. Hierna gaan we eten bij
de korenmolen Es Molí d’es Racó, het symbool van Es
Mercadal. In deze 300 jaar oude molen met een geweldig
terras en een authentieke atmosfeer proeven we een van
de specialiteiten van het restaurant, lamskoteletjes uit de
steenoven. Met een volle maag kruipen we vroeg in bed.

Spaanse Stonehenge
Op aanraden van Aina rijden we de volgende dag, na
koffie met de lokale variant op de croissant, een
ensaïmada, naar het zuidelijke strand van Cala Macarella
en het nabijgelegen Cala Macarelleta. Onderweg komen
we langs akkertjes ommuurd met opgestapelde stenen.
De eerste eilandbewoners leefden in grotten, waarvan
vele nog altijd dienstdoen als koele zomerhuisjes. Deze
grotbewoners uit de bronstijd, de Talayoten, hebben overal op Menorca monumenten opgericht die doen denken
aan Stonehenge. De meer dan vijftig taulas, gemaakt van
twee enorme stenen die samen de letter T vormen, wegen tonnen. Wetenschappers verbazen zich er nog steeds
over hoe deze gigantische stenen zijn neergezet. Volgens
de legende op het eiland zijn ze gebouwd door reuzen
die voor de zondvloed op Menorca woonden. Taula de
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Torralba d'en Salort, Naveta d’es Tudons en Trepucó zijn
drie van de meest indrukwekkende overblijfselen uit de
prehistorie.

Blootgewoon

Strand top-5
Lekker rustig
Cala Pregonda
Klein zandstrand aan de noordkust. Parkeren
kan bij het nabijgelegen Platja de Binimellá.
Vanaf daar volg je het wandelpad door de
duinen naar Cala Pregonda. Geen faciliteiten,
lekker rustig.

Boven: In de hoofdstad Mahón wonen 25.000 mensen, een derde van de eilandbevolking.
Linksonder: Stonehenge op Menorca: taula. Rechtsonder: Fornells is een heerlijk rustig vissersdorpje

Kliffen en grotten
Cala Mitjana
Dit strand kun je het best te voet vanuit Cala
Santa Galdana bereiken. Na een wandeling
van zo’n 30 minuten kom je uit bij een wit zandstrand, omgeven door kliffen vol grotten.

Populair bij nudisten
Cala Macarelleta
Een voetpad vanaf Cala Macarella aan de
zuidkust van het eiland brengt je naar het kleinere strand van Cala Macarelleta. Zeer schoon
zandstrand omringd door pijnbomen. Populair
bij nudisten, geen strandvoorzieningen.

Ook voor surfers
Cala en Turqueta
In het westelijke deel van het eiland vind je Cala
en Turqueta, een prachtig strand in een rustige
omgeving. Het is bereikbaar via een weg door
een akkerland, waarvoor in de zomer tol moet
worden betaald. Ook surfers komen hier vanwege de gunstige golfslag graag.

Ideaal voor kinderen
Son Bou
Het langste zandstrand van Menorca ligt aan
de zuidkust en is makkelijk bereikbaar en ideaal
voor kinderen. In het hoogseizoen heerst hier
een gezellige drukte.

We parkeren de auto en na twintig minuten wandelen
komen we uit bij een prachtige baai. De ligging is perfect
tussen de pijnbomen die de zee bijna aanraken. We lopen
langs de rotsachtige kust tot het kleinere strand van Cala
Macarelleta waar naturisten zoveel mogelijk zon pakken.
Op Menorca zijn stranden waar je naakt van de Spaanse
zon kunt genieten nog altijd doodgewoon. Tot de traditionele naturistenstranden behoren Cala Macarelleta, het
westelijk deel van het strand van Son Bou in het zuiden
en zo goed als alle maagdelijke stranden in het noorden.
Als de zon ondergaat, pakken we de auto naar Ciutadella.
Deze gezellige stad heeft gotische kerken, renaissancepaleizen en nauwe straatjes met zandkleurige huizen.
We lopen langs stijlvolle kunstgaleries, prijzige juweliers,
chique kledingzaken en winkeltjes met kleurrijke avarcas.
De zool van deze traditionele leren sandaal is gesneden
uit een oude autoband. Volgens de verkoopster zijn ze
pas versleten na vijfduizend kilometer.

Vijgensoep
Het middelpunt van Ciutadella is Plaça des Born met
uitzicht op zee. Aan de ene kant staat het gemeentehuis
en aan de andere kant twee aristocratische paleizen. Onder de witgepleisterde arcades met de naam Ses Voltes,
gebouwd tijdens de Moorse bezetting van Ciutadella, vinden we een hip restaurant met dezelfde naam, Ses Voltes.
Op het romantische dakterras krijgen we de typische vijgensoep oliaigua amb figues en pizza met de pittige worst
sobrassada voorgeschoteld. Natuurlijk gaat de maaltijd
gepaard met een heerlijke streekwijn. Hierna lopen we
via Baixada Capllonc richting de jachthaven voor een ijsje
en een glas pomada bij een van de vele gezellige cafés.
Lekkere cocktails kun je krijgen bij de Cactus Bar. Heb je
zin in jazzmuziek, dan kun je terecht bij het piepkleine
Sa Clau, maar om echt in de feeststemming te komen
moet je bij Martin’s Bar zijn.

Britse invloed
Mahón is de hoofdstad van het eiland. Door de eeuwen
heen hebben de Fransen, Britten en Spanjaarden hevig
gevochten om Menorca vanwege de strategische waarde
van deze grootste natuurlijke haven van de Middellandse
Zee. In 1712, bij het sluiten van de Vrede van Utrecht, kregen de Britten Menorca officieel in bezit, nadat de Hollanders na een rondreis en inventarisatie geen interesse hadden getoond in het eiland. Gedurende het grootste deel
van de 18e eeuw waren de Britten heer en meester en hun
invloed is nog merkbaar. Zij begonnen met het stoken van
gin en vulden de stad met herenhuizen in Georgiaanse
stijl, die je nergens anders in Spanje tegenkomt. Verder zit
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het dialect Menorquin vol met anglicismen. Bijvoorbeeld
wanneer er mot ontstaat tussen twee of meer mens (men)
of zelfs tussen bois (boys) wordt dit een faitim (fight him)
genoemd, wat meestal leidt tot een ull blec (black eye),
hoewel het een goed idee is de ruzie weer bij te leggen
met de xaquens (shake hands).

Boven: In de fraaie grotten bij Cova d'en Xoroi kun je wandelen maar ook eten. Onder: De caixers,
ruiters in middeleeuws kostuum, zijn de helden van het dorpsfeest ter ere van Sint Maarten.
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Saber MÁs
Menorca

Hollandse melkkoeien

Sint-Jansdag

Elegant hotel, gebouwd

Deze woordjes zijn vooral te danken aan de Britse gouverneur Richard Kane, die het eiland gedurende zestien
jaar goed in zijn greep had. Kane liet de eerste hoofdweg
op het eiland tussen Mahón en Ciutadella aanleggen en
naar zichzelf vernoemen, de Cami d’en Kane. Hij introduceerde ook Hollandse melkkoeien waarvan de melk nu
nog steeds gebruikt wordt om de heerlijke pittige Mahónkaas te produceren. Als we de volgende dag een bezoek
aan de hoofdstad brengen, lunchen we bij Bar Andalucía
op het gezellige Plaça Reial. We bestellen een lichte tonijnsalade met mayonaise die naar verluidt is uitgevonden
in Mahón door de chef-kok van de Franse hertog Louis du
Plessis tijdens het beleg van de stad in 1756.

Sant Joan is hét stadsfeest

in 1956 maar dat lijkt te

van Ciutadella, dat op 23

dateren uit het jaar 1756,

en 24 juni groots gevierd

met een mooi uitzicht over

wordt. Van oorsprong wordt

de haven van Mahón.

tijdens de dag de heilige

Tweepersoonskamers vanaf

Sant Joan de Missa vereerd.

€80. www.sethotels.com

Culturele hoogtepunten zijn
de jaleo en de traditionele

Ciutadella

steekspelen. Sant Joan

Hotel Hesperia Patricia***

symboliseert tegelijkertijd

Dit luxe hotel bevindt zich in

het begin van de zomer. Het

de buurt van de levendige

is het eerste van een hele

haven van Ciutadella en

reeks volksfeesten op het

is ideaal voor gezinnen.

eiland die in de broeierige

Tweepersoonskamers vanaf

Onbewoond gebied

zomermaanden plaatsvinden

€49. www.nh-hotels.nl

Vervolgens gaan we naar het noordelijke deel van Menorca, Tramuntana genoemd naar de gelijknamige wind.
Een vrijwel onbewoond gebied met uitgestrekte landgoederen, afgelegen herenboerderijen op lage heuvels
en vochtige gebieden. Aan zee liggen steile kusten en
stranden met roestrode duinen met uitzicht op rotseilandjes. We komen aan bij Fornells, een vissersdorpje met
witte huisjes rondom een baai en palmenrijen langs de
boulevard. Het staat bekend om de vele restaurants die
het lokale gerecht caldereta de llagosta, een Menorcaanse
stoofpot met kreeft, serveren. Het beroemdste restaurant
is Es Pla, geliefd bij de Spaanse koninklijke familie. We
rijden door tot we bij de vuurtoren van Cap de Cavalleria
aankomen. Deze lichttoren op het noordelijkste puntje van
het eiland werd in 1857 gebouwd, nadat het jaar daarvoor
acht schepen voor de kust schipbreuk hadden geleden.
Als we deze Kaap de Ruiterij verlaten, worden we begroet
door een aantal grazende paarden. Menorca is altijd een
paardeneiland geweest. Het Menorcaanse ras oftewel
Pura Raza Menorquina is pas in 1987 officieel erkend. Met
hun lange volle manen is de hals de trots van dit paardenras en dit laten ze tijdens de verschillende dorpsfeesten
dan ook goed zien.

en voor de jongeren een
aanleiding vormen voor een

Es Mercadal

lang weekend feestvieren.

Hostal Jeni**
Centraal gelegen hotel

Piratengrot

met luxe kamers en een

Vanuit de grotten van Cova

buitenzwembad met

d’en Xoroi kun je genieten

schuifdak op enkele

van een adembenemend

minuten rijden van zowel

uitzicht op de Middellandse

de noordelijke als zuidelijke

Zee. Volgens de lokale

stranden van het eiland.

legende waren deze grotten

Tweepersoonskamers vanaf

eens de schuilplaats van de

€46. www.hostaljeni.com

bloeddorstige piraat Xoroi,
die om te overleven voedsel

Vliegen

en een maagd roofde uit het

Airberlin vliegt wekelijks

nabijgelegen plaatsje Cala’n

vanuit Düsseldorf, Münster

Porter. Twee nakomelingen

en Keulen non-stop naar

later wisten de wraaklustige

Menorca. Vanaf Schiphol is er

dorpelingen hun dochter uit

een wekelijkse verbinding via

de handen van de piraat

Mallorca. Retourtickets vanaf

te redden, die vanaf de klif

€139,98 inclusief toeslagen,

zijn dood tegemoet sprong.

gratis 20 kilo bagage mee en

Tegenwoordig herbergen de

on board services. Te boeken

grotten een grote nachtclub

via www.airberlin.com of

Spectaculair uitzicht

waar simpele housebeats

0900 737 8000.

Drie mooie dagen en vijf prachtige stranden later rijden
we op onze laatste dag op het eiland naar de heuvel El
Toro, met 357 meter het hoogste punt van Menorca. Op
de top vind je een vreemde combinatie van tientallen
communicatiemasten en een enorm Christusbeeld. Hier
kun je genieten van een spectaculair uitzicht over het
eiland en de zee. Menorca is heerlijk rustig, ruraal en
ruig. Cees Nooteboom weet dat al veertig jaar. 

klinken voor mensen die zich
eigenlijk op het verkeerde

Informatie

Balearen-eiland bevinden.

www.menorca.es
www.visitciutadella.com

Slapen

www.santjoanweb.com

Mahón

www.covadenxoroi.com

Hotel Port Mahón****

.
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NIEUWE
VLUCHTEN
NAAR SPANJE
EN LATIJNSAMERIKA

Menorca

Oefen je
Spaans
met deze
samenvatting

Salvaje, tranquila y rural
En 1993 la UNESCO declaró la isla reserva de la biosfera por
su gran diversidad de flora y fauna autóctonas y su magnífico
paisaje tradicional milenario. Menorca es uno de los últimos
parajes vírgenes del Mediterráneo.
Uno de los encantos de Menorca es que ofrece poca distracción, exceptuando las fiestas en los pueblos. Todo pueblo que se precie, celebra su propia fiesta anual, que por lo
general culmina con un gran espectáculo de fuegos artificales. El momento álgido llega con los jaleos, bailes protagonizados por caixers o jinetes enfundados en trajes medievales que hacen saltar a sus caballos. Los más temerarios del
público intentan tocar el pecho del caballo. Las callejuelas
de los pueblos se cubren con serrín rojo para proteger los
pies de los caballos.

Influencia británica
Mahón es la capital de la isla. A lo largo de los siglos Menorca ha sido objeto de fuertes disputas entre franceses, británicos y españoles por su valor estratégico como principal
puerto natural del Mediterráneo. En 1712, con la firma de la
Paz de Utrecht, Menorca cayó oficialmente en poder de los
británicos, después de que los holandeses, tras recorrer e
inventariar la isla, no mostraran interés en ella. Durante la
Zomer of winter, de
mayor
parte
terrassen
zijn del
altijdsiglo
druk XVIII, los británicos fueron dueños y
bezet de la isla y su influencia todavía es perceptible. Emseñores
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pezaron a destilar ginebra y mandaron erigir en la ciudad
casas de estilo georgiano, sin parangón en ningún otro lugar
de España. Por otra parte, el menorquín, el dialecto de la
isla, está plagado de anglicismos.

Isla deshabitada
El litoral norte de Menorca, la Tramuntana, está prácticamente deshabitado y se caracteriza por sus extensas fincas,
apartadas haciendas ubicadas en suaves colinas y zonas
húmedas. Llegamos a Fornells, un pueblo pesquero con
una bahía bordeada de casitas blancas y un paseo marítimo flanqueado de palmeras. Este pueblo es popular por
el gran número de restaurantes que sirven el plato local caldereta de llagosta, un estofado de langosta. Poco después
nos dirigimos al monte El Toro que, con sus 357 metros, constituye el punto más alto de Menorca. La cima está coronada
por una curiosa combinación de decenas de antenas de
comunicaciones y una enorme estatua de Cristo. Aquí uno
puede disfrutar de lleno de unas espectaculares vistas de la
isla y del mar. Menorca es tranquila, rural y salvaje. 

Met Airberlin naar Costa Rica
Op eigen houtje naar Costa Rica? Sinds
kort is dat makkelijker vanwege de directe
vlucht van Air Berlin naar Liberia met enkel
een tussenstop in Cancún (Mexico). De
prijs - iets meer dan €1000 voor een retour
- is ook bijzonder prettig. De vlucht wordt
eens in de twee weken uitgevoerd vanaf
Düsseldorf. Liberia, in de noordelijke provincie
Guanacaste, is een prima uitvalsbasis voor
een avontuurlijke reis door Costa Rica,
Nicaragua of een combinatie van beide.
Kijk op www.airberlin.com.

Air Europa dagelijks naar Madrid
De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air
Europa is op 2 november gestart met
een dagelijkse lijndienst tussen Madrid en
Amsterdam vanaf Schiphol om 11:05 uur en
17:55 uur. Vanaf Barajas om 07:40 uur en 14:30
uur. Kijk op www.aireuropa.com.

Naar Barcelona vanaf Groningen
Airport Eelde
Vanaf 28 april kun je vanaf Groningen Airport
Eelde op dinsdag en zaterdag rechtstreeks
vliegen naar El Prat met Vueling. Een enkele
reis is er vanaf €40 inclusief toeslagen en kun
je boeken via www.vueling.com

Je eigen foto op de
cd hoes
Crowdfunding wordt steeds gewoner, maar je eigen foto op de
cd-hoes? Die variant kenden we nog niet. De Madrilenen van de
mestizoband Canteca de Macao willen hun vierde cd Nunca es
tarde maken en bieden je uitgebreide mogelijkheden tot aan je
eigen foto op de hoes. Ook kun je een dvd krijgen of plaatsen op
de gastenlijst bij een optreden. Canteca de Macao heeft grote
plannen op de zomerfestivals in Nederland en België en dus is er
een Nederlandstalig deel op de site van Lanzanos. Daar kun je
trouwens ook al hun muziek gratis downloaden.
Kijk op www.lanzanos.com/proyectos/cantecademacao/hol

Dansworkshops Marco Flores
bij Terremoto in Amsterdam
Marco Flores, top flamencodanser en
choreograaf, geeft les aan de beroemde
flamencoschool Amor de Dios in Madrid.
De laatste jaren is hij als danser en docent
ook te bewonderen tijdens het Festival
van Jerez. Zijn workshop dit jaar is daar
reeds lang uitverkocht. Op 2, 3, 4 en 5 februari geeft hij workshops bij stichting Terremoto in Amsterdam. Een fantastische
kans! Gitariste Antonia Jimenez geeft van
3 t/m 5 februari bovendien workshops flamencogitaar. Zondagmiddag 5 februari
treedt Marco Flores op in Paradiso, aanvang 15.00 uur.
Meer weten? Kijk op www.terremoto.nl
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Interview

‘

Barcelona
Ontwerpster Hiske ter Veld

heeft me goed op weg geholpen’

Hiske ter Veld
studeerde aan
het Amsterdam
Fashion Instituut
maar was niet
zo tevreden en
wilde eigenlijk
heel graag weg
uit Amsterdam. Na
een bezoek aan
Barcelona wist ze
het; hier wilde ze
aan de gang. ‘Ik
ging een opleiding
mode en textiel
doen aan het
Instituto Europeo
di Design, een
Italiaans instituut
in de Catalaanse
hoofdstad. Dat was
een schot in de
roos. De meeste
mensen van wie
ik les kreeg zijn
zelf professionals
in de modewereld
en dat merk je. Dat
stimuleerde dus
enorm.’
Tekst: Jos Schuring

n

Moda

Na haar opleiding werkte Ter Veld voor verschillende bedrijven, maar ze had
moeite met trends die soms zo bepalend kunnen zijn. In Barcelona kan ze nu
volledig haar eigen gang gaan. ‘Ik vind het vreemd dat iemand bedenkt dat
volgend jaar alles geel moet zijn. Wat nu als je niet van geel houdt? Ik ontwerp
collecties op basis van een eigen gevoel en verhaal en laat trends op het gebied van kleur of vorm vaak links liggen. Ik ben ook eigenlijk geen modemens.
Ik zoek graag de dialoog met mijn klanten en daar is mijn atelier en winkel in
de wijk El Raval de perfecte plek voor. Ik kan maten aanpassen en andere stoffen gebruiken om dichter bij de wens van de klant te komen en toch mijn eigen
stijl behouden. Ik wil maken wat ik zelf mooi vind. Vaak is dat geïnspireerd door
kleding van vroeger en gebruik ik het patroon van een oud kledingstuk. Dat pas
ik dan natuurlijk wel aan. Je moet het geschikt maken voor deze tijd, want het
vrouwenlijf is door de jaren heen veranderd. We hebben niet meer zo´n slanke
taille als vroeger en vrouwen willen meer comfort.

Eigen shows
Ter Veld heeft haar draai gevonden in Barcelona. Ze is actief en succesvol. ‘Ik
werkte eerst nog voor een modebedrijf, maar wilde vooral eigen werk maken.
Ik organiseerde daarom samen met andere ontwerpersters eigen showrooms
om zo onze creaties te tonen en verkopen. Onze showroom Dress Up loopt
heel goed. We vieren dit jaar alweer de vijfde editie. Ik doe dit samen met vier
andere ontwerpers, ondersteund door twee grafisch ontwerpsters die voor een
aantrekkelijke vormgeving zorgen. Op de laatste editie kwamen tweeduizend
mensen af. Dit sterkte me in mijn idee om een eigen winkel en atelier te starten.
Ik schreef een ondernemingsplan en volgde een cursus van Barcelona Activa.
Dat is een fantastische instelling van de gemeente die ondernemers gratis
ondersteunt met raad en daad. En ze zijn heel goed. Na veel rekenwerk heb ik
uiteindelijk de stap gewaagd, maar niet nadat Barcelona Activa mijn plan had
goedgekeurd, hoewel dat natuurlijk geenszins een garantie voor succes is. Ik
kende de ruimte hier aan de Carrer del Notariat en die kwam toevallig vrij. Het
is een fantastische plek dichtbij de Ramblas en het MACBA, het museum voor
hedendaagse kunst.’

Tijdloze ontwerpen
Hiske ter Veld laat zich
niet leiden door trends
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In het atelier van Ter Veld zijn behalve kleren ook meubels te zien. ‘Soms maak
ik ook accessoires en nu werk ik aan een lamp. Alles wat in mijn hoofd opkomt
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Olga Prat heeft een voorkeur voor avondjurken van zijde, tule en kant

‘Barcelona
Activa is
fantastisch:
zij steunen
gratis
startende
ondernemers
en doen dat
heel goed’

en wat ik met mijn handen kan maken, maak ik. Ik weet wat ik wil, ik heb een
voorkeur voor tijdloos ontwerpen. Ik zit hier nu een halfjaar en het gaat goed.
Ik verkoop genoeg om mijn vaste lasten te kunnen betalen. Ik ga nu langzaam
de productie opvoeren. Als iets goed verkoopt, maak ik er meer van, of verander iets aan de vorm of het materiaal en zo groeit het door. Ik heb nu een
stagiair zodat ik sneller kan werken, dat scheelt enorm. Ik krijg vaak te horen
dat mensen wat ik doe mooi vinden. Ze waarderen mijn stijl en zeggen dat ik
zo door moet gaan. Als je dat te horen krijgt van mensen uit het vak, is dat erg
stimulerend.’

Levendig modeklimaat
Barcelona staat sinds dit jaar in de top tien van modesteden. Ter Veld heeft er
eigenlijk geen goede verklaring voor, hoewel ze om zich heen ziet dat initiatieven van jonge ontwerpers floreren. ‘Natuurlijk zijn hier een paar grote merken
gevestigd, zoals Desigual en Mango, maar of dat nu de reden is? Catalonië is
van oudsher overigens wel een provincie waar veel textielindustrie zat, maar
helaas is dat aan het verdwijnen. Mijn indruk is niettemin dat de Barcelonees
toch niet zo heel erg in mode is geïnteresseerd. Ik weet bijvoorbeeld dat veel
Spaanse ontwerpers meer verkopen op een show in Cádiz dan hier. Maar er
gebeurt wel veel en de ontwikkelingen gaan snel. Nadat de modebeurs Bread
and Butter was verdwenen, kwam er direct een nieuwe beurs, The Brandery,
waar zich ook vrij snel grote namen presenteerden. Dan is er nog 080, een
platform voor jonge ontwerpers, maar bij mijn laatste bezoek vond ik wel dat
het aanbod meer mainstream was geworden. Maar dat is misschien persoonlijk.
Er is dus wel een levendig klimaat hier.’
Het atelier van Hiske ter Veld vind je aan de Carrer del Notariat 8.
www.hisketerveld.com
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Dolores Perez is authentiek en maakt kleine collecties

Dress up
Onder de naam Dress up werkt Hiske ter Veld samen met andere
ontwerpers die in Barcelona gevestigd zijn. Dit zijn ze.
My Grandmother's Sofa

Elena Gallego

Dolores Perez uit Argentinië wil
authentiek zijn met zorgvuldig
ontworpen collecties van goede
materialen met verfijnde afwerkingen.
Dolores is geen voorstander van
fast fashion maar van gebruiken en
behouden. Ze maakt kleine collecties
van limited editions. De ontwerpen
van My Grandmother's Sofa zijn
unieke stukken. De stoffen voeren je
mee naar een ander tijdperk, maar
de ontwerpen zijn modern en uiterst
origineel. www.mygrandmotherssofa.
com
Winkel Tomate, Carrer dels Banys
Nous 22, Barcelona .
Studio-Showroom Avenida Santiago
Rusiñol 31 in Sitges.

Komt uit Bilbao, haar label is luxe
pret-a-porter, met exclusieve
materialen en afwerkingen. Een
unisex merk waarin patronen een
belangrijke rol spelen.
www.elenagallego.tumblr.com
Winkels La Suite in Bilbao
www.lasuitebilbao.com,
Somethingforeverybody Shop,
Carrer Bel 19. Barcelona

AMIMANERA
Olga Prat is geboren in Igualada.
Binnen haar label AMIMANERA
maakt ze gebruik van eenvoudige,
maar zeer vrouwelijke lijnen. In al
haar collecties wordt veel belang
gehecht aan de kwaliteit van de

stoffen. Binnen haar collecties vind je
avondjurken gemaakt in zijde, tule en
kant. Olga maakt elk kledingstuk met
grote aandacht voor detail.
www.amimanera.net

Nerea Lurgain
Lurgain deed de kunstacademie
in Baskenland voor ze in Barcelona
modedesign ging studeren. Haar
natuurlijke en unieke mode ziet zij
als een expressiemiddel. In haar
ideeënrijke ontwerpen combineert
ze nu kunst en mode.
www.nerealurgain.com
Winkel Suite, Verdi 6, Barcelona 
Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt
door Air Berlin www.airberlin.com
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Más inspiración
Samenstelling: Pauline Roffel en Jos Schuring

Pavadita speelt
Piazzolla en meer

Afscheidstournee
van Ojos de Brujo
Na ruim tien jaar, zes
albums en wereldwijd
succes houden de
flamencovernieuwers uit
Barcelona het voor gezien.
Een echte verklaring geeft
de band niet, maar het is
goed denkbaar dat het
recente moederschap van
leadzangeres en gipsypunk
Marina 'La Canillas' Abad
daar iets mee te maken
heeft. Het succes van deze
flamencovernieuwers was
groot. Grijp je kans want een
reünie komt wellicht pas
als de kleine Abad op de
middelbare school zit. Ojos
de Brujo live staat garant
voor een spetterende show.
10 december Utrecht, Tivoli
11 december Amsterdam, Paradiso

Onderweg
naar Santiago
in Utrecht

Nieuw of old skool
salsa: Maite Hontelé

W

ie met z’n ogen dicht luistert naar de trompet van Maite
Hontelé, stelt zich een Zuid-Amerikaanse man voor en
zeker geen Hollandse blondine. Het Colombiaanse
publiek was dan ook verbluft bij haar podiumdebuut. En wild
enthousiast over haar super-Latijns klinkende mix van Colombiaanse
folkore, salsa en latin-jazz. De Utrechtse speelde bij de fanfare
maar koos al snel voor het Zuid-Amerikaanse repertoire. Hontelé
is een beroemdheid in Colombia, waar zij sinds 2009 woont, maar
speelde ook op North Sea Jazz. Haar achtkoppige band bevat
bekende namen: de Colombiaanse zanger Alberto Caicedo en de
Venezolaanse percussionist Gerardo Rosales. Maite’s nieuwe album,
Mujer Sonora is een hommage aan oude stijlen als de danzón,
chachachá, charanga en son, maar dan met moderne invloeden.

17 december Utrecht, Rasa, 18 december Amsterdam, Tropentheater

Los Van Van uit Cuba
Al veertig jaar swingend: Los Van Van uit Cuba, goed
voor traditionele Cubaanse muziek, vermengd met
Afro-Cubaanse ritmes, rock, funk en jazz. De band
bestaat uit zestien mensen en beheerst de salsa tot in
de perfectie. 3 maart, Amsterdam, Paradiso

Utrecht, Museum Catharijneconvent, te zien t/m 26 februari.

Warmbloedige Boccherini
bij Cuarteto Casals

Rascacielos betekent wolkenkrabber en suelos
zijn vloeren. Het woord vloerkrabbers verwijst dus
naar dansen. En dansen zul je als je deze band
ziet. De muziek mixt het geluid van de klassieke
tango met de urban variant van nu en met rockinvloeden uit smeltkroessteden als Parijs, Londen
en New York.

De voormalige leerlingen van de befaamde Escuela Reina
Sofia in Madrid spelen al ruim tien jaar lang wereldwijd
samen met veel succes. Het kwartet staat bekend om hun
genuanceerde spel dat extra cachet krijgt door de Spaanse
warmbloedigheid in hun vertolkingen. Hun repertoire loopt
van klassiek tot hedendaags. Bekende componisten als Jordi
Cervelló, James MacMillan en György Kurtág componeerden voor hen. Hun veelzijdigheid komt ook tot uitdrukking
in dit programma. De muziek van Boccherini, die een groot
deel van zijn leven woonde en werkte in Spanje, heeft mediterraan temperament en dat hoor je hij het Cuarteto Casals.
Daarnaast staan werken van Sjostakovitsj en Schubert op het
programma.

11 februari Rotterdam, Doelen
12 februari Amsterdam, Tropentheater

10 januari Rotterdam, De Doelen
17 januari Den Haag, Diligentia

Rock & tango bij
Rascasuelos
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Wat is een pelgrimstocht? Wat bezielt pelgrims? Wat maken
zij mee onderweg? Deze vragen komen aan de orde in
de grote cultuurhistorische tentoonstelling Onderweg naar
Santiago de Compostela. Als bezoeker treed je letterlijk en
figuurlijk in hun voetsporen: van de voorbereidingen tot het
laten stempelen van de pelgrimspas, van de ervaringen
onderweg tot aan het eindpunt Santiago. De tentoonstelling
combineert belangrijke kunstwerken met historische en
hedendaagse gebruiksvoorwerpen. Plannen om ook die
kant op te gaan? Kijk op www.pelgrimsverhalen.nl, een
ontmoetingsplek waar pelgrims verhalen, foto’s en video’s
kunnen delen. Met een persoonlijk profiel kun je onderling
contact houden of de site gebruiken als weblog.

Ástor Piazzolla wilde de Argentijnse tango levend
houden. Daarvoor moest hij zich losmaken van zijn
geliefde mentor Aníbal Troilo en verruilde hij Buenos
Aires voor New York. Aníbal & Ástor is een muzikale
voorstelling waarin een indringend verhaal wordt
verteld van oerdrang en de keuze voor andere
wegen dan gebaande paden. Pavadita Tango String
Quartet speelt werken van de mentor en van zijn
rebelse protégé. Het vrouwenkwartet speelt tussen 28
januari en 28 maart ruim twintig keer in theaters in het
hele land. Kijk op www.pavadita.com voor de data.

Feestje met La Pegatina
Dit is een lekker stel gangmakers. Voordat het eerste
nummer ten einde is staat zowat de hele zaal te dansen. Het uit Barcelona afkomstige La Pegatina is druk
doende de wereld te veroveren met hun uitbundige
muziek waarvan rumba de basis is, maar waar ook
een flinke dosis, reggae,
punk en funk aan te pas
komt. De band maakte inmiddels drie cd’s en wordt
met de week populairder.
Nu zijn ze nog in kleine
zalen te zien, straks alleen
op grote festivals. Ga nu
kijken.
17 december Utrecht, Tivoli
15 december Amsterdam,
Melkweg
14 december Groningen,
Oosterpoort
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Nummer twee van de wereld

Restaurant
El Celler de
Can Roca

Joan, Josep en Jordi Roca vormen samen de rots waar
driesterrenrestaurant El Celler de Can Roca in het
Catalaanse Girona op is gebouwd. Begin dit jaar plaatste
het toonaangevende Britse tijdschrift Restaurant, El
Celler de Can Roca op de tweede plaats in de lijst van
vijftig beste restaurants ter wereld. Joan (47), de chef,
Josep (45), de sommelier, en Jordi (33), de banketbakker,
zijn een gouden trio.
Tekst: Ferenz Jacobs
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‘

Op mijn negende kreeg ik van mijn moeder mijn eerste
kokstenue’, vertelt Joan, die ontspannen tegenover ons zit
in de lounge met uitzicht op de eetzaal van El Celler de
Can Roca. Hij neemt de tijd voor het verhaal van de Roca's
en vertelt hoe hij als klein kind altijd al in de keuken van
het familierestaurant Can Roca te vinden was. We nemen
plaats in zijn keuken, waar we het klassieke menu proberen. We eten heerlijke met cava overgoten oesters. De cava
liet wijnexepert Josep speciaal voor dit gerecht maken. We
vergapen ons aan een bonsaiboompje waar gekarameliseerde olijven aan hangen die zijn gevuld met ansjovis. We
genieten van de letterlijke suikerwolk van een toetje.

Familiebedrijf
Terug naar het begin. Vader en moeder Roca openden
Can Roca in 1967. Vaderlief bleef in eerste instantie doorwerken als buschauffeur tot bleek dat moeder eigenlijk wel
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Jordi
maakt
ieder jaar
een
ander
toetje
gebaseerd
op
parfums
als Trésor
van
Lancôme
en
Hypnotic
Poison
van Dior

een paar extra handen kon gebruiken. Hij ruilde het stuur in
voor het fornuis en zo werd Can Roca een familiebedrijf. In
1986 traden de broers Joan en Josep in de voetsporen van hun
ouders. Joan deed de spijzen, terwijl Josep, die als kleine jongen het liefst in de bodega van zijn ouders vertoefde, sommelier werd. Waar Can Roca zich kenmerkt door de traditionele
Catalaanse keuken, wilden de beide broers zichzelf opnieuw
uitvinden. De nouvelle cuisine in Frankrijk vormde een
belangrijke inspiratiebron. De broers kozen ervoor om met
hun restaurant te blijven waar ze al zaten: in de eenvoudige
arbeiderswijk aan de rand van de Catalaanse stad Girona, de
plek waar ze opgroeiden. Joan: ‘Stukje bij beetje gingen we
onze eigen weg. We hadden gezien dat sommige uitstekende
Franse restaurants ook niet op de meest idyllische plekjes ter
wereld stonden. Het gaat immers om degenen die aan het
roer staan.’ De twaalf jaar jongere Jordi stapte pas veel later
in het avontuur. Het was een gerenommeerde banketbakker
uit Wales die Jordi inwijdde in het vak. Joan: ‘Dat heeft hem
tot een onmisbare schakel in onze driehoek gemaakt. Zijn
inbreng maakt ons tot wie we nu zijn.’

Turrón de foie gras

In de schaduw van El Bulli
De op het eerste oog misschien niet ideale locatie, is achteraf
toch een wezenlijk ingrediënt voor de succesformule van de
Roca's. De Catalaanse keuken is hen letterlijk met de paplepel
ingegoten en Frankrijk ligt op nog geen uur rijden. Bovendien
ligt El Celler de Can Roca niet ver van Ferran Adrià's El Bulli,
dat inmiddels de deuren sloot, maar gedurende vijf jaar de
lijst met beste restaurants ter wereld aanvoerde. ‘Van de gastronomische revolutie, waar Ferran Adrià het boegbeeld van
werd, maakten wij ook deel uit. Er is nu een compleet nieuwe
generatie Spaanse koks die nieuwe bereidingstechnieken
ontwikkelden en een herinterpretatie gaven van de Spaanse
keuken’, vertelt Joan. ‘Het is een voordeel om zo dicht bij
Adrià in de buurt te werken maar ook een nadeel, want je
bevindt je altijd in zijn schaduw. Daar bedoel ik verder niets
mee, we hebben een goede band. En het mag duidelijk zijn
dat juist samenwerking de kracht is geweest van de culinaire
revolutie die hier heeft plaatsgevonden.’

Joan Roca is de
specialist van het
gastronomisch experiment
Jordi Roca werd
geïnspireerd door
Het parfum

Vacuümtechnieken en parfumdesserts
Er zijn talloze voorbeelden van de innovatie en creativiteit
die de Spaanse keuken de afgelopen jaren wereldwijd op
de kaart zetten in El Celler de Can Roca. Joan specialiseerde
zich in de zogenoemde sous-videtechniek, waarbij gerechten vacuüm garen. Josep introduceerde in zijn wijnkelder de
'wijnexperience' en Jordi bedacht, geïnspireerd door Das
Parfum, desserts op basis van parfums. Zichzelf blijven ontwikkelen doen ze niet alleen tijdens verre en minder verre reizen,
maar ook door brainstormsessies met cineasten, industrieel
ontwerpers of kunstenaars. Joan: ‘Die hebben een creatieve
visie op wat wij doen en dragen ideeën aan.’

Drie broers, drie sterren
De eerste ster kwam in 1995, toen Jordi zijn zoete ambitie nog
niet eens had ontdekt. De tweede volgde in 2002. Drie jaar
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eerder hadden ze hun oorspronkelijke nest verlaten. Heel ver
vlogen ze niet uit. Hun nieuwe project, het huidige El Celler
de Can Roca, werd op een paar minuten lopen van het oude
Can Roca gebouwd. Ze staken er al hun spaargeld in. ‘Natuurlijk hebben we onszelf afgevraagd of we door moesten
gaan. Maar we waren zeker van onze zaak.’ In 2009 kregen de
broers de derde ster toebedeeld. ‘De sterren zijn geen doel
op zich, maar het is fantastisch om er een te krijgen. Onze obsessie is het goed te doen en te zorgen voor de juiste harmonie. In de keuken, tussen ons, op de menukaart, met ons hele
team. Als dat goed zit, komt de erkenning vanzelf. En dan kun
je die drie sterren ook waarmaken.’

Meer sterren, minder betekenis
Hoewel hij er nuchter onder blijft, geeft Joan toe dat de sterren
wel degelijk iets veranderen. ‘Als kok besta je pas met drie
sterren. Ineens is er aandacht van de internationale pers en
behandelen chefs je met meer respect.’ Maar de benoeming
tot tweede beste restaurant ter wereld, is volgens Joan zelfs
nóg belangrijker. 'Er zijn steeds meer restaurants met drie
sterren, dus dat heeft tegelijkertijd ook steeds minder betekenis. De lijst heeft ons pas echt op de kaart gezet. We worden
overal voor gevraagd en zijn tot halverwege volgend jaar
volgeboekt.’ De chef plaatst overigens wel de nodige vraagtekens bij diezelfde lijst. ‘Ik geloof niet dat wij het tweede
beste restaurant ter wereld zijn, en het eerste het eerste is en
het derde het derde. Het gaat bij die lijst ook om iets anders.
Creativiteit, lef en ons verhaal. Dat verhaal van een gewone familie die aardig wordt gevonden. Het verhaal van een allround
restaurant dat door drie broers wordt gerund.’

Wachtlijst
Van extra druk heeft de chef geen last. ‘We hebben 25 jaar
ervaring en zijn in die tijd uitgegroeid tot wat we nu zijn. De
magische tweede plaats en de drie sterren kwamen dus op
het goede moment.’ Een nadeel vindt hij de bezetting, want
tot halverwege volgend jaar kun je geen tafeltje meer krijgen.
Vandaar ook dat wij een plekje kregen in de keuken naast
de computer. Dat vinden de Roca's vervelend voor de vaste
klanten die al jaren bij ze aanschuiven en nu ineens maanden
moeten wachten. Plannen om een hele stoet Roca-restaurants
op andere plekken te openen zijn er niet. Hoewel ze genoeg
aanbiedingen krijgen, willen ze hun werkzaamheden aan het
thuisfront niet op een lager pitje zetten. ‘Voor ons is het openen van nieuwe restaurants geen prioriteit. Bovendien komt
het je geloofwaardigheid niet ten goede: het is immers haast
onmogelijk om verschillende zaken tegelijkertijd met evenveel toewijding te runnen.’ De ambitie om er zo veel mogelijk
uit te slepen is er nooit geweest. Eerder het tegenovergestelde. Het runnen van één fijn en kwalitatief hoogstaand restaurant, waar ze alle drie van kunnen leven, lijkt de bepalende
factor voor hun eigen geluk. En dat hebben ze met El Celler
de Can Roca glansrijk voor elkaar gekregen. 
El Celler de Can Roca, Can Sunyer 48, Girona
www.cellercanroca.com
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Concurso
Inclusief

workshop
Spaans
Koken

3x succes!
JORDI (l)
Na het lezen van Patrick Süskinds roman Das
Parfum begon Jordi Roca te experimenteren met
parfumdesserts. Zijn eerste interpretatie was die
van Calvin Klein’s Eternity, een dessert bestaande
uit bergamot, mandarijn, oranjebloesem, basilicum
en vanille. Sindsdien maakt hij ieder jaar een ander
toetje gebaseerd op parfums als Carolina van
Carolina Herrera, Trésor van Lancôme en Hypnotic
Poison van Dior. Onlangs vroeg hij een parfumeur
een parfum te maken van een van zijn desserts.
Dit parfum verscheen onder de naam Núvol de
Llimona op de markt.
JOSEP (m)
De bodega van Josep Roca, in oppervlakte groter
dan het restaurant zelf, bevat zo’n 30.000 flessen.
Hiervan komt de helft uit Spanje en de andere
helft uit de rest van de wereld. In de bodega heeft
hij speciaal vijf kamers aan laten leggen voor
zijn vijf favoriete wijnen. Hier kun je voor of na je
bezoek aan het restaurant in woord, beeld, geluid
en tast zijn liefde voor de wijnen uit de streken
Champagne, Riesling, Bourgogne, Priorat en Jeréz
ervaren. Met deze bijzondere 'wijnexperience' wil
hij zijn gasten duidelijk maken dat je niet per se een
geleerde wijnkenner hoeft te zijn om van wijn te
kunnen genieten.
JOAN (r)
Joan Roca houdt van experimenteren in de keuken en een van zijn bijdragen aan de wereld van
de gastronomie is zijn sous-videtechniek, toegepast
op onder andere gerechten met foie gras, artisjok
en crema catalana (Catalaanse crème brûlee).
Door vacuüm garen kun je koken op lagere
temperaturen, waardoor aroma’s, structuur en
voedingswaarde beter worden behouden en de
organisatie in de keuken wordt vereenvoudigd. Zijn
boek La Cocina del Vacío (De Vacuümkeuken) is
vertaald in diverse talen.

Win

een weekje Andalusië
Blader door het magazine en geef je antwoorden op
www.espanaymas.nl/prijsvraag. Onder de goede inzenders
verloten we een verblijf van een week in de luxe bed &
breakfast Casa Paco in het noorden van Andalusië.

1

Welke havenstad wordt door veel mensen gezien als een van
de meest indrukwekkende steden van Latijns-Amerika?

02
0
03

Wat is de naam van de romanschrijver die cuisinier par
excellence Jordi Roca inspireerde?

04

Waar in Madrid kun je terecht voor groenten en fruit, maar
ook voor een tatoeage of accessoires voor wietteelt?

05
06
0
07

Voor welke film kreeg Pedro Almodóvar zeven Goyas?

08

Welke stad was een grote inspiratiebron voor componist
Manuel de Falla?

09

Wie speelde de hoofdrol in de verfilming in 2007 van de
historische verhalen over kapitein Alatriste?

10

Welke Italiaanse barokcomponist woonde een groot deel
van zijn leven in Spanje?

Waar vinden we de Spaanse variant van het mystieke
Stonehenge?

Waar bevindt zich de trap naar God?
Wie schreef de roman waarop Bizet zijn beroemde in Sevilla
gesitueerde opera baseerde?

De prijs
Een week in bed & breakfast Casa
Paco plus een kookcursus. Casa
Paco is een smaakvol verbouwde
boerderij in het schitterende noorden van Andalusië, in het levendige dorp Vélez Rubio. Je geniet
bij Casa Paco van het authentieke
Spanje met een heerlijk comfortabel sausje. Je vindt er fijne boxspringbedden, ruime badkamers,
een lekker uitgebreid ontbijt en een
overvloed aan Spaanse sferen.
De prijs kan verzilverd worden tot
1 juni 2012, maar niet in de schoolvakanties. De kookworkshop wordt
in overleg georganiseerd. Kijk voor
meer informatie over Casa Paco
op www.casapaco.eu.
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NEEM NU EEN
EXTRA VOORDELIG
ABONNEMENT
OP ESPA A & M S!
España & Más is een 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 Latijns-Amerikaans land in de schijnwerpers gezet.

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

%
9
4
g
kor tin

e
op de
lwinkjs!
pri

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.

Interesse In een abonnement?
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Ga snel naar www.espanaymas.nl/abonneren!
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Reportaje
Geisers die siësta houden, maar ook tropische stranden

Chili
heeft het
30

Mysterieuze stoomshow van de
El Tatio geisers

Extreem droge
woestijn in het noorden, spectaculaire
meren en vulkanen
in het midden, gebergtes met gletsjers in het zuiden,
tropische eilanden
en de beroemde
Torres del Paine van
het Andesgebergte
in het oosten. De
adembenemende
variatie aan landschappen maakt
Chili tot een waar
geologisch wonder.
Tekst: Annette Spaan en Ferenz Jacobs
Fotografie: Bram van den Dool / Belledesign
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Reportaje
Wolkenkrabbers met op de
achtergrond besneeuwde bergtoppen

Z

and stuift langs ons heen in de straten van oude dorpjes, mijnstadjes liggen er verlaten bij. Het lijkt alsof de stilte, de weidsheid en de brandende
zon de tijd doen vertragen. De Atacama woestijn in het noorden van
Chili is zo droog dat er op sommige plekken zelfs geen enkele vorm van leven
mogelijk is. De absolute hotspot van deze zandbak is San Pedro de Atacama. Dit
eeuwenoude dorp bestaat vooral uit huizen van adobe, een mengsel van zand,
klei, water en stro. Het ligt op 2440 meter hoogte in the middle of nowhere. We
zijn dan ook verrast door de prachtige hotels en restaurants in de authentieke
stijl van het dorp, maar wel met wifi en indrukwekkende menukaarten. Hier eet
je chique diners, terwijl je door de ramen de geschiedenis inkijkt.

Sanhattan

Aroma van mysterie

Bus omgebouwd tot huis in de Atacama woestijn
Op de uitgestrekte Pampas is het heerlijk paardrijden

Tropisch genieten op Paaseiland
Lekker badderen bij de El Tatio geisers

De sfeer in het dorp is uitermate relaxed, er lopen opvallend veel hippies rond.
Een deel van de inwoners behoort tot de Atacameños, de inheemse bevolking.
Nieuwsgierig naar deze cultuur bezoeken we het wereldberoemde Museo
Arqueológico R. P. Gustavo le Paige. Gefascineerd bekijken we daar elfduizend
jaar evolutie van de Atacameños en huiveren bij de goed geconserveerde
mummies. Als de laatste zonnestralen met hun oranje gloed de hemel verwarmen, ondergaat San Pedro een ongekende metamorfose. Even lijkt het dorp
te verdwijnen in het zwart van de nacht, maar dan worden er in restaurants en
cafés binnen en buiten overal grote vuren aangestoken. Het koelt flink af. Onze
voeten op de zandvloer van een café-restaurant worden aangenaam op temperatuur gehouden door vlammen waarvan de schaduwen dansen op de muren.
We drinken kleurige cocktails, een dj speelt exotische muziek en miljarden
sterren fonkelen aan de hemel. Alles ademt hier de belofte van avontuur en een
aroma van mysterie.

Maanexpeditie en geisershow

Wervelend optreden op Paaseiland
Pittoresk kerkje in Machuca, Atacama

Tip 1

San Pedro dankt zijn populariteit aan zijn locatie; de prachtigste landschappen
liggen om de hoek. Je kunt van hieruit excursies ondernemen naar bijvoorbeeld het Valle de la Luna. De kleuren en vormen van het zand en gesteente
geven je hier het idee op een maanexpeditie te zijn. Salar de Atacama is de
grootste zoutvlakte in Chili en in het zoutmeer Laguna Chaxa dobberen de
flamingo’s lekker rond. We staan vroeg op, het is nogal koud op 4300 meter
hoogte, maar de El Tatio geisers zijn het helemaal waard. Omringd door vulkanen geven ze stomend, pruttelend en sissend hun show tijdens de zonsopkomst.
Daarna houden ze siësta. Ook in de avond kun je op pad naar de Franse astronoom Alain Maury die zich vlakbij San Pedro heeft gevestigd. Deze wetenschapper kijkt een paar keer per week met toeristen via een telescoop naar de
sterren, planeten en het heelal en geeft er een enthousiaste uitleg bij.

In Santiago, de hoofdstad van Chili, wonen
zeven van de zeventien
miljoen inwoners. De
stad wordt ook wel
Sanhattan genoemd.
Dit vanwege de glanzende wolkenkrabbers
en het leven dat 24 uur
per dag doordendert.
De stad ligt tegen de
besneeuwde toppen
van het Andesgebergte aan, waardoor
het mogelijk is om
binnen anderhalf uur in
het wintersportdorp
El Colorado op de ski’s
te staan. Struin door
de hippe wijken
Barrio Lastarria en
Bellas Artes en neem
in de gezellige
kunstenaarswijk Bellavista een pisco sour.

De route van Che Guevara
Als we een paar dagen later met de bus verder naar het zuiden afzakken, verschijnt er langzaam weer plantenleven. We rijden langs wijnvelden en bereiken
uiteindelijk het Merengebied, waar zich maar liefst zeven Chileense natuurparken bevinden. Een aaneenschakeling van groene meren, eeuwenoude bossen,
rivieren, besneeuwde vulkanen en zelfs thermale baden. De lucht is helder en
fris en de Andesbergen ogen spectaculair.
We gaan naar de vulkanen. In nationaal park Vicente Pérez Rosales is een
schitterend uitzicht op de vulkaan Osorno aan het Llanquihuemeer, het op één
na grootste meer van Chili. Hier denk je onvermijdelijk aan Che Guevara want
dit zijn de wegen waar de held van de Cubaanse revolutie op de motor over
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Tip 2
Valparaíso

Deze havenstad
wordt als één van de
meest indrukwekkende steden van LatijnsAmerika gezien. De
vele kleurrijke huizen
die op de heuvels zijn
gebouwd en de wirwar
van straatjes en ontelbare trappen, vormen
tezamen een prachtig
geheel voor een schilderij. Een oude elektrische lift leidt naar La
Sebastiana, één van de
drie huizen van Pablo
Neruda dat in de loop
van de jaren door de
beroemde Chileense
dichter is volgestouwd
met landkaarten,
flessen, schelpen en
kunstvoorwerpen.

Reportaje

heen scheurde tijdens zijn avontuurlijke reis door Zuid-Amerika. We stoppen
in Pucón, van alle stadjes in het Merengebied de favoriet. Niet zo vreemd als je
de geweldige ligging ziet, ingeklemd tussen de rokende Villarrica vulkaan en
het Villarrica meer. In het nationaal park Villarrica bewonderen we de prachtige
mix van meren en vulkanen. Logisch dat het natuurpark zoveel bezoekers trekt.
Verrukt over zijn schoonheid doen we een trekking op de Villarrica vulkaan,
terwijl we stilletjes hopen dat hij zich koest houdt.

Fjordenkust
We maken in Pargua de oversteek naar Chiloé. Dit druilerige eiland doet
denken aan Noorwegen. Chiloé staat bekend om zijn talloze mythes en sagen.
Zo is één van die mythische figuren Trauco, een lelijke trol die in Chiloé van alles beschuldigd wordt wat scheef loopt. Maar niet alleen trollen en elfen, ook de
houten kerken, de zalmkwekerijen en de ingesneden kustlijn van Chiloé herinneren aan Noorwegen. Een heuse fjordenkust heeft Chili ook, maar dan moet je
nog wat verder naar het zuiden afreizen. We willen naar het zuiden van Patagonië, maar om daar te komen, zouden we eerst het ruige en bijna onbegaanbare
Noord-Patagonië moeten doorkruisen. Andere toeristen raden aan om de grens
over te steken en via Argentinië te reizen. Dat blijkt een goede tip. Na de Argentijnse stadjes Bariloche en El Calafate duiken we Chili weer in. Daar betreden
we een gebied waar de wind flink kan razen over de lege en wijde vlaktes.
En zo droog als het noorden is, zo nat is het zuiden. In Zuid-Patagonië begint
het land steeds meer uiteen te vallen in versnipperde brokjes en de grens met
Argentinië vervaagt. Er wordt dan ook heel wat heen en weer gehopt tussen de
natuurparken in dat gebied.

IJsschotsen als diamanten

Meisje met Polynesische afscheidskettingen
Vicuña in Torres del Paine

De rest van de wereld is ver weg in Patagonië

Aangekomen in het stadje Puerto Natales, besluiten we naar het dichtbijgelegen Torres del Paine te gaan. Er is een fijn aanbod van trekkings in het
nationaal park Torres del Paine, misschien wel het mooiste natuurpark van ZuidAmerika. Eenmaal in de bergschoenen en aangesloten bij een groep medetrekkers moeten we oppassen niet te bezwijken bij het zien van al die schoonheid.
Dat begint al bij het grijze meer, waar blauwe ijsschotsen in drijven die schitteren als diamanten in de zon. Een gevoel van extase welt op. De felgroene en
azuurblauwe meren maken dit alleen nog maar sterker. Bij het naderen van de
sterattractie krijgen we ook nog eens last van geologische verwarring. Tussen
gewone bergtoppen reiken op meer dan tweeduizend meter hoogte ineens
bizarre besneeuwde pieken naar de hemel.

Meer pinguïns dan mensen
Na al dit natuurschoon wacht een heuse droom: het spotten van wilde pinguïns.
Hiervoor gaan we naar Punta Arenas, een van de meest zuidelijke steden ter
wereld. Alleen het Argentijnse Ushuaia ligt nog dichter bij de Zuidpool. Punta
Arenas is omgeven door de zeestraat van Magellaan en de Patagonische steppe. Het is er zo guur, dat de struikjes schots en scheef groeien door de constant
striemende wind die soms een snelheid heeft van 130 kilometer per uur. Vlakbij
de stad, langs de Seno Otway fjord, bevindt zich een geweldige pinguïnkolonie.
Lopend over een voetpad door de kolonie kun je de broedende pinguïns bijna
aanraken. Het zijn er zoveel, dat we moeten oppassen niet over de koddige
beestjes te struikelen. Het valt mee dat ze nog geen politieke zetel hebben
opgeëist, want in de zuidelijkste provincie van Chili leven meer pinguïns dan
mensen. Nadat we bijna de hele 4300 kilometer die Chili lang is naar beneden

De mysterieuze
Moai staren
over zee

Bij Punta Arenas
struikel je over
de pinguïns

Chileense fjordenkust
Felblauwe ijsschots
in Torres del Paine
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Entevista

Saber MÁs
Chile
Charmante paleisbewaking

Vliegen

een dichter’, aldus de Chileense schrijf-

Rechtstreekse vluchten vanuit

ster Isabel Allende. In de jaren zestig en

Amsterdam zijn er niet. LanChile en

onder president Allende werden gedich-

Iberia bieden dagelijks vluchten met

ten vaak op muziek gezet en door het

een overstap in Madrid. KLM vliegt

volk gezongen en gedeclameerd.






regelmatig naar São Paulo en Lima
vanwaar je naar Santiago de Chile

Aardschokken

kunt doorvliegen. De meeste binnen-

Dagelijks vinden er tientallen aardbe-

landse vluchten worden uitgevoerd

vingen plaats in Chili. De meeste voel

door LanChile en Sky Airline. Bij veel

je niet. Maar om de zoveel jaar zijn er

binnenlandse vluchten kan een air-

aardbevingen die wel schade kunnen

pass voordelig zijn.

aanrichten. Daarom zijn veel gebouwen

Geld

staan. De Grote Chileense Aardbeving

Het betaalmiddel in Chili is de Chi-

of de Valdivia-aardbeving was de sterk-

Mystieke Moai beelden

leense peso. Een euro is ongeveer

ste aardbeving die ooit, waar ook ter

Bij aankomst in het hotel krijgen
we onmiddellijk een bloemenkrans
om het hoofd geslingerd, een
echte Polynesische groet. We
ruilen de Chileense wijn in voor
zoete vruchtensapjes en verkennen de mystieke vlaktes te paard.
In de avond bezoeken we een
optreden van de populaire eilandband Matato’a, waarvan de
dansers niet veel meer aanhebben
dan rieten rokjes en bh’s van veren
of kokosnoten. De muzikanten
mixen traditionele instrumenten,
zoals stenen, doodleuk met elektrische gitaren. De volgende dag
bezoeken we de beroemde Moai.
De enorme beelden gemaakt van
vulkanisch gesteente benemen
je de adem. Krachtig staren ze
over het eiland of de zee, met het
geheim van hun oorsprong en
betekenis in zich verborgen. Hun
aanwezigheid geeft alles een mysterieuze zweem. De laatste dagen
brengen we door op het Anakena
strand, één van de mooiste van
het eiland. Voor ons vertrek naar
Nederland krijgen we in het hotel
een schelpenketting omgehangen,
maar het is een schrale troost. Als
je eenmaal hier bent, wil je niet
meer weg. 

680 peso’s. De meeste munten en

wereld is waargenomen. Deze beving,

biljetten hebben, naast de naam die

op 22 mei 1960, had een kracht van 9,5

de waarde aangeeft, ook een andere

op de schaal van Richter.
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in Chili gebouwd om schokken te weer-

naam. Zo is een biljet van 1.000 peso
een luca, wordt een munt van 500

Gerieflijk slapen

peso’s een quina genoemd en is een

Hotel Plaza Londres in Santiago de Chile

munt van 100 peso’s een gamba

www.hotelplazalondres.cl

(garnaal).

Zero Hotel in Valaparaíso
www.zerohotel.cl

Pisco sour

Posada Punta de Lobos in Pichilemu

Chili en het naburige Peru zijn al jaren

www.posadapuntadelobos.cl

verwikkeld in een langdurige juridische

Tierra Atacama Hotel & Spa in San Pedro

strijd om het recht om de typische

de Atacama

sterke drank onder de naam pisco te

www.tierraatacama.com

produceren. Generaal Pinochet liet

Hotel Salto Chico in Torres del Paine

zelfs de naam van een Chileens dorp

www.explora.com/explora-patagonia/

in Pisco wijzigen om de Chileense

hotel-salto-chico

claim kracht bij te zetten. Zowel in
Chili als in Peru wordt de drank vaak

Lekker eten

geserveerd als een cocktail genaamd

Liguria in Santiago de Chile

pisco sour. Deze drank bevat naast de

www.liguria.cl

alcoholische drank pisco geklopt eiwit,

Emporio La Rosa in Santiago de Chile

rietsuikerstroop en veel limoensap.

www.emporiolarosa.com




hebben afgereisd, wordt het tijd
om even bij te komen. Dat doen
we op een van de meest afgelegen
plekken ter wereld: Paaseiland. Na
een paar uur vliegen heb je het
gevoel alsof de rest van de wereld
compleet is verdwenen. We betreden een nieuw continent, Oceanië.









Astrid&Gastón in Santiago de Chile
Poëzieland

www.astridygaston.cl

Chili staat door Gabriela Mistral, Pablo
Neruda, Gonzalo Rojas en Nicanor

Informatie

Parra bekend als het land van de

www.chile.travel

dichters. ’Niemand die is geboren

www.sanpedroatacama.com

temidden van een natuurschoon als

www.torresdelpaine.com

het onze kan het laten om verzen te

www.fundacionneruda.org

schrijven. Til een steen op in dit land

www2.precolombino.cl

en in plaats van een hagedis vind je

www.spaceobs.com
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Dagje
shoppen
in
Madrid
Er zijn veel redenen om Madrid
te bezoeken. De musea en het
bruisende nachtleven zijn het
bekendst, maar ook winkelen in
de Spaanse hoofdstad is een groot
genoegen. Vooral omdat er voor
elk budget en voor elke smaak iets
is. En nee, daarbij gaat het echt
niet alleen om mode. Wat dacht
je van een winkel vol waaiers of
een cactusspecialist?
Tekst: Jeannette van Ditzhuijzen | Foto’s: Bram van den Dool / BELLEDESIGN, Frans de Graaff
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Interview

E

Elke reisgids zal je voor een dagje shoppen in
de eerste plaats naar de Calle de Serrano en de
zijstraten ervan sturen. Spaanse en internationale ontwerpers hebben hier hun filialen en als
je geld genoeg hebt, zul je hier zeker slagen.
Maar met zijn chique en dure winkels is deze
buurt allesbehalve origineel, want deze merken
vind je overal. Voor trendy boetieks moet je in
de bohemienwijk Chueca zijn, iets ten westen
van Serrano. Hier kun je heerlijk struinen door
de belangrijkste winkeladers Calle de Hortaleza en Calle de Fuencarral en de vele zijstraatjes. Fuencarral is onze favoriet omdat een groot
deel autovrij is. De bomen aan weerszijden
geven deze straat extra allure en de nodige
beschutting. Er zijn naast internationale ketens
zoals Crocs, Tommy Hilfiger, G-Star en Kipling,
veel originele kleine winkels. Vergeet niet af en
toe omhoog te kijken, want er zijn fraaie gevels
bij met soms gietijzeren balkonnetjes.

Cactus en cake
Loop vooral de Mercado de Fuencarral op
nummer 45 niet voorbij. Dit is waar trendy
Chueca ooit begon. In dit overdekte winkelcentrum van drie etages vind je kleding van sjiek
tot shabby, hippe schoenen en tassen, originele
accessoires en leuke gadgets. Ook kun je hier
een tatoeage laten zetten en benodigdheden
aanschaffen voor je eigen wietplantage. De modewinkels worden afgewisseld door slagerijen,
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banketbakkers, fitnessclubs of bloemenwinkels. Zo vind je in de Hortaleza 94 een prachtig
snoepwinkeltje, Caramelizate, met snoep in
alle kleuren van de regenboog dat je zelf mag
opscheppen. Sla daarna vlak voor Plaza Santa
Barbara de Calle Fernando VI in. Aan de rechterkant op nummer 2 zie je banketbakker La
Duquesita, die hier al bijna een eeuw koekjes
en cakes verkoopt onder toeziend oog van een
albasten dame. Aan de overkant op nummer 9
kunnen cactusliefhebbers hun hart ophalen bij
Cacto Cacto.

Rubén Blades op North Sea Jazz

Retro en art nouveau
Tegenover Cacto Cacto is het Palacio Longoria, een prachtig art-nouveaupaleis dat begin
20e eeuw voor een ongetwijfeld rijke bankier
werd gebouwd. Niet ver hiervandaan, op de
hoek van Don Gregorio en Belén, is Ecomania, een winkel met oog voor de toekomst. Je
kunt er leuke cadeautjes kopen gemaakt van
hergebruikte materialen of vervaardigd door
vrouwen in ontwikkelingslanden. Ook is er een
ruime keuze aan ecologische schoonheidsproducten en kleding van biologisch katoen. In de
Calle Espíritu Santo wemelt het van de retrozaakjes. Vergeet niet om even verderop - op de
hoek van San Vicente Ferrer en San Andrés - de
prachtige tegeltableaus te bewonderen. De tegels met kippen en hanen horen bij de Antigua
Hueveria. De farmacia daarnaast maakt al meer
dan honderd jaar tegelreclame voor onder
meer een geneesmiddel tegen diarree.

Stijlvolle obers met tressen
En dan is het lunchtijd. Aan terrassen geen gebrek. Op het Plaza Santa Bárbara bijvoorbeeld.
Of bij een van de bijzondere cafés op de Paseo
de Recoletos. Als je de winkelstraat Calle Almirante uitloopt, heb je rechts Gijón, een kunstenaarscafé bij uitstek. Het terras ligt in een soort
groene oase maar wel te midden van druk
verkeer. Binnen oogt het café nog zoals 123 jaar
geleden toen het zijn deuren opende: rood pluche, wanden met houten lambrisering en grote
spiegels, koperen biertaps en statige zuilen
tussen vloer en plafond. Hier hielden schrijvers
als Ortega y Gasset en Miguel de Unamuno hun

Tip

Ben je in juli,
augustus, januari of
februari in Madrid?
Dan is het
uitverkoop: minder
keus, maar wel
lagere prijzen.
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Cultuur tijdens
het shoppen
Als de winkels dicht zijn
kun je ook twee bijzondere
musea bezoeken. Museo
Lázaro Galdiano ligt aan
Serrano en was het woonhuis van Galdiano (18621947), een verwoed verzamelaar van kunst, sieraden
en oude manuscripten. Al
deze pronkstukken zijn nu
tentoongesteld in dit
enorme pand, waar hij
zelf heeft gewoond. Heel
bijzonder zijn de woonvertrekken met plafondschilderingen van Eugenio
Lucas Villamil. Elke kamer
kreeg een persoonlijke
noot. In de muziekkamer
zie je bijvoorbeeld
afbeeldingen van Wagner,
Beethoven, Liszt en Verdi,
in de biljartkamer worden
kinderspelen uitgebeeld
en in de officiële eetkamer
hebben Ceres, Bacchus en
Diana een plaatsje gekregen; Romeinse goden die
stuk voor stuk met eten
en drinken worden
geassocieerd. Prachtig
is ook de balzaal die in
hoogte twee verdiepingen
beslaat en natuurlijk licht
krijgt via ramen in het plafond. Iets verderop ligt
Museo Sorolla dat alleen
al de moeite waard is
vanwege de Moorse tuin
met waterpartijen en
kleurrijke tegels op de
paden, de banken en de
trappen. Binnen zijn werken
van de impressionistische
schilder Joaquín Sorolla
(1863-1923) te zien. Maar er
is meer: sommige kamers
zijn nog steeds zo ingericht
als toen Sorolla en zijn gezin
er woonden.
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tertulias, literaire middagen en avonden. Ook
nu nog is het populair onder de artistieke elite.
Zowel binnen als buiten word je in stijl bediend
door obers in witte jasjes met rode tressen op
de schouders. Vanaf de Almirante linksaf kom
je bij El Espejo, een art nouveau café, ook met
terras buiten.

Gebreid design
Na de lunch kun je meteen de Almirante induiken want hier zijn weer talloze leuke boetieks,
al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Vaak is de ingang in een diep portiek
en etalages zijn soms nauwelijks herkenbaar.
De winkels zijn namelijk in oude herenhuizen
gevestigd waarvan de ramen vaak niet zijn vergroot tot etalageruiten. Op zoek naar een mooie
feestjurk? Ga dan naar Ararat op nummer 11.
Je kijkt er je ogen uit, zoveel vrolijke modellen
en kleuren, zowel kort als lang. Op nummer 22
vind je de veelal hooggehakte schoenen van
de Spaanse ontwerpster Isabel Castañer. Of
loop even binnen bij Sita Murt direct ernaast
voor gebreide designkleding. Voor exclusieve
zwem- en onderkleding kun je terecht bij de
al even Spaanse TCN, op nummer 16. Liever
kort snacken tussen de middag en nog meer
winkels zien? Dan is winkelcentrum ABC Serrano handig, want de vele luxueuze winkels
daar sluiten ’s middags niet. Bovendien kun je in
het souterrain en op het dakterras op de vierde
verdieping prima lunchen. In deze luxueuze
shopping mall is op de tweede verdieping,
bij de ingang vanaf Serrano, bijvoorbeeld de
winkel van Javier Simorra, een ontwerper van
elegante dameskleding uit Barcelona. Aan het
einde van deze etage zit Trucco. Met zijn zwierige jurken en stijlvolle kleding is deze winkel
een favoriet van veel Madrileense vrouwen.

Waaiers met tulpen
Mango en andere internationale modezaken
vind je in overvloed in de straten rond Plaza
Puerta del Sol: Calle del Carmen en Calle Preciados, beide wandelgebieden die met schaduwgevende doeken zijn overspannen. Maar
vergeet ook hier de kleinere straatjes niet. En
Sol zelf natuurlijk. Niet alleen is daar het zogeheten nulpunt, vanwaar alle afstanden in
kilometers naar andere plekken in Spanje

worden berekend, je kunt er in Casa de Diego
- op nr. 12, op de hoek van de Calle de la Montera - terecht voor een keur aan waaiers. In alle
kleuren van de regenboog en in allerlei dessins;
er zijn zelfs waaiers met tulpen. Verder verkoopt
deze heerlijk ouderwetse winkel ook paraplu’s
en wandelstokken met houten of zilveren knoppen soms in de vorm van dieren. Ga voor een
lekker hapje tussendoor even naar de Pasteleria La Mallorquina (Sol 2), die hier al sinds 1894
de smaakpapillen van de Madrilenen verwent.
Nog meer lekkernijen vind je bij La Violeta aan
het Plaza de Canalejas, een winkel die wordt
gedomineerd door de kleur viooltjesblauw. Ze
verkopen er echte gesuikerde viooltjes, maar
ook paarsblauwe zuurtjes. Als er geen klanten
zijn, doen de verkoopsters niets anders dan
deze in cadeaupapier verpakken. Leuk voor de
achterblijvers thuis!

Van Clinton tot Fellini
Een van de zijstraten van het Plaza de Canalejas
is de Calle de la Cruz. Aan de linkerkant op
nummer 17 is een mooie bar, Fatigas de Querer, met aan de overkant RemembeR?, een winkel met retro-kleding van Spaanse ontwerpers.
Met een knipoog naar Andy Warhol’s Campbell
soep vind je er bijvoorbeeld een rok met afbeeldingen van merkloze soepblikken. Seseña
op nummer 23 zou je ook retro kunnen noemen:
hier verkopen ze namelijk sinds 1901 de typisch Spaanse capes, nog steeds handgemaakt.
Dat dit oeroude Spaanse product internationaal
gretig aftrek vond en vindt, bewijzen beroemde
klanten: Hillary Clinton, Pablo Picasso, Catherine Deneuve en Federico Fellini. Tot slot kan de
verstokte winkelaar niet zonder een bezoekje
aan de beroemde zondagsmarkt van Madrid:
El Rastro. Hier kun je je hart ophalen met pure
junk naast leuke zomerjurkjes; zonnebrillen,
waaiers of gekke hoeden; antiek naast originele
tassen, gemaakt van oude lp’s. Bijna blut? Geen
probleem, je kunt altijd graaien in de stapels
kleren voor twee euro. 
Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt
door Air Berlin, www.airberlin.com
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Spaanse succesfilmer Pedro Almodóvar

wil
Ik doe wat
‘ ik
wil en

’

hoe ik het

Anaya in La Piel que habito

Elena Anaya speelt ook in
Almodóvars volgende film

In november ging
Pedro Almodóvar's
achttiende film in
première, La piel que
habito. Er gaapt een
groot gat tussen deze
zwarte film en de
humor die zijn eerste
werk kenmerkt. De
Spaanse grootmeester van het witte doek
spreekt zelf van
'vernieuwing'.
Tekst: Annebeth Vis

Spanning is een vast element in zijn
films, maar Pedro Almodóvar wisselt
nogal eens van stijl. Toch is zijn laatste
film voor velen een verrassing. Horror,
science-fiction en thrillerachtige elementen vormen de hoofdmoot. Het is
het verhaal over de briljante maar macabare chirurg Robert Ledgard (Antonio Banderas) die sinds de gruwelijke
dood van zijn geliefde een kunsthuid
probeert te kweken die immuun is
voor brandwonden en insectenbeten.
‘Een obscure film, die je meeneemt
in de duisternis’, zegt Almodóvar zelf
over La piel que habito.

Natuurlijk proces
Voor de cineast is de stap van humor
naar film noir niet opmerkelijk maar
het gevolg van een natuurlijk proces. ‘Ik ben er langzamerhand naar
toegegroeid, film voor film, dag voor
dag’, zegt hij over La piel que habito.
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Links: De opnames van Volver
waren heftig
Onder: Carmen Maura was het
eerste 'Almodóvarmeisje'

Almodóvar is blij met de weg die hij is
ingeslagen. ‘Ik erken dat de verhalen
die ik nu vertel ernstiger zijn dan die
van dertig jaar geleden. Dat gaat gewoon zo. Maar er zijn ook constanten
in mijn werk. Ik wil in de eerste plaats
vooral onderhoudend zijn. Vrouwen
zijn altijd prominent aanwezig en
ik wil graag dat mijn films goed
begrepen worden, hoe complex ze
ook mogen zijn.’

‘In al mijn
films komen
sterke
vrouwen
voor’

Buitenaards wezen
Dat Pedro Almodóvar films wilde
maken, wist hij al als klein jongetje. De
eerste acht jaar van zijn leven bracht
hij door in de streek La Mancha waar
ook Don Quijote vandaan kwam. De
kleine Pedro was een verhalenverteller pur sang en zijn ouders, zus en
broer vormden zijn eerste publiek.
Het begon Pedro's ouders steeds
vaker op te vallen dat hij 'anders' was.
Was het niet vreemd dat hij liever over
films sprak dan achter zijn vriendjes
aan te hollen op het voetbalveld? En
waarom zat hij altijd met zijn neus in
de boeken? ‘Ik kan me herinneren dat
mijn ouders zich afvroegen waar ik
vandaan kwam. Ik leek op niemand
binnen onze familie, ik moet een soort
buitenaards wezen zijn geweest.’ In
1968, Almodóvar was toen zeventien
jaar oud en in Parijs was net de meirevolutie begonnen, vertrok hij met zijn
droom richting Madrid. De filmacademie waar hij had willen studeren
was op bevel van Franco gesloten en
hij besloot een opleiding tot docent
te gaan volgen. Een administratief
baantje leverde hem wat spaargeld op
en vier jaar later kocht hij zijn eerste
Super 8 camera. Zijn carrière kon
beginnen.

Anarchisme en vrouwen
1975. Franco sterft en in Madrid
worden de eerste voorboden zichtbaar van de Movida Madrileña. Als
tegendraadse jongeling voelt Pedro

46

Almodóvar werkt al jaren met
Antonio Banderas

zich als een vis in het water tussen de
opkomende undergroundcultuur en
de hedonistische uitspattingen van
anarchistische jongeren die deel uit
willen maken van de Madrileense
Beweging. ‘Op een gegeven moment
verloor iedereen de angst voor politie,
buren, eigen familie en zichzelf’, aldus
Almodóvar jaren later over deze periode. Uitgerust met zijn nieuwe camera
maakt de cineast in de dop zijn eerste
korte films met in de hoofdrol zijn
vrienden van de Movida. Tegelijkertijd experimenteert Almodóvar ook
met strips en een daarvan mondt uit
in zijn eerste bioscoopfilm: Pepi, Luci,
Bom y otras chicas del montón. Het debuut met zangeres Alaska en Carmen
Maura, het allereerste Almodóvarmeisje, is shockerend voor de meeste
Spanjaarden, maar wordt ook opgehemeld vanwege het taboedoorbrekende karakter. De Almodóvar-rage
is begonnen en draait vooral om

surrealistische seks en bizar geweld.
En natuurlijk de vrouwelijke hoofdpersonen. ‘Sterke vrouwen komen in veel
van mijn films aan bod. Net zoals de
mujeres fuertes in mijn familie.’

Meer emoties, minder humor
In de films die volgen laat Almodóvar steeds dezelfde provocerende
thema's voorbijkomen zoals homoseksualiteit, prostitutie, transseksualiteit, maar ook de dood en religieuze
misstanden. In 1987 verschijnt de
film Mujeres al borde de un ataque de
nervios, Almodóvars eerste studiofilm. Carmen Maura schittert weer
en ook zien we Antonio Banderas,
met wie Almodóvar al vaker heeft
samengewerkt. Het blijkt een kaskraker in de Europese bioscopen.
De film wordt genomineerd voor
een Oscar en levert de cineast maar
liefst vijftig prijzen op. Zijn volgende
werk ¡Atame! wordt vanwege verhitte

seksscènes in de Verenigde Staten
aangemerkt als pornografisch. Kika
markeert een keerpunt in zijn carrière. De film wordt vol lof ontvangen
op het Filmfestival van San Sebastián.
‘De jaren tachtig eindigden voor mij in
1992 met Kika’, zei Almodóvar zelf ooit
over deze film. ‘Ik denk dat ik toen
genoeg had van alles wat ik daarvoor
had gedaan. Ik koos vooral voor het
portretteren van emoties en humor
werd steeds minder prominent.’

Extravagantie wordt
fijnzinnigheid
In 1999 ruilt Almodóvar voor het eerst
Madrid in voor de straten van Barcelona. Todo sobre mi madre met een
hoofdrol voor Penélope Cruz, wint
maar liefst zeven Spaanse Goya's, een
Golden Globe en een Oscar en zet de
cineast definitief op de lijst van grote
filmmakers. Op het filmfestival van
Cannes wordt hij gekozen tot beste

regisseur. De exorbitante extravagantie die we kennen uit zijn eerdere
films, heeft plaatsgemaakt voor meer
fijnzinnigheid, of, zoals Almodóvar het
zelf noemt 'natuurlijkheid'. Nieuwe
obsessies van de filmmaker, zoals
eenzaamheid en bedrog, komen ook
aan bod. Na Todo sobre mi madre volgen het succesvolle drama Hable con
ella, waarmee Almodóvar opnieuw
een Oscar in de wacht sleept, en La
mala educación, die misbruik binnen
de katholieke kerk aan de kaak stelt.
‘Ik ben ouder, voorzichtiger. Dat is in
mijn werk te zien’, zei hij over deze
film.

De dood begrijpen
In 2006 komt hij met Volver opnieuw
met een ode aan de krachtige vrouw.
Hij keert terug naar zijn geboortegrond in La Mancha, terwijl volver
(terugkeren) ook het centrale thema
vormt van deze subtiele en meer

ingetogen film. Volver, waarvoor
Almodóvar opnieuw een Oscarnominatie krijgt, maakt hem breekbaar.
‘Toen ik klaar was met de film voelde
ik me slapper dan daarvoor, omdat
ik een beerput vol herinneringen in
moest om de dood te begrijpen.’ Het
is dus niet gek dat zijn beroemdheid
hem juist na het uitkomen van Volver
opbreekt. Dat uit zich in migraine,
waardoor zijn angst voor licht - opvallend voor iemand die van films maken
zijn beroep heeft gemaakt - nog
sterker tot uiting komt dan voorheen.
De oplettende fan weet dat Almodóvar
altijd een zonnebril draagt op de set.

Geen concessies
Tijdens een van die hoofdpijndagen
op zijn kamer bedenkt Almodóvar
Mateo Blanco, zijn alter ego en hoofdpersoon in zijn volgende film, Los
abrazos rotos. Voor het eerst begeeft
de cineast zich op het pad van de film
noir. Overigens wordt de film lauw
ontvangen, veel critici vinden het verhaal te complex. Maar de filmmeester
wil geen concessies doen. ‘Ik doe wat
ik wil en hoe ik het wil. Dat is soms
een uitdaging, voor mezelf en voor de
kijker. Ik heb wakkere toeschouwers
nodig, die onbevooroordeeld zijn
en bereid zijn zich te verbazen over
onverwachte wendingen. En hoewel
mijn palet misschien wat somberder is
geworden, zijn het juiste die zwartere
films van de laatste tien jaar die me
internationaal prestige hebben bezorgd.’ Op dit moment werkt Almodóvar aan een nieuw project waar hij
zoals gewoonlijk niets over kwijt wil.
Wel laat hij weten dat we de prachtige
Elena Anaya, die samen met Antonio
Banderas de hoofdrol vertolkt in La
piel que habito, zeker terug zullen
zien. De 62-jarige cineast is nog lang
niet uitverteld. De fan zal niet verbaasd zijn. Immers, zijn belangrijkste
motto is: ‘Fictie is absoluut onmisbaar
in het leven’.
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Sevilla
flamenca

Sevilla is niet alleen de hoofdstad van Andalusië,
maar ook de hoofdstad van de flamenco. Geen wonder dat de pleinen, torens en andere monumenten
van Sevilla zo veelvuldig zijn bezongen in flamencoliederen. Niemand weet de precieze ouderdom van
deze liederen die zich hebben losgezongen van hun
oorspronkelijke auteur. Aan de hand van flamencoteksten slenteren we langs bijzondere plekken waar
het roemrijke verleden nooit ver weg is.
Tekst: Marlies Jansen | Foto's: © 2011 Carl-Stephan Oltrogge, www.sevilla-fotos.com

Ook op de feria in Sevilla
heerst de flamencocultuur
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et Alcázar, de Giralda, de tabaksfabriek waar
de opera Carmen zich afspeelt, de zigeunerwijk Triana. Bijna alle plekken van Sevilla zijn
bezongen in flamencoteksten. De stad ademt
flamenco in alle straten en steegjes. Laat je
leiden door de flamencoteksten als je Sevilla bezoekt. En
dan ’s avonds natuurlijk een flamencoclub opzoeken en de
echte duende ervaren.

Alcázar: Moors paradijsje
En los patios del Alcázar
entre naranjos floríos
anían las golondrinas
en los palacios sombríos.

De Giralda was ooit minaret en nu klokkentoren
De tuin van het Alcázar is een lustoord

De enige echte Macarena is dit 17 eeuws Mariabeeld
e

Spaanse variant op de Verkademeisjes:
de sigarenrolsters

Op de patio's van het Alcázar
tussen bloeiende sinaasappelbomen
nestelen de zwaluwen
in de schaduwrijke paleizen.
Achter de dikke hoge muren van het Alcázar, de citadel van
Sevilla, gaat een Moors paradijsje schuil, een Alhambra in
het klein. Het Alcázar is echter geen Moorse vesting, maar
werd aangelegd door Moorse bouwmeesters en ambachtslieden in opdracht van de Spaanse koning Pedro I. Wie door
de zalen van het paleis dwaalt, moet wel onder de indruk
komen van het verfijnde stucwerk, waarin – zoals de Koran
dat voorschrijft – geen menselijke of dierlijke gestalten zijn
weergegeven, maar wel allerlei gekalligrafeerde spreuken
zijn verwerkt. In het opschrift boven de toegangspoort naar
de Patio de las Doncellas hebben de Moren wel een visitekaartje achtergelaten. In sierlijke Arabische letters staat
daar gekalligrafeerd: 'Allah alleen is overwinnaar'. De tuin
is een lustoord waar de drukte van de stad ver weg lijkt:
weelderig groen, geurende jasmijn en overal kabbelt water.

Giralda: Prachtig uitzicht
¿Quién seria el moro aquel
que le diera a la Giralda
ese empaque de mujer?
Wie is toch die Moor geweest
die aan de Giralda
zo'n vrouwelijk uiterlijk gegeven heeft?
Zoals de Domtoren de blikvanger is van Utrecht, domineert
zijn verre nicht de Giralda het stadsbeeld van Sevilla. De
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vierkante zandstenen toren begon zijn carrière in 1196 als
minaret van de moskee op de plek waar in de vijftiende
eeuw de gotische kathedraal werd gebouwd. Nog duidelijk
is het balkon te zien waarvandaan de muezzin, de moskeezanger, de gelovigen opriep tot het gebed. Na de christelijke herovering van de stad werd de Giralda omgebouwd tot
klokkentoren van de kathedraal. Leuke quizvraag: hoeveel
treden moet je beklimmen om de trans van de Giralda te
bereiken? Het antwoord is: nul. De Arabische bouwmeesters hebben het interieur van de toren uitgerust met 35 hellingbanen, opdat wachters te paard de toren ook konden
bestijgen. De klim wordt beloond met een prachtig uitzicht
over de stad en de rivier. Bovenop de toren prijkt de Giraldillo, de 3,5 meter hoge windvaan. Naar hem is de plaatselijke uitkrant genoemd én de prijzen van het tweejaarlijkse
flamencofestival, de Bienal de Sevilla.

Fábrica de Tabacos: Sigarenmeisjes
No te metas con la Carmen,
con la Carmen no se meta.
La Carmen tiene un cuchillo
pa' quien se meta con ella.
Zoek geen ruzie met Carmen,
van Carmen blijf je af.
Carmen heeft een mes
voor wie ruzie met haar zoekt.
De tabaksfabriek van Sevilla is beroemd geworden door
de opera Carmen van de Franse componist Georges Bizet
naar de gelijknamige novelle van zijn landgenoot Prosper
Merimée. In de eerste akte steekt de sigarenrolster Carmen
in de fabriek een collega neer. Al mag de struise zigeunerin Carmen ontsproten zijn aan het brein van Merimée, die
fabriek was heel echt en de sigarenrolsters, de cigarreras,
hadden een reputatie die vergelijkbaar is met die van de
meisjes van Verkade in Nederland.
Tegenwoordig zetelt in het gebouw de universiteit van
Sevilla en daarom kun je er makkelijk een kijkje nemen.
Niets aan de buiten- of binnenkant verraadt dat dit ooit een
fabriek was. Eerder lijkt het een groot stadspaleis, een vierkant, classicistisch gebouw met frontons boven de ramen,
pinakels en waterspuwers op het dak, de vier toegangspoorten versierd met ionische zuilen. Boven de hoofdpoort
torent een engel met bazuin, waarvan boze tongen beweerden dat die slechts zou klinken wanneer een maagd de
fabriek zou binnengaan.
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Macarena: Tranentrekker
Reina de la Macarena
cuando se acabó tu manto
la bordaoras tenían
rosas en lugar de manos
de demasiado que ponían.
Koningin van de Macarena.
Toen jouw mantel klaar was,
hadden de borduursters
rozen in plaats van handen,
omdat ze er zoveel hadden aangebracht.
Wereldwijd kennen we Macarena als een liedje van het
Sevillaanse zangduo Los del Río met bijbehorend dansje.
Maar de enige echte Macarena, voluit la Virgen de la Esperanza Macarena, is een 17e-eeuws Mariabeeld met betraande ogen. La Macarena woont in een neobarokke kerk
naast de enige overgebleven stadspoort van de stad. Eén
keer per jaar, op de donderdagnacht vóór Pasen, Jueves
Santo (Witte Donderdag) wordt zij op haar paasbest uitgedost met een met gouddraad geborduurde mantel op een
baar geheven. Een ploeg van 36 costaleros, dragers, torsen
het gevaarte op hun nek in een kilometerslange processie
die duurt van middernacht tot het begin van vrijdagmiddag. Op enkele plekken houdt de stoet halt, zwijgt de fanfare en zingt een flamencozanger(es) vanaf een balkon het
beeld toe met een saeta: een klaaglijk flamencolied waarin
het leed van Christus en Maria bezongen wordt. Op zo'n
geladen moment is La Macarena niet de enige die de ogen
niet droog houdt.

Alameda de Hércules:
roemrucht flamencoverleden
Soy más firme que
las cuatro columnas de la Alameda,
los Hércules y los leones
y el hierro que la rodea.
Ik ben sterker dan
de vier zuilen van de Alameda,
de Herculessen en de leeuwen
en het ijzer eromheen.
De Alameda de Hércules is een langgerekt plein dat zijn
naam dankt aan de populieren, álamos, die de wandelaars
beschutting bieden tegen de felle Andalusische zon. Op

de uiteinden van het plein staan vier oude Romeinse zuilen met daarop beelden van de klassieke held Hercules
en twee leeuwen. De beelden van Hercules werden in de
volksmond liefkozend 'Herculitos' genoemd, hetgeen in het
Sevillaans hetzelfde klinkt als 'el culito' oftewel: het kontje.
Rond 1900 was de Alameda hét uitgaanscentrum van de
stad. Het was ook de plek waar alle flamenco-artiesten
naartoe kwamen. De grote artiesten kwamen er doorfeesten na hun optredens in theaters en cafés cantantes. De
mindere goden boden in de vele cafés rond het plein hun
diensten aan om rijkeluiszoontjes te vermaken tijdens hun
drinkgelagen. Aan de bloeitijd van de Alameda kwam door
de Burgeroorlog abrupt een einde. In de naoorlogse crisisjaren raakte het plein in verval en werd het de tippelzone
van de stad. Maar onlangs heeft de gemeente het plein in
oude luister laten herstellen. Aan de zuidrand herinneren
de standbeelden van zangeres la Niña de los Peines en zanger Manolo Caracol aan het roemruchte flamencoverleden.

Triana: Vrijgevochten

Op de Puente de Triana
schrijven geliefden hun
naam op een beugelslot,
klinken het vast en gooien
de sleutel in het water

5 X flamenco in Sevilla

Qué bonita está Triana
cuando ponen por el puente
banderas repúblicanas.
Wat is Triana toch mooi
als ze aan de brug
republikeinse vlaggen hangen.
De wijk Triana was eeuwenlang van Sevilla gescheiden
door de Guadalquivir, de rivier die zijn naam dankt aan de
Arabische overheersers: Wadi al Kabir, 'de grote rivier'. Onder Moors bewind was er in 1170 een drijvende bootbrug
geplaatst, die geopend kon worden om schepen door te laten. Maar pas in 1852 kwam er een vaste oeververbinding:
de Puente de Isabel II, beter bekend als de Puente de Triana. Door zijn betrekkelijke isolement was Triana een wereld
op zich: de haven van Sevilla was er gevestigd en de keramiekfabrieken waar de befaamde azulejos, geglazuurde
tegels, werden gemaakt. Bovendien woonde hier verreweg
de grootste concentratie zigeuners. De bijzondere bevolkingssamenstelling bezorgde Triana een sfeer van vrijgevochtenheid. Toen Sevilla aan het begin van de Spaanse
Burgeroorlog in handen van Franco viel, was Triana het
laatste republikeinse bolwerk, waar de rood-geel-paarse
vlag van de Republiek wapperde. Tegenwoordig hangt er
wat anders aan de brug. Door het sierlijke smeedijzeren
hekwerk van de brugleuning zijn talloze beugelsloten ge-

Tablaos
De gebruikelijke plek voor toeristen
om flamenco te zien, zijn de tablaos:
clubs met een bonte flamencoshow
gericht op een breed publiek. Dat
maakt ze verdacht in de ogen van de
echte liefhebbers, de aficionados, die
ze te commercieel vinden. Sommige
tablaos brengen inderdaad een gelikte show met veel castagnetten en
bolletjesjurken, maar bij Los Gallos in
de wijk Santa Cruz en El Arenal vlakbij
de stierenvechtersarena treden uitstekende artiesten op. Reken wel op
een stevige toegangsprijs van rond
de dertig euro.
www.tablaoelarenal.com
www.tablaolosgallos.com
Casa de la Memoria
Eenvoud kenmerkt de optredens in
Casa de la Memoria, op een prachtige overdekte patio midden in Barrio

Santa Cruz. Vier jonge artiesten van
topkwaliteit vertolken authentieke flamenco zonder toeters of bellen. Een
voorstelling van een uur voor slechts
vijftien euro.
www.casadelamemoria.es
Jueves flamencos van Cajasol
Op de donderdagen tussen oktober en december vindt in de Sala
Joaquín Turina een serie flamencooptredens plaats van bekende
artiesten, dankzij de sponsoring van
de bank Cajasol voor een zacht
prijsje. De crème de la crème van
de flamencowereld in een intieme
setting. www.cajasol.es
La Carbonería
Deze oude kolenbranderij in Barrio
Santa Cruz was ooit de plek waar
flamenco-artiesten elkaar ontmoetten
na hun optredens. Inmiddels wordt de

bar vooral bevolkt door toeristen en
de gratis optredens worden vrij routineus afgewerkt. Maar rond de piano
onder de enorme schouw vinden
nog wel eens interessante jamsessies
plaats.
Calle Levíes 18, tel. 954 214 460
Bienal de Sevilla
In de even jaren wordt tussen half
oktober en half november de Bienal
de Flamenco de Sevilla georganiseerd, het grootste flamencofestival
ter wereld. Daar wordt de flamenco getoond in al zijn facetten: van
traditioneel tot avantgarde, van grote
spektakels in het muziektheater tot
intieme recitals in de openlucht.
www.bienal-flamenco.org
Kijk ook in de plaatselijke uitkrant
El Giraldillo of op de website
www.guíaflama.com.
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Más Español

Oefen je
Spaans
met deze
samenvatting

Sevilla
flamenca

Son muchos los cantaores flamencos que se deshacen en
alabanzas hacia la ciudad de Sevilla. Dejamos que las letras
flamencas nos guíen por lugares de lo más especiales donde
todavía se respira la gloria del pasado.
Honderd jaar geleden was het in El Riconcillo verboden te zingen

klonken. Geliefden schrijven hun naam op het slot, maken
het vast aan de brug en gooien de sleutel in het water.

El Rinconcillo: Verboden te zingen
En aquel rinconcillo
dejame llorar,
que se ha muerto la mare de mi alma
y la van a enterrar.

Saber MÁs
Sevilla

El Alcázar: Pequeño paraíso árabe

Alcázar

Detrás de las altas y gruesas paredes del Alcázar, la ciudadela de Sevilla, se esconde un paraíso árabe, una Alhambra en miniatura. No obstante, el Alcázar no es una fortaleza
árabe, sino que fue construido por arquitectos y artesanos
árabes por orden del rey español Pedro I. Quien recorre
las salas del palacio, queda impresionado por el fino estuco
provisto de lemas escritos en delicada caligrafía. Encima de
la entrada al Patio de las Doncellas una inscripción reza, en
elegantes letras árabes: 'Solo Alá es vencedor'. Este jardín
es un auténtico edén, alejado del bullicio de la ciudad: frondosa vegetación, olor a jazmín y por todas partes se escucha el murmullo del agua.

Het Alcázar is in het zomerseizoen
dagelijks van 9.30 tot 19.00 uur
en 's winters van 9.30 tot 17.00 uur

In dat hoekje,
laat mij daar maar huilen,
want mijn lieve moeder is gestorven
en ze gaan haar begraven.

geopend. Toegangsprijs € 8,50.
Giralda
Beklimming van de Giralda maakt
deel uit van de bezichtiging van de

Op het hoekje van Calle Gerona en Calle Alhóndigas staat
het oudste café van Sevilla, dat toepasselijk El Rinconcillo
heet: het hoekje. Het werd geopend in 1670. De obers van
El Rinconcillo zijn geen bijbeunende studenten, maar gedistingeerde heren op leeftijd, die de rekening bijhouden
met een krijtje op de houten bar. Achterin het café hangt
een bordje Prohibido terminantemente el cante, 'streng verboden te zingen'. Het dateert uit het begin van de twintigste
eeuw. In die tijd waren de cafés cantantes (flamencocafés)
op hun retour en zwermden de flamencozangers uit over
de overige cafés van de stad om nog wat geld bij elkaar
te schrapen. Maar niet alle clientèle kon de indringende,
klaaglijke zang waarderen, zeker niet wanneer meerdere
zangers tegen elkaar op zaten te zingen. 
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kathedraal. 's Zomers geopend van
9.30-16.30 uur en 's winters van 11.0017.30 uur, 's zondags in verband met

En los patios del Alcázar
entre naranjos floríos
anían las golondrinas
en los palacios sombríos.

men apuñala en la fábrica a otra cigarrera. A pesar de que
la resuelta gitana Carmen es producto de la imaginación de
Merimée, la fábrica realmente existió y las cigarreras gozaban de una reputación comparable a la de las trabajadoras
de la fábrica de galletas holandesa Verkade (las meisjes van
Verkade). Actualmente la antigua fábrica es la sede de la
Universidad de Sevilla, por lo que es fácilmente accesible
al público. Encima del portal principal se erige una figura
alada con una trompeta que, según dicen las malas lenguas,
solo hacía sonar cada vez que pasaba una virgen.

El Rinconcillo: Prohibido cantar
En aquel rinconcillo
déjame llorar,
que se ha muerto la mare de mi alma
y la van a enterrar.

de mis alleen van 14.30 tot 18.30 uur.
Toegang € 8,-.
La Macarena
De Basílica de la Macarena is voor
publiek toegankelijk. De naast de kerk
gelegen schatkamer is geopend van

Fábrica de Tabacos: Las cigarreras
No te metas con la Carmen,
con la Carmen no se meta.
La Carmen tiene un cuchillo
pa' quien se meta con ella.

9.00-14.00 en van 17.00 tot 21.00 uur
en heeft audiotours beschikbaar.

La fábrica de tabacos de Sevilla cobró fama gracias a la ópera Carmen del compositor francés Georges Bizet, inspirada
en la obra de Merimée. En el primer acto la cigarrera Car-

En la esquina entre la Calle Gerona y la Calle Alhóndigas
se encuentra el bar más antiguo de Sevilla, bautizado con
el apropiado nombre de El Rinconcillo. Abrió sus puertas
en 1670. Al fondo del bar cuelga un letrero: Prohibido terminantemente el cante, de principios del siglo XX. En esa
época perdieron popularidad los cafés cantantes y los
cantantes de flamenco se dispersaron por los demás bares
de la ciudad para sacarse algún dinero. Pero no todos los
clientes apreciaban su tono penetrante y lastimero, menos
aún si varios cantaores competían entre ellos. 
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Entrevista

Ambassadeur Javier Vallaure

‘Ik blijf
een soort
zendeling’
‘Het is mijn job om Spanje te verkopen en dat doe ik al
jaren met veel liefde.’ Ambassadeur Javier Vallaure doet zijn
functie eer aan. Hij is een waar pleitbezorger van Spanje.
Maar ondanks zijn status is hij daar niet hypocriet in. ‘Ik ben
geen liefhebber van flamenco’, bekent hij openhartig.
Tekst: Jos Schuring

Vallaure is charmant, welbespraakt en erudiet en daarmee
het schoolvoorbeeld van een echte ambassadeur. Ook de
statige residentie van Javier Vallaure (62) aan het prachtige
Lange Voorhout in Den Haag straalt die klassieke klasse uit
die je verwacht bij een man met zo’n functie. Het decorum
is hem met de paplepel ingegoten. Als zoon van een diplomaat werd hij geboren in Hamburg. ‘Maar toen mijn broer
en ik naar de middelbare school gingen, zorgde mijn
vader ervoor dat we naar Spanje terugkonden. We hebben
toen jarenlang in Oviedo gewoond in Asturias, waar mijn
vader vandaan komt. Na de middelbare school studeerde
ik rechten en vervolgens deed ik de diplomatenopleiding.
Die is heel anders dan in Nederland waar het zogenaamde
diplomatenklasje zes weken duurt. In Spanje volg je een
studie van vier jaar en moet je een zwaar examen doen.’

Historische banden
Francisco Javier Vallaure de Acha is een groot liefhebber
van cultuur en geschiedenis. Hij had zijn geloofsbrieven
nog niet ingeleverd, of hij gaf al acte de présence bij de

56

lancering van España & más in Theater Carré op 25 maart.
Hij is zeer ingenomen met zijn nieuwe post in Den Haag.
‘Het is mijn job om Spanje te verkopen en dat doe ik al
jaren met veel liefde. Ons land bestaat bij de gratie van
diversiteit in allerlei opzichten en dat blijft uniek. Klimatologisch, landschappelijk, cultureel en politiek kan iedereen
zijn eigen Spanje kiezen. Maar wat het klimaat betreft,
moeten we rekening gaan houden met toenemende concurrentie. Er staan ons grote veranderingen te wachten.
Wetenschappers zeggen dat over een jaar of twintig in
Noorwegen wijn gemaakt kan worden.’

Geen flamencofan
Terug naar Carré. Hij genoot met volle teugen van het
concert van Estrella Morente voorafgaand aan de lancering
van España & más. Na afloop sprak hij lovende woorden
aan het adres van de flamencozangeres. Diplomaten laten
zich natuurlijk altijd in positieve zin uit over hun cultuurgoed, maar het was duidelijk dat Vallaure hier echt in zijn
element was. ‘Ik moet bekennen dat ik geen echte fla-

Francisco Javier Vallaure de Acha
Geboren
Op 4 juli 1949 in Hamburg
Getrouwd
Met Marisa Sampaio Fonseca en vader van twee kinderen
Diplomatieke loopbaan
Vallaure begon als consul in Brazilië en werkte vervolgens in
São Paulo, Teheran, Lissabon, Canberra, Tunis en Miami. In 2008
werd hij ambassadeur in Angola en in maart 2011 nam hij zijn
intrek in de ambassadeurswoning in Den Haag.

mencoliefhebber ben. Het is me soms te theatraal. Maar
bij Estrella Morente praat je niet alleen over flamenco, ze
maakt graag uitstapjes naar andere stijlen en bovendien
heeft zij een enorm charisma. Daar val ik voor.’ Vallaure is
meer dan door muziek gefascineerd door verhalen. ‘Film is
een prachtig medium. Je koopt je kaartje voor zeven euro,
gaat comfortabel zitten, het licht gaat uit, het gordijn gaat
open en de film begint. Dat is een geweldige manier om
verhalen tot je te nemen.’

De weg naar de wijsheid
Vallaure besteedt tachtig procent van zijn vrije tijd aan
boeken. ‘De Portugese schrijver José de Sousa Saramago
die in 1998 de Nobelprijs ontving, leerde mij dat er zijn
drie manieren om wijsheid te bereiken. Je moet nieuwsgierig zijn, verbeeldingskracht hebben én boeken lezen.
Ik lees veel romans, maar ook historische werken. Ik ben
dol op de Britse hispanisten van vroeger, zoals George
Borrow. Misschien ook wel omdat zij met hun werk Spanje
buiten Spanje bekendmaakten. Dat blijft belangrijk voor
me. Ik blijf toch een soort zendeling. Van de hedendaagse
schrijvers bewonder ik vooral Antonio Muñoz Molina. Hij
is een van Spanje’s meest gevierde auteurs. Zijn magnum
opus La noche de los tiempos, (in oktober verschenen in
het Nederlands als De nacht der tijden, zie pagina 74 red.)
verhaalt over een liefde tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
Molina heeft een prachtige stijl van vertellen en als je zijn
werk leest, kom je dichter bij de ziel van Spanjaarden. Ik
was ook erg blij te merken dat zijn lezing onlangs bij
Cervantes in Utrecht helemaal vol zat. Er waren stoelen tekort, meer dan tweehonderd Spaans sprekende Nederlanders waren er. Geweldig vind ik dat.’ Hij begint vervolgens
over de Nederlandse literatuur en blijkt goed bekend met
het werk van Harry Mulisch en Cees Nooteboom. Ook is
hij als liefhebber van historische boeken een fan van Geert
Mak. ‘Een paar weken geleden kocht ik bij de American
Bookshop In Europa. Hij is in staat op heldere wijze behoorlijk complexe situaties uit te leggen. Erg goed.’

Verwarrende tijden
Het woord diplomatiek impliceert in dagelijks taalgebruik
veelal ontwijkende antwoorden op vragen. Vallaure vindt

dat in toenemende mate belastend. ‘Mijn vader vertelde
me dat een succesvol diplomaat neutraal moet zijn. Dat is
natuurlijk zo. Het koesteren van een eigen mening is dan
een persoonlijk geheim dat je altijd met je meedraagt. Ik
doe dat al jaren, maar het kost me steeds meer moeite.
Zeker ook als je begaan bent met een wereld waarin
zorgwekkende ontwikkelingen zo snel gaan. Er gebeuren
nu dingen die je enkele jaren geleden niet voor mogelijk
hield zoals het omvallen van banken. De huidige tijden zijn
verwarrend. Er is een drastische ommezwaai nodig in de
wijze waarop een regering en een democratie functioneren. De duidelijkste aanwijzing daarvoor vind ik de situatie
in België. Economisch gezien doen de Belgen het op dit
moment naar omstandigheden vrij goed, maar ze hebben
al anderhalf jaar geen regering. Voeg dat bij de besluiteloosheid over de eurocrisis en de vragen dringen zich
op. Waar hebben we nog politici voor nodig? Wat doen
regeringen eigenlijk? Het zou best kunnen zijn dat we
ons nu bevinden in een periode waarin de macht
wordt herschikt.’ 
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¡Que rico!
Klassiekers uit de Spaanse keuken
Het is feest en je wilt uitpakken met een authentiek
Spaans buffet. Maar de paella is niet overal gaar en
geel worden…ho maar. Hoe keer je de tortilla om
en wat maakt de gazpacho smeuiig? We geven de
ingredientes secretos en de si’s en no’s voor de
ultieme recepten. ¡Buen provecho!
Tekst: Annet Maseland en Roel Verreussel| Foto's: Annet Maseland en Roel Verreusse en Istock



Gazpacho, recept op pagina 62
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Tortilla, recept op pagina 60
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Empanada
De kracht van Tortilla
zit 'm in de eenvoud

Tortilla

Niet iedereen krijgt de Spaanse tortilla even goed onder de knie. Vergelijk het met pannenkoeken bakken. Je hebt ware meesters en je hebt
thuiskoks die het nooit zullen leren. Cruciaal is om te beginnen bij de
juiste verhouding. Niet te veel aardappelen, dan wordt hij te droog. Een
uitje moet er echt in, anders heeft het kraak noch smaak. En dan stop!
Nederlanders kunnen het vaak niet laten om chorizo of andere dingen
toe te voegen. Beheers je. De kracht van tortilla zit ‘m in de eenvoud. In
de meeste recepten stort je het eimengsel simpelweg bij de aardappelen in de pan. De ervaring leert dat buiten de pan een mengsel maken
ietsje meer werk en vieze vaat oplevert, maar wel zorgt voor een mooiere tortilla.
500 g aardappelen, 1 ui, 6 eieren, peper en zout, zonnebloemolie om te
bakken (kleine tortilla)

Bereiding:

De aardappelen in schijfjes snijden, de ui heel fijn snijden. Laat de aardappelschijfjes en de uiersnippers in flink wat olie in ongeveer een kwartier gaar worden in een afgesloten pan op zacht vuur. Kluts ondertussen
de eieren met peper en zout. Het gare aardappelmengsel goed laten
uitlekken in een stalen vergiet of zeef. Daarna mengen met het geklutste
ei. Zorg dat het als het ware één massa wordt. Neem nu je favoriete
steelpan (minstens 25 cm doorsnee) en verhit twee of drie eetlepels
olie. Laat de olie goed heet worden voordat je de massa erin stort. Als
het goed is, blijft de omelet los van de bodem. Temper het vuur en laat
de omelet stevig worden. Nu komt het moeilijkste: de omelet omkeren.
Dit doe je door hem op een groot bord te laten glijden. Een tweede
bord erop en omkeren. Maak eerst de pan helemaal schoon voordat je
de omelet er terug in schuift. Een tortilla van de ware meester is nog
een pietsje nat van binnen. Kan warm of koud geserveerd worden. Snijd
er kleine vierkantjes of taartpuntjes van.

Empanada is in Spanje echt kantinevoer, maar heel erg lekker, een ouderwetse traktatie. Heel geschikt voor een
feestbuffet, omdat je hem van tevoren
maakt en koud kunt opeten. Belangrijk
bij de empanada is het deeg. Dat moet
dun uitgerold kunnen worden. Daavoor
gebruiken we een deeg op basis van
olie en melk.
Deeg: 500 g bloem, 125 cl olijfolie, 250 cl
melk, 1 tl zout
Vulling: 2 uien, 3 ontvelde tomaten, 2 blikjes
tonijn op waterbasis, 4 hardgekookte
eieren, 3 tenen knoflook, handje verse
peterselie, 1 tl zout, 1 tl paprikapoeder, 4 el
olijfolie, losgeklopt eiwit voor de afwerking

Bereiding:

Meng voor het deeg alle ingrediënten en
kneed het tot een soepel deeg. Dek af en
zet weg. Verwarm de oven voor op
200 graden. Snijd de uien en de knoflook
fijn en fruit ze in de olijfolie. Snijd de ontvelde tomaten in stukken en voeg ze toe.
Snijd de peterselie klein en voeg deze
samen met het zout en paprikapoeder
bij het groentemengsel. Laat het geheel
nog even op een zacht pitje sudderen.
Ga verder met het deeg en de eieren.
Snijd de hardgekookte eieren in reepjes.
Rol de helft van het deeg uit tot een
dunne flap en leg dit op een met bloem
bestoven bakblik. Verdeel het mengsel
over de flap en leg hierover de eireepjes. Rol de andere helft van het deeg uit
tot een dunne flap om de empanada af
te dekken. Rol de randjes op en druk ze
dicht met een vork. Klop eiwit los met
een eetlepel water en bestrijk hiermee
de empanada. Knip met een schaar een
paar sneetjes in de bovenkant, zodat de
stoom eruit kan. De empanada moet 45
minuten in de oven.
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Empanada is handig voor en feestbuffet
omdat je hem van tevoren klaar kunt maken
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Paella

Gazpacho: een verrassende
amuse bij een feestelijk diner

Gazpacho

Bij gazpacho denk je natuurlijk aan een zinderende zomerzon. Maar hij
kan ook heel verrassend uitpakken als ijskoude amuse tijdens een feestelijk diner. De soep werd van oudsher genuttigd door arbeiders om
tijdens middagpauze op krachten te komen. Nog altijd is gazpacho een
van de meest geliefde soepen in Spanje. Bezuinig niet op de tomaten.
De soep valt of staat met de kwaliteit daarvan. Een geheim ingrediënt is
komijn. Tot slot verklappen we waarom het thuis niet lukt zo’n smeuiige
substantie te krijgen als in dat Spaanse restaurantje. El secreto van de
Spaanse chef is wat mayonaise door de gazpacho. Lekkerder wordt de
gazpacho daar overigens niet van. Wij laten het meestal weg.

Paella: de pièce de resistance van elke
Spaanse thuiskok. In feite kinderlijk
eenvoudig om te maken, maar er schuilt
wel een flinke adder onder het gras.
Wanneer de de bouillon eenmaal is
toegevoegd, mag je niet meer in de pan
roeren. Om alle rijst gaar te krijgen moet
de hittebron gelijkmatig de hele pan
verwarmen en dat is lastig op een Hollands vierpitsfornuis. In Spanje bestaan
speciaal voor dit doel ringvormige gasverdelers. Gelukkig is er een alternatief:
de oven. Werkt prima. Als tenminste de
hele pan erin past. Tot slot de gele kleur.
Die krijg je met alleen saffraan niet voor
elkaar. In Spanje gebruiken ze colorante.
Naast saffraan. Want dat moet er zeker
ook in voor die typische paellasmaak.
Paellapan 30 cm, aluminiumfolie
2 kippenpoten (in stukken gehakt),
mariscos naar keuze (bijv. 200 g
inktvisringen, 200 g venusschelpen, 5 grote
gamba’s - ongekookt -), 1 rode paprika,
1 ui, 1 kop diepvrieserwten, 3 tenen
knoflook, 2 kippenbouillonblokjes, 4
kopjes paellarijst (Arroz Bomba of anders
rondkorrelrijst, zoals arborio), plukje saffraan
(0,05 gram), 1 tl colorante (tartrazine) of
kurkuma, 4 el olijfolie

8 sneden witbrood (zonder korsten) of 1 kop breadcrumbs uit pak en
4 sneden brood voor de dobbelsteentjes, 1 kg zeer rijpe tomaten (ontveld),

Bereiding:

1 groene paprika, 1 rode paprika, 1 komkommer, 1 blikje gepelde tomaten,

Haal bij de slager of de markt in stukken
gehakte kippenpoten, die geven meer
smaak. Verwarm de oven voor op 200
graden en breng een liter water aan de
kook. Bak in de paellapan de kippenpoten in de olijfolie tot ze licht kleuren
en haal ze eruit. Hetzelfde doe je met de
inktvisringen. Snijd de paprika in reepjes
en bak deze samen met de gesnipperde
ui en knoflook. Meng de rijst door de
groenten en daarna de doperwtjes, de
kip en de inktvisringen. Voeg de bouillonblokjes, saffraan en colorante toe aan
het kokende water. Gebruik de venusschelpen en de gambas om de paella
mooi op te maken en voeg hierna zoveel
bouillon toe tot er klein laagje bouillon
op het rijstmengsel staat. Om de bovenkant niet te laten opdrogen is afdekken
met aluminiumfolie afdoende. Zet de
paella ongeveer drie kwartier in de hete
oven. 

1 teentje knoflook (kleingesneden), 1 grote ui, 4 el wijnazijn,
10 el olijfolie, 1 mespunt komijn, zout naar smaak

Bereiding:
Ontvel de tomaten. Houd ¼ groene paprika, 1 tomaat, 4 sneden
witbrood, ½ komkommer en ½ grote ui achter voor de garnering. Hak de
rest van de groenten in vieren en vermaal ze met de tomaten uit blik,
het brood (of de breadcrumbs) en de knoflook in de keukenmachine.
Onderwijl olijfolie en azijn toevoegen. Op smaak brengen met zout
en komijn. Laat de gazpacho minstens anderhalf uur afgedekt in
de koelkast staan. Maak nu de garnering, door de ui, de paprika,
de tomaat, de komkommer in zo klein mogelijke partjes te snijden.
Brooddobbelsteentjes maak je door het in dobbelsteentjes gesneden
witbrood in een koekenpan te bakken met een beetje olie tot het bruin
verkleurt. Gazpacho (ijs)koud serveren. De garnering in aparte bakjes
op tafel zetten.
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Paella kun
je goed garen
in de oven
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Traducción

Het is een
ongeschreven wet
dat een vertaler de
stijl van het
oorspronkelijke
werk zo getrouw
mogelijk dient
weer te geven in
zijn vertaling. Maar
wat is stijl eigenlijk? Dat is bijna
net zo’n moeilijke
vraag als de vraag:
wat is een mens? Je
kunt de anatomie
van een mens tot in
de kleinste details
in kaart brengen,
zijn karaktereigenschappen op een
rijtje zetten en zijn
daden beschrijven.
Maar dat alles bij
elkaar levert nooit
een beeld op dat
we als compleet
ervaren.

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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Muziek
M

ensen zijn te complex om
in een beschrijving tot hun
recht te komen. Elk mens
verschilt op zichzelf al van
andere mensen. Maar bovendien veranderen we al naar gelang de situatie
waarin we ons bevinden, de mensen
met wie we zijn, onze gezondheid en de
stemming waarin we verkeren. Daarnaast hangt onze identiteit ook nog eens
af van the eye of the beholder. Sommigen vinden ons aardig of slim of knap of
misschien wel allemaal tegelijk, anderen
juist niet. We zijn niet alleen wie we zijn,
we zijn ook wat anderen van ons vinden.

Ritme en toon
Niet minder complex is de stijl van een
schrijver. Een gedetailleerde beschrijving daarvan is wel mogelijk, maar
uitputtend kan zij nooit zijn. Een roman
of een gedicht is veel meer dan de som
van de delen die we in kaart kunnen
brengen. De kern ervan kan alleen bij
benadering benoemd worden. Begrippen als ellips, metafoor en hyperbool
kunnen daarbij van pas komen, maar
voor de vertaalpraktijk lijkt het mij nuttiger om te beginnen met veel algemenere eigenschappen als ritme en toon.
Net zo min als stijl zijn deze begrippen
in eenduidige definities te vangen.
Maar aan de hand van voorbeelden
kunnen ze concreet genoeg gemaakt
worden om een vruchtbare discussie
over de verhouding van de vertaling ten
opzichte van het origineel mogelijk te
maken.

Márquez en Allende
Ritme en toon zijn termen uit de muziek.
Binnen de literatuur associëren we ze

in de eerste plaats met poëzie. Maar in
feite is ook proza muziek. We zijn ons er
meestal niet van bewust, maar vaak is
het de muzikaliteit die bepaalt waarom
we de ene roman wel en de andere niet
mooi vinden. Net als bij echte muziek
zal de gevoeligheid hiervoor per lezer
verschillen. De Beatles en Britney
Spears: voor de een zijn dit twee verschillende planeten terwijl de ander ze
allebei wel lekker vindt klinken. Zo heb
je ook lezers die de romans van Gabriel
García Márquez en die van Isabel
Allende onverenigbare grootheden vinden, terwijl anderen probleemloos van
allebei kunnen genieten. Hoe belangrijk
muzikale kenmerken zijn, blijkt ook uit
de grote zorg die schrijvers aan de dag
leggen voor de vorm van hun tekst.
Als de eerste versie er ligt, duurt het
nog lang voordat ze hem goed genoeg
vinden om gepubliceerd te worden.
De verbeteringen die ze aanbrengen
hebben vaak met structuur en ritme
te maken. Het verhaal dat hier en daar
nog hapert, een personage dat nog niet
voldoende uit de verf komt, een zin die
nog niet af is: het zijn allemaal in hoge
mate muzikale kwesties.

Zintuigen betoveren
García Márquez bekende ooit dat hem
regelmatig het gevoel bekroop dat er
nog iets ontbrak in de zinnen die hij op
papier had gezet, ook al bevatten ze alle
informatie die hij erin wilde hebben.
Een enkel woordje was dan genoeg om
ervoor te zorgen dat deze zinnen helemaal ‘klopten’. Een vertaler zou dus de
muziek van zijn tekst de grootst mogelijke aandacht moeten geven. Dan kan
er een tekst ontstaan die niet alleen het

hoofd maar ook de zintuigen betovert.
Dat is bijvoorbeeld het geval met Honderd jaar eenzaamheid, de vertaling
die C.A.G. van den Broek veertig jaar
geleden maakte van García Márquez’
meesterwerk. Het begin staat nog altijd
als een huis en bewijst dat vertalingen
na lange tijd niet per se zijn verouderd,
zoals je vaak hoort zeggen:
Vele jaren later, staande voor het
vuurpeloton, moest kolonel Aureliano
Buendía denken aan die lang vervlogen
middag, toen zijn vader hem meenam
om kennis te maken met het ijs. Macondo was toen een dorp van twintig huizen, opgetrokken uit leem en riet aan de
oever van een rivier vol doorschijnende
wateren die zich hals over kop naar
beneden stortten door een bedding van
stenen, glad en wit en reusachtig als
voorhistorische eieren.

Spaans is minder stringent
Van den Broek lijkt zich veel vrijheden
te hebben veroorloofd. Zo gebruikt
hij ‘staande’ terwijl vertalers volgens
een ongeschreven wet het gebruik
van gerundios zoveel mogelijk dienen
te vermijden in het Nederlands en er
bovendien geen gerundio staat in het
Spaans (er staat: ‘frente al pelotón’).
Opmerkelijk is ook zijn vertaling van
‘veinte casas de barro y cañabrava
construidas a la orilla de un río’: ‘twintig huizen, opgetrokken uit leem en riet
aan de oever van een rivier’. Dit lijkt
een vrije vertaling, maar in werkelijkheid is de informatie die in dit fragment
wordt gegeven gelijk aan die van het
origineel en heeft de vertaling een
prachtig ritme dat García Márquez’
tekst alle eer aandoet. Opvallend is

ook het dubbele gebruik van het voegwoord ‘en’ in de reeks van bijvoeglijke
naamwoorden aan het slot van het
lange citaat hierboven. In het Nederlands is dit uit den boze. Het Spaans is
minder stringent wat dit betreft, maar
dat doet hier niet ter zake, want in het
origineel staat maar één voegwoord:
‘un lecho de piedras pulidas, blancas
y enormes’. Van den Broek lapt dus
wederom een strenge Nederlandse
stijlregel aan zijn laars terwijl daar op
grond van het Spaans geen aanleiding
toe lijkt te zijn. Hij komt er niet alleen
mee weg, maar verdient zelfs alle lof.
Een komma na ‘glad’ was immers de
komma na ‘stenen’ in de weg gaan
staan.

Mooi binnenrijm
En dan, tot slot, het gebruik van
‘voorhistorisch’ in plaats van het veel
meer gebruikte ‘prehistorisch’. Ook
dit is een gelukkige vondst, omdat
‘voorhistorisch’ een mooi binnenrijm
heeft, dat bijdraagt aan de prachtige
cadans. Het is mede daaraan te danken
dat Cien años de soledad ook in de
Nederlandse versie een monumentale
roman is geworden. Deze voorbeelden laten zien dat de muziek van een
vertaling wel degelijk geanalyseerd
kan worden aan de hand van concrete
teksteigenschappen. Daarnaast suggereren ze dat veel beslissingen van
goede vertalers bewust of onbewust
worden gestuurd door hun ambitie om
hun vertaling een sterk ritme en een
overtuigende toon te geven. Daarmee
treden ze in de voetsporen van de
schrijvers die ze vertalen. 

Vertaal
win

&

Vertaal de volgende
zin, afkomstig uit La luz
es más antigua que
el amor (2010) van de
Spaanse schrijver Ricardo Menéndez Salmón:

En enero de 1961, John
Fitzgerald Kennedy invita
a Mark Rothko a
Washington para que
asista a la ceremonia
de toma de posesión
como trigésimo quinto
presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica.
Het fragment uit Hernán Rivera
Leteliers roman El arte de la
resurrección werd het best
vertaald door Marleen van
der Pol:
Omdat het december was, de
maand van vakanties en feestdagen, zag het treinstation van
los Dones zwart van de reizigers
en mensen die op de trein uit
het zuiden wachtten.
Mail de vertaalde zin voor
5 januari naar
redactie@espanaymas.nl.
De winnaar ontvangt een
boekenpakket.
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Link: Bij het klooster
van Escaladei heerst een
serene rust
Dikke pret: druiven
pletten tijdens het
wijnfeest in Poboleda

Puur, prachtig

Priorat

Het is twee uur ‘s middags. Het hele dorp is vrolijk. Vanaf tien uur
lopen honderden mensen door Poboleda van de ene kelder naar de
andere om wijn te proeven. Jong, oud, hip en ouderwets, iedereen
heeft plezier. Niks folklore, dit is puur cultuur. Dit wijnfeest ademt de
geest van de Priorat. En wie Priorat zegt, zegt wijn. En wandelen.
Tekst: Jos Schuring| Foto's: Jos Schuring, Rafael López-Monné
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Patagonië en Tierra del Fuego
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V

oor twaalf euro koop
je een strippenkaart
en krijg je een glas.
Vervolgens kun je in
het hele dorp overal
proeven. Een even simpel als leuk en
makkelijk systeem. Er zitten twaalf
strips op je kaart maar na een stuk of
zes keer braaf mijn stripje te hebben
afgegeven, blijkt dat de wijnschenkers
het zelf ook niet meer zo nauw nemen.
Het is een dorpsfeest en een jaarlijks
hoogtepunt in het rustige leven van de
Priorat.

Ultieme rust
Welke reisgids je ook openslaat, je
zult er nauwelijks informatie vinden
over de Priorat. Bijna niemand kent dit
rurale gebied. Alleen onder wijnkenners is de Priorat befaamd. In nog
geen twintig jaar is hier dankzij een
aantal inventieve pioniers de wijnbouw wereldberoemd geworden. Het
is een heuvelachtig gebied omgeven
door een rotsachtig massief, de Montsant. De aanblik van het landschap
wordt daarnaast bepaald door pijnbomen, wijnranken en kleine, vaak charmante dorpjes. Falset is het regionale
centrum en met drieduizend inwoners
veruit de grootste plaats in de wijde
omgeving. De meeste andere dorpjes
tellen slechts tweehonderd zielen,
sommige zelfs maar dertig. Maar van
spookdorpen is hier geen sprake. Het
gebied is binnen Spanje langzaamaan
steeds geliefder geworden. Rustzoekers uit Barcelona komen graag in het
weekend hierheen.

Pionier
De grootste verandering in de Priorat
vond plaats aan het eind van de jaren
tachtig toen enkele jonge wijnproducenten zich hier vestigden om nieuwe
kwaliteitswijnen te ontwikkelen. De
wijnbouw was in het slop geraakt door

de filoxera, de druifluis die hier eind
19e eeuw stevig huishield waardoor
de wijngaarden verloren gingen.
Nadat Alvaro Palacios, telg van een
vooraanstaande wijnfamilie uit de
Rioja, hier wijngaarden opkocht om er
in 1989 zijn eigen bodega te starten,
ging het snel. Na enkele jaren bracht
een doos van zijn wijnen bij Christies
in Londen zesduizend euro op. Vrij
snel daarna deed Robert Parker, de
wijnautoriteit bij uitstek, zijn inmiddels fameuze uitspraak: ‘Als de Priorat
niet de beste wijnstreek ter wereld is,
dan behoort het toch zeker bij de top
drie.’ Sindsdien is de Priorat bij connaisseurs een begrip. De complexe
wijnen uit deze regio sieren inmiddels
de menukaarten van gerenommeerde
restaurants over de hele wereld, vcoral in de Verenigde Staten.

Slapend rijk worden
De Priorat heeft een stenige grond
die vooral bestaat uit leisteen. Deze
ondergrond verleent de wijnen uit de
Priorat een stevige mineraliteit en een
unieke smaak. De druiven worden ver
uit elkaar geplant om zoveel mogelijk
te profiteren van deze mineraliteit.
Behalve Palacios is ook Ferrer Bobet
een wijnpionier in deze streek. Een
jaar of zes geleden liet hij een futuristisch ogende bodega bouwen, vlakbij
het dorpje Porrerra. Het zilvergrijze
gebouw lijkt een beetje op een vliegende schotel. Ferrer Bobet houdt
optimale controle over zijn wijnbouw
en gaat zelfs zo ver dat hij wijngaarden huurt van boeren in de buurt. Hij
betaalt ze vijftienhonderd euro per
maand met de voorwaarde dat ze
niets meer doen. Want de wijnmaker
wil zijn eigen gang te kunnen gaan.
Voor de boeren in kwestie is dat een
nogal dubbele ervaring. Ze worden
rijk, vijftienhonderd euro per maand is
in Spanje een goed salaris, maar kun-

nen dus niet meer hun beroep uitoefenen. Ook levert het scheve ogen op
bij boeren in de buurt. Ferrer Bobet
investeert in kwaliteit en boeren willen
vooral kilo’s produceren omdat hen
dat meer oplevert. Maar ook dat is
in de Priorat een moeizame zaak. De
meeste druivenplanten hier dragen
maar tien procent van wat ze in pakweg de Bordeaux dragen. Hierdoor is
de oogst, vaak op steile hellingen, een
zware klus. Voor het plukken wordt
dan ook vaak veel meer betaald dan
elders. Ecologisch produceren is in de
Priorat de norm geworden. Waar in de
Bordeaux elke drie weken preventief
wordt gespoten, blijft dat in de Priorat
achterwege. Dat kan ook makkelijker
omdat hier weinig regen valt en ziekten vaak ontstaan na regenbuien.

Panoramisch proeven
Een wijn proeven bij Ferrer Bobet is
een geweldige ervaring. De vriendelijke Helena spreekt goed Engels en
vertelt alles wat we willen weten. Als
we na de rondleiding eindelijk onze
beloning incasseren, het proeven,
overtreft het al onze verwachtingen.
De ruimte waar wijnen worden geproefd is halfrond waarbij de ronde
wand compleet van glas is. Terwijl we
genieten van een fantastisch panoramisch uitzicht op wijnranken, stijgt
een stevig aroma op uit het glas en
verwent de neus. Onwillekeurig rek
ik dit moment, alvorens de smaaksensatie te ondergaan. Dan drink ik. Ik
proef kers en karamellen en laat de
wijn als vanzelf heel erg lang door de
mond gaan alvorens te slikken, wat bij
proeven natuurlijk niet moet. Wat een
groot genot. Wat een mooie ondertonen heeft deze wijn en vooral ook wat
een puurheid. Het robuuste karakter
van deze wijn paart kracht aan een
enorme subtiliteit en smaakrijkdom. De bewerkelijkheid en de lage
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productiehoeveelheden, maken de
Prioratwijnen duur. Beneden de twaalf
euro is er niets en prijzen van twintig
tot vijftig euro komen veel voor. De
wijn uit 2008 die we nu proeven kost
hier 25 euro. In Nederland betaal je
tegen de zeventig euro per fles.

Zoete neus, droog karakter
’s Middags zitten we bij Buil & Giné,
ook een van de nieuwere bodega’s
uit de Priorat. De aanpak hier is totaal
anders. Pilar die ons rondleidt, is
vriendelijk en weet best veel, maar
het is duidelijk dat het niet haar dagelijkse werk is. De ontvangstruimte
is een heuse wijnwinkel waar je ook
souvenirs kunt kopen, variërend van
pennen tot t-shirts met grappige teksten. Topwijn is hier de rode Pleret die
de kracht heeft van een bourgogne en
vooral een goede begeleider is van
een stevige vleesmaaltijd. Van totaal
andere orde is de witte wijn, JoanGiné. Witte wijnen worden in de Priorat
niet veel gemaakt, driekwart is rood.
Maar deze blanco is bijzonder. Niet
alleen omdat er maar vierduizend
flessen per jaar van gemaakt worden,
maar vooral door het verschil tussen
neus en smaak. Je ruikt perzik en
vraagt je af wat je gaat drinken. Maar
dan blijkt deze JoanGiné toch een
mooie droge wijn te zijn die ook een
lichte houtsmaak heeft met een fijne
afdronk. Een hoogst onalledaagse
wijn die voor Priorat-normen goedkoop is, namelijk twaalf euro.

Machtige monniken,
boze boeren
De dag na onze bodega-tocht willen
we wandelen. We besluiten dat te
doen in de buurt van het klooster van
Escaladei wat zoveel betekent als de
trap naar God. Volgens de overlevering
droomde een herder hier over
Eclipse Bar W Hotel
engelen die per trap neerdaalden
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naar de aarde om te rusten onder een
pijnboom. In de twaalfde eeuw streken hier monniken neer om een groot
klooster op te zetten. De monniken
gingen voortvarend te werk en initieerden ook veel agrarische activiteiten waarbij ze de boeren op hardhandige wijze hun wil oplegden. Al snel
controleerden ze de hele omgeving.
Totdat de boeren daar genoeg van
kregen en de boel in de fik staken.
Het klooster werd wel weer opgebouwd, maar tijdens de Spaanse Burgeroorlog werd het gebombardeerd
waardoor er nu nog maar erg weinig
van over is. Toch is het een mooie plek
om heen te gaan. De ligging tegen de
rotswand aan is fantastisch. Binnen is
een filmpje te zien of beter gezegd,
een audiovisuele presentatie. Op zich
is dat wel mooi gedaan, maar er is
geen tekst waardoor het informatieve
gehalte nogal te wensen overlaat.
Twee vertrekken zijn gerestaureerd
en er moeten nog vele volgen. Tijdens
ons bezoek stonden er veel steigers
en een flinke hijskraan, maar er was
slechts een arbeider aan het werk. De
restauratie zal ongetwijfeld nog vele
jaren duren.

Serene stilte
Na het kloosterbezoek gaan we wandelen. Bij de VVV in Falset zijn talloze
bijzonder goedgemaakte foldertjes
verkrijgbaar waarin de routes helder
zijn beschreven. Ook de bewegwijzering is prima. In de omgeving van het
klooster zijn destijds vele verschillende bomen geplant wat deze wandeling zeer gevarieerd maakt. Maar de
vriendelijke heuvellandschappen in
de Priorat zijn overal zeer aangenaam
als wandelgebied. De hoogteverschillen zijn nooit heel erg groot waardoor
veel wandelingen ook voor minder
geoefende lopers prima te doen zijn.
De bossen zorgen voor aangename

Ontdek
de Priorat
8-daagse
fly&drive

verkoeling en als je eenmaal wat
hoger bent is de zon weer heerlijk.
Het telkens wisselende uitzicht op de
heuvels is prachtig. De stilte is totaal.
Met de hemelse gedachten van het
klooster nog in het achterhoofd, is het
wandelen bijna een serene aangelegenheid geworden.

vanaf

€ 975 pp*

Yoghurt met witte chocola
In een streek waar lekkere wijn gemaakt wordt, verwacht je natuurlijk
goede restaurants. Die zijn er dan ook
en zoals op veel plaatsen in Spanje
krijg je hier ook veel waar voor je geld.
Een regelrechte aanrader is Quinoa
in Falset waar Matías Fernández de
scepter zwaait. De man kreeg al vele
prijzen en is een fantasierijke kok. Als
amuse serveert hij ons gefrituurde
kabeljauwballetjes, waarna ons een
salade met eendenlever wordt voorgezet. Op aanraden van Matías drinken
we Pater, een typische rode Prioratwijn, stevig natuurlijk en met een rijke,
volle smaak en een alcoholpercentage
van vijftien procent wat hier dus heel
gangbaar is. Het tussendoortje daarna
is een feestje. In een weckfles krijgen
we espuma de patata, aardappelschuim met stukjes chorizo. Heerlijk!
Daarna volgt een salade met perzik en
geitenkaas die wordt geserveerd met
een droge rosado. We sluiten af met
een yoghurt waarin witte chocola is
verwerkt met peren gedrenkt in wijn.
Quinoa is misschien wel het beste
restaurant uit de Priorat, maar ook op
veel andere plekken eet je prima. Het
maakt een verblijf in de Priorat tot een
groot genoegen. Geen toeristen, geen
grote hotels, heerlijk wandelen en lekker eten. En dan die wijnen. Misschien
moeten die reisgidsen de Priorat maar
onbeschreven laten. 
Met dank aan Ardanza Reizen.
en het Spaans Verkeersbureau,
www.spain.info/nl/

Het massief van de Montsant omringt de Priorat
Jongeren in Poboleda hullen zich graag in traditionele kleding

Verken het zonovergoten landschap
van de Priorat met imponerende
bergketens en geïsoleerde dorpjes.
Ardanza Reizen heeft een aantal
dagprogramma's ontwikkeld
waarmee je je eigen reis samenstelt:
Wandelroutes met een lunch in een
van de dorpjes en bezoek aan een
bodega ter plekke of een hele dag
lopen met een picknick mee. Of een
route langs afgelegen bodega’s met
een gids. Cultuur vind je in Reus met
modernistische monumenten en in
Tarragona met het Romeinse amfitheater. Het strand is op een halfuurtje
rijden. Je overnacht naar keuze op
twee of drie bijzondere locaties. Ardanza biedt daarnaast programma's
op maat voor groepen: Onder begeleiding naar exclusieve bodega's en
gastronomische restaurants. Wandelen met een gids. Of een barbecue in
een glooiende wijngaard...
www.ardanza.nl
* Inclusief 7 overnachtingen met ontbijt, retourvluchten Barcelona of Reus,
huurauto categorie BB; Peugeot 207
of gelijkwaardig, all-in. mooie fles wijn
bij aankomst, een tapaslunch en een
bezoek aan de bodega Ferrer Bobet
of Bull&Giné. Prijs op basis van twee
personen die een kamer delen.
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Él & Ella

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.

‘Wat Argentijnen werkelijk denken is vaak
een ander verhaal’
Als passie voor Latijns-Amerika in liefde voor een Latijns-Amerikaanse 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 Pepijn
Boot (45) en de Argentijnse Alejandra Aguilar (42).
Tekst: Ferenz Jacobs

Él

Liefs, Eliza

‘Alejandra en ik ontmoetten elkaar via een wederzijdse vriendin
in een kroeg in de boheemse wijk San Telmo. Het was een warme
meimiddag. Het regende en het was een perfect moment voor een
biertje. Haar Engels was ongeveer zo
slecht als mijn Spaans en onze handen
kwamen er dus aan te pas. De magneet
van de liefde was krachtig en na een
paar dagen trok ik bij haar in. We zijn nu
dik elf jaar verder en ik leef tussen de
Argentijnen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Als Nederlander uit de Achterhoek hou ik ervan om open te zijn en
te zeggen wat ik denk. Argentijnen vind
ik over het algemeen zeer bekwaam in
het zeggen wat iemand wil horen. Wat ze
werkelijk denken is vaak een ander verhaal. In het begin merkte ik dit ook bij
Alejandra, maar dat is nu wel veranderd.
Argentijnen zijn gezellig en hebben een
meer Bourgondische levenstijl dan de
gemiddelde Nederlander en dat bevalt
me goed. Ik hou van de dagelijkse siësta
en ik spreek en lees inmiddels aardig
Spaans. Ik zit hier prima in dit enorme
land waar je nog gaucho kunt zijn. Onze
twee kinderen Sasha en László zijn hier
ook geboren. Alejandra en ik kijken naar
onze horizon en houden deze graag
breed. Ik mis Nederland niet, maar wel
af en toe de Nederlandse nuchterheid.’
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Waar iedereen rechts
afslaat, gaat Eliza linksaf...

Boek Eliza’s ontdekkingen:
www.elizawashere.nl

Haar
Engels was
ongeveer
zo slecht als
mijn Spaans
en onze
handen
kwamen er
dus aan
te pas.

Ella
‘Nadat ik Pepijn had ontmoet in Buenos Aires, liepen
we een aantal maanden later over de Amsterdamse
grachten met de sleutels van een huurzolder. Het
was een periode van neergang in Argentinië en
Pepijn wilde graag zijn geluk beproeven in Amsterdam. Daar had ik wel oren naar. Het was een
heel gezellige tijd zo vijfhoog. Ik liep de musea af
en de bibliotheek plat, en genoot van de heerlijke
terrassen en het fenomeen coffeeshops. Ik leerde
ook mijn eerste zinnetje Nederlands: “En vandaag,
regen”. De gezelligheid mocht een jaar duren en
toen moest ik het land uit. We konden geen verblijfsvergunning voor mij regelen. Dat was op zich
niet zo erg. Maar toen ik zwanger werd van onze
dochter Sasha, besloten we op een koude novemberavond in het Vondelpark definitief terug te gaan
naar Buenos Aires. Ik zou best wel weer in Nederland willen wonen, maar niet langer dan een jaar.
Ik denk niet dat ik er zo goed zou kunnen aarden.
Waar ik me vooral over verbaas, is de Nederlandse
directheid. Pepijn draait nergens omheen en zegt
wat hij denkt. Een gemiddelde Argentijn is het tegenovergestelde.’
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Libros
Tekst: Marjan Terpstra

Pérez-Reverte boeit
alleen bij vlagen

A

rturo Pérez-Reverte was voor hij naam vestigde als
romanschrijver oorlogscorrespondent bij een Spaanse
krant en de Spaanse televisie. Hij versloeg gewapende
conflicten in Afrika en het Midden-Oosten en moest
zelf een keer de trekker overhalen om het vege lijf te
redden. Die ervaringen lijkt hij steeds opnieuw te verwerken in zijn historische romans waarin oorlog en geweld vaak een hoofdrol spelen.
Zijn bekende historische verhalen over Kapitein Alatriste werden in
2007 verfilmd met Viggo Mortensen in de hoofdrol. Ditmaal is plaats
delict Cádiz in het jaar 1811. Terwijl de stad wordt belegerd, proberen
de inwoners hun gewone leven voort te zetten. De erfgename van
een rijke handelsfamilie beheert haar zaakjes en de politiecommissaris wordt in beslag genomen door een reeks gruwelijke moorden op
jonge meisjes. De beschrijvingen van het dagelijks leven in de belegerde stad zijn zoals we gewend zijn van Pérez Reverte: ze getuigen
van zijn enorme historische kennis en staan bol van de spanning. Minder geslaagd is de verhaallijn over de Franse kanonnier, die constant
ballistische berekeningen uitvoert. Een Spaanse recensent schreef dat
deze roman van 600 bladzijden ook in 300 pagina’s verteld had kunnen worden. Bij die conclusie sluit ik me aan. Pérez-Reverte blijft een
erudiete verteller, maar boeit in De geseling van Cádiz slechts
bij vlagen.
De geseling van Cádiz. vertaald door Imke Zuidema en Lieske Simón Sabsay-Pauw,
Karakter, 599 blz., oorspronkelijke titel El asedio.

Muñoz Molina neemt je
mee naar de Burgeroorlog
Drie jaar werkte Antonio Muñoz Molina aan zijn jongste meesterwerk De nacht
der tijden. En het resultaat mag er zijn. In 730 pagina’s vertelt hij het verhaal
van de architect Ignacio Abel, die eind 1936 Madrid verlaat om in ballingschap in Amerika te gaan leven. Tijdens de reis komen er herinneringen naar
boven aan zijn vroegere leven, van zijn jongste jaren en zijn huwelijk tot de
tijd met zijn Amerikaanse minnares Judith naar wie hij naarstig op zoek is.
De nacht der tijden is een logisch vervolg op Sefarad, Molina’s eerdere boek
over ballingschap. In een interview vertelde de schrijver dat het hem aanvankelijk moeite kostte om op een natuurlijke manier te schrijven over een
tijdperk dat hij niet heeft meegemaakt. Daarom deed hij uitgebreid bronnenonderzoek en bezocht hij de plekken die hij beschrijft. Het resultaat is verbluffend. De nacht der tijden grijpt je als lezer vanaf de eerste pagina. Molina
beschrijft de chaos en paniek die in Madrid heerste na het uitbreken van de
Burgeroorlog tot in de kleinste ijzingwekkende details, waardoor je het gevoel
hebt dat je er zelf bij bent. Hij vervlecht moeiteloos droom en werkelijkheid,
feiten en fictie. De wereld van Ignacio wordt niet alleen bevolkt door romanpersonages maar ook door historische figuren. De gelauwerde schrijver toont
zich met deze vuistdikke roman opnieuw een uitmuntend stilist.
De nacht der tijden, vertaald door Tineke Hillegers-Zijlmans en Frieda Kleinjan-van Braam, De
Geus, 730 blz., oorspronkelijke titel La noche de los tiempos.
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Mail & win

España & más geeft
vijf exemplaren weg van
De laatste middagen met
Teresa. Vul het formulier in op
www.espanaymas.nl/acties

Mail & win

España & más geeft
vijf exemplaren weg van
Grammatica Spaans.
Vul het formulier in op
www.espanaymas.nl/acties

Grammatica:
Helder en
overzichtelijk
De grammatica is voor veel mensen die Spaans willen leren een
groot struikblok. Met de nieuwe
Grammatica Spaans Glashelder

Moderne
klassieker
De laatste middagen met Teresa is een moderne klassieker van de
Spaans literatuur. Het liefdesverhaal, dat Marsé schreef in de jaren zestig, gaat over de linkse studente Teresa en haar vriend Piechemapart. Zij
is afkomstig uit de Catalaanse bourgeoisie en hij is een arme immigrant
uit Murcia, een arbeider die motoren steelt. De laatste middagen met
Teresa is vertaald door een van de beste vertaalsters van Spaanse literatuur in Nederland, Mariolein Sabarte Belacortu.
De laatste middagen met Teresa, Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu, Signatuur,
402 pagina’s, €22,95, oorspronkelijke titel Últimas tardes con Teresa.

overzicht op elk taalniveau wordt
het een stuk makkelijker. Met dit
boek kan iedereen – of je nu thuis
aan zelfstudie doet of Spaans
studeert aan de universiteit – uit de
voeten. De regels worden op vijf
verschillende niveaus uitgelegd,
van zeer eenvoudig voor beginners tot het niveau van gevorderden die zonder al te veel moeite
een Spaanse film kunnen volgen.
De grammatica wordt helder en
overzichtelijk gepresenteerd met
een kleur voor elk taalniveau. Bij
elke regel wordt een voorbeeldzin
gegeven. Heel handig voor gevorderden, maar voor de beginneling
zal het soms niet goed te volgen
zijn. Toch moet dat met een woordenboek erbij te doen zijn.
Grammatica Spaans Glashelder overzicht op elk
taalniveau, Cristina Irún Chavarría, Uitgeverij Van
Dale, 208 blz., €24,95.

Ontdek
Madrid
anders

Mail & win

España & más geeft
tien exemplaren weg van
100 x Madrid. Vul het
formulier in op
www.espanaymas.nl/acties

Overzichtelijk, informatief en verrassend. Dat is de nieuwe stadsgids
100 x Madrid van uitgeverij Lannoo. In 100 overzichtelijke ‘hoofdstukjes’
van twee pagina’s behandelen de schrijvers de hoogtepunten van
de stad. Uiteraard horen daar het Plaza Mayor, de Rastro en het Prado
bij. Maar de auteurs bieden meer. Ze geven bijvoorbeeld een smakelijke beschrijving van de Mercado de San Antón in Chueca die in 2011
opnieuw zijn deuren opende met twee verdiepingen vol delicatessen, restaurants en showcooking. Een andere originele tip is het Museo
Tiflológico, een museum voor blinden en zienden, waar je de artefacten niet kunt bekijken maar betasten. Het maakt architectuur tastbaar
met maquettes van Spaanse monumenten als de Sagrada Familia in
Barcelona en het Alhambra in Granada. Aangevuld met veel praktische
informatie en een kaartje, is dit een erg leuke gids om Madrid ‘anders’
te ontdekken.
100 x Madrid, Erwin De Decker en Peter Jacobs, uitgeverij Terra Lannoo, 253 blz., €17,99.

75

Advertorial

Spanje
wordt mijn
tweede thuis

Do 2 feb 2012 | 20.30 | Cuba

Van Dale Grammatica voor
een glashelder overzicht!

Za 11 feb 2012 | 20.30 | Cuba

Nieuw!

Chantal Schotpoort van Esta Travel
SkinS & keyS

Cross-over percussie met de piano als melodisch
middelpunt

LuiS Diaz ft. MayeLin Pérez
De essentie van de Cubaanse Son
Zo 12 feb 2012 | 15.00 | argentinië

raScaSueLoS

Grote-stadstango met rockinvloeden

‘Persoonlijke aandacht
staat centraal’
‘Een echtpaar had een rondreis geboekt en ik werd gebeld vanuit Spanje.
Ze waren in Andalusië onderweg met de auto naar hun finca, maar waren
de weg kwijtgeraakt. Na een beetje uitleg wist ik waar ze waren. Ik was zelf
kort daarvoor nog bij die finca geweest en kon ze precies uitleggen hoe ze
moesten rijden. Die mensen waren zo blij. Zoiets typeert onze werkwijze.’

Za 17 & Zo 18 mrt 2012 | 20.30 & 15.00 | argentinië

eStación tango

Verhalend tango-danstheater
Za 21 apr 2012 | 20.30 | argentinië & peru
In deze Van Dale Grammatica’s vindt u een compleet
overzicht van de grammatica per taal. Door de presentatie
in duidelijke tabellen zijn deze grammatica’s overzichtelijk
en handig, en worden zelfs de moeilijkste onderwerpen
begrijpelijk. De Van Dale Grammatica’s zijn geschreven
door ervaren taaldocenten en zijn verkrijgbaar in de talen
Spaans, Nederlands (NT2), Engels, Frans, Duits, Italiaans
(volgens ERK-niveau opgebouwd A1, A2, B1, B2, C1).
Te koop bij de boekhandel of via www.vandale.nl

trio Leo Sujatovich, Lucho
gonzáLez & anabeLLa zoch
Intieme, Latijns Amerikaanse luistermuziek
Za 12 mei 2012 | 20.30 | peru

eva ayLLón

Afro-Peruaanse diva
Wo 6 juni 2012 | 20.30 | DominiCaanse republiek

Muziek in beeLD: joan Soriano
eL Duque De La bachata
Documentaire over Dominicaanse zanger/gitarist
Za 9 juni 2012| 20.30 | DominiCaanse republiek
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We geven je ons woord

Taaltrainingen | Vertaalbureau | Van Dale Online | Woordenboeken

joan Soriano

Dominicaanse muziek: sensueel en dansbaar
tickets & info: 020-5688500 | www.tropentheater.nl

E

sta Travel organiseert reizen op maat naar Spanje
en doet er alles aan om je een heerlijke vakantie te
bezorgen. ‘Omdat veel mensen vaak opnieuw bij ons
boeken, lijkt dit te lukken. Persoonlijke aandacht staat bij ons
centraal. Onze slogan is: Spanje, passie voor het leven…Esta
Travel, passie voor vakantie. Dat willen we waarmaken.’

hebben jaarlijks twintig procent meer boekingen, dus het
gaat goed’, aldus Chantal. Ze werkte jaren bij grote touroperators en bedacht op een gegeven moment dat zij het
anders wilde doen..‘Alle accommodaties die ik aanbied,
heb ik zelf uitgezocht en ik ken de eigenaren. Dat scheelt
enorm in de service die je dan krijgt.‘

Vespa safari, culi tour of de Camino?

Meer service

Esta Travel is specialist in Andalusië, maar biedt inmiddels
ook reizen aan naar Catalonië en diverse Spaanse steden.
‘Erg populair is de culinaire reis, waarbij je eet in sterrenrestaurants in Noord-Spanje. Op de Vespa safari in
Andalusië krijg ik ook enthousiaste reacties. Maar daarnaast bieden we autorondreizen aan met verblijf in
prachtige paradores, Spaanse staatshotels die meestal in
historische panden zijn gevestigd. Ook de wandelvakantie
Camino de Santiago is erg gewild.’

Bij Esta Travel kun je terecht voor autorondreizen of wandelreizen, maar de service gaat verder. ‘We hebben sfeervolle casas, finca’s, cortijo’s met zwembad en kleinschalige
hotels met die typische Spaanse ongedwongen sfeer..
We kunnen heel makkelijk extra activiteiten regelen. Een
cursus Spaans, een proeverij in een bodega, een workshop
tapas maken, paardrijden, flamenco dansen of een cursus
kitesurfen. Het kan allemaal.’

Op maat

Esta Travel, T: 0313 48 45 52,
E: info@estatravel.nl,
I: www.estatravel.nl

Esta Travel heeft vaste aanbiedingen, maar kan ook je reis
op maat maken. Daar lijkt steeds meer behoefte aan. ‘We
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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 vier kookboeken van Ferran Adrià, Thuis koken
met Ferran Adrià t.w.v. € 25,Wat staat er ’s avonds op tafel bij chef-kok Ferran Adrià?
Thuis koken met Ferran Adrià geeft de recepten prijs
van de maaltijden die het personeel van het iconische
restaurant elBulli elke dag samen kookten en aten. Aan
de hand van de meest invloedrijke chef ter wereld leer je
de stap-voor-stap-aanpak voor het kiezen, voorbereiden
en klaarmaken van de lekkerste maaltijden. Alles op zo’n
eenvoudig mogelijke manier, of je nu voor 2 of voor 75
personen kookt.
Ferran Adrià staat sinds jaar en dag bekend als ’s werelds
beste chef. Hij stond met zijn restaurant elBulli in Roses,
Noord-Spanje, jarenlang op de eerste plaats van de lijst
met de beste restaurants ter wereld (S. Pellegrino World’s
50 Best Restaurant Awards).

ABEJA
BADALONA
BÚHO
CÁCERES
CHILE
CHURROS
COCODRILO
COLOMBIA
DOMINGO
ECUADOR
ELEFANTE
ESPAÑA
FLAN DE HUEVO
GERONA
GRANADA

GUATEMALA
LEÓN
LOBO
LORO
NICARAGUA
PAMPLONA
PANAMÁ
PERÚ
PISTO
PUMA
RATA
SABADO
SOPA DE AJO
TARIFA
VIERNES

Voor meer informatie:
www.unieboekspectrum.nl
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© 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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Verdienen aan uw vakantiehuis!
Zorgeloos verhuren met de @Leisure Group
De @Leisure Group is een leidende
Europese organisatie in de
accommodatieverhuur. Voor eigenaren
van een karakteristiek vakantiehuis
zijn wij een full service intermediair
tussen hen en miljoenen internationale
vakantiegangers die we bereiken
via onze consumentenmerken.

WORLD
SESSIONS

We promoten uw vakantiehuis wereldwijd, bieden een online
reserveringssysteem, verzorgen het volledige boekingstraject, waaronder
de betaling, en nemen u ook de after sales uit handen. Kortom:

maximaal rendement met minimale inspanningen!

Belvilla, Ardennes Relais, Jules Villas en Casa4all zijn onderdeel van de @Leisure Group

+31- 40 - 211 01 01 • pm@leisure-group.eu • www.leisure-group.eu
210b x 143 h leisure en mas niet aflopend.indd 1

15-06-11 10:15

Een moderne klassieker

FEBRUARI 2012

MARTA GOMEZ
THE NEW VOICE OF SOUTH AMERICA

‘De Piechemapart, zo naturel, zo enorm een personage
van de miserabele werkelijke wereld, is een personage zoals
je ze bij Balzac tegenkomt, of Flaubert, of Stendhal.’
– Antonio Muñóz Molina

Gemakkelijk

Spaans leren

met je mp3-speler of iPod

› Conversatie- en spreek-

Marjan, hebben we
hier nog iets??

DO 09/02/2012
VRIJ 10/02/2012
ZA 11/02/2012
ZO 12/02/2012
VRIJ 17/02/2012
DI 21/02/2011

VREDENBURG LEEUWENBERGH
DE DOELEN
MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN
KORZO
PODIUM MOZAIEK
OOSTERPOORT

UTRECHT
ROTTERDAM
EINDHOVEN
DEN HAAG
AMSTERDAM
GRONINGEN

vaardigheid in korte tijd

› Studeren in eigen tijd
www.uitgeverijsignatuur.nl

en tempo, geen boeken

› De leukste en

beste manier!

www.pocoapoco-taalcursus.nl
DUCTIE

DIOINTRO
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GRATIS AU EN BASISCURSUS

WWW.WORLDSESSIONS.NL
81

Colofon
Het volgende nummer van España & más
verschijnt begin februari
España & más is een uitgave van HUB Uitgevers
Postadres: HUB Uitgevers | Postbus 3389 |
2001 DJ Haarlem
Bezoekadres: HUB Uitgevers | Professor
Eijkmanlaan 2, 2035 XB Haarlem
Telefoon: 023 543 00 00
Website: www.espanaymas.nl
Redactie: redactie@espanaymas.nl
Hoofdredactie: Marjan Terpstra
Eindredactie: Jos Schuring
Art direction: Janita Sassen
Coverfoto: Toeristenbureau Menorca
Medewerkers: Jeannette van Ditshuyzen, Ferenz
Jacobs, Marlies Jansen, Annet Maseland,
Nadine Munninghoff (vertalingen), Pauline Roffel,
Annette Spaan, Maarten Steenmeijer,
Annebeth Vis
Adjunct-uitgever: Veronique de Groot
Commercieel Manager: Raimon Gort
Sales Manager: Janet Robben, j.robben@hub.nl
Advertentie-exploitatie: Rocky Wilson,
r.wilson@hub.nl; Besma Jabri, b.jabri@hub.nl;
Putri Sulvania, p.sulvania@hub.nl
Marketing: Marjolein Sturk (manager);
Liesbeth van der Wilt, l.vd.wilt@hub.ml
Manager Online: Frank van der Pluijm
Media Controllers: Bob Bottelier; Mirella van
der Willik, m.vd.willik@hub.nl
Abonnementenadministratie:
Ingrid van der Aar
Distributie: Betapress, Gilze
ISSN Code: 2211-8888

‘MalSon:
Een liefdesbrief
aan Havana’

Met reisreportages
Extremadura: Lome oude stadjes
en ruige natuur
Wijnroute langs de mooiste
bodega's van Navarra
De hoogtepunten van Uruguay
Don Quichot achterna
Sprookjesachtig
smulparadijs Segovia

Abonneren: www.hubstore.nl
Voor vragen over abonnementen: e-mail naar
abonnementen@hub.nl of bel de abonnementenadministratie 023-5364401, op werkdagen
tussen 10 en 14 uur.
España & más verschijnt 6 keer per jaar. Een
abonnement kan elk moment ingaan en
kost voor één jaar €25 in Nederland. Een
abonnement wordt automatisch verlengd tenzij
uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum
schriftelijk wordt opgezegd.

En verder
Interview met Tomatito

España & más is een uitgave van HUB Uitgevers. Zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever mag niets uit
deze uitgave op enigerlei wijze worden overgenomen.
Copyright 2011
HUB Uitgevers en de bij deze uitgave betrokken redactie
en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit
het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.
Je gegevens worden gebruikt voor uitvoering van gesloten
overeenkomsten. Daarnaast kunnen wij, of zorgvuldig geselecteerde partijen, je op de hoogte houden van informatie
en aanbiedingen. Het gebruik is aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Je kunt schriftelijk bezwaar maken bij de abonnementenadministratie.
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Shoppen in Barcelona
De leukste rommelmarkten van Spanje
Minicursus Baskisch

En natuurlijk de nieuwste films,
cd's, boeken & mucho más!

Foto: Merry Zeliam, scene uit de voorstelling MalSon van DanzAbierta

Voor vragen over abonnementen:

Holland Dance Festival is het grootste internationale dansfestival van Nederland.
Tussen 26 januari t/m 26 februari ademt het festival een sfeer van internationale
allure met sterren zoals Sylvie Guillem, Bill T. Jones en DanzAbierta.
In prachtige beelden en kleurrijke scènes neemt choreografe Susana Pous van
DanzAbierta haar publiek mee op reis naar de ware ziel van Havana.

BeKijK het festivalprogramma online!
26 januari t/m 26 feBruari
Kassa 070 – 36 37 540

holland-dance.com
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Siëst
Mediterraan dieet

www.spain.info

Interview
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Interview

España
&más
Reis- en cultuurmagazine over Spanje & Latijns-Amerika

Interview

1e jaargang | december 2011 | prijs € 4,95

Win een
week in
Andalusië

Stedenspecial

Flamenco in Sevilla
Shoppen in Madrid
Design in Barcelona
Feestelijk Spaans
De lekkerste recepten
Drie sterren koks
Smullen bij Can Roca

Menorca

Ruige natuur en stille stranden
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prijs € 4,95

Chili, land van geisers en poëten & Cineast Pedo Almodóvar over zijn werk en vrouwen & Prachtig stil en
87
prima wijnen in de Priorat & De nieuwste boeken & d's & tips voor Spaanse uurtjes & Mucho más

Interview
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Interview
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