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Madrid danst de polka
Dezeweek vierendeMadrilenenhunSan Isidro-festival. Als de reuzen vanpapier-maché
hun rondehebbengemaakt, zwiert ookhet volkdoorde straten. Zónder toeristen.! 4
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Meteenbloeminhet
haar kijkennaarde reuzen

Veel van Spanjes traditionele festivals zijn veroverd door toerbustoeristen.
Zo niet Madrids fantastische San Isidro-week.

O
p zijn laatste
krachten hobbelt
Paco door de stra-
ten van Madrid.
Een verbeten gri-
mas op het gezicht,
zijn hippe tiener-

kuif vastgeplakt aan het zwe-
tende voorhoofd. Op zijn schou-
ders deint de bijna 5 meter hoge
en 60 kilo wegende papier-ma-
chékoningin gevaarlijk ver uit het
lood. Vanachter een stuk gaas in
de kolossale poppenrok probeert
Paco hupsend van voet op voet
om de andere poppen heen te
trippelen. De meelopende bege-
leidster voorkomt dat de rond-
maaiende reuzenhanden een toe-
schouwer van zijn voeten slaan
en houdt de uitgeputte Paco keer
op keer tegen als de loodzware
koningin zich in de toege-
stroomde menigte dreigt te stor-
ten. Een legertje schoolkinderen
gilt opgewonden als de stoet in
zicht komt. ,,Aaaaah, daar komen
de reuzen!’’
Net als in vele Spaanse steden

worden ook in Madrid elk jaar de
gigantes (torenhoge papier-ma-
chéfiguren uit de Spaanse histo-
rie) uit de garage gehaald om via
een optocht door de stad de af-
trap te geven van een lokaal fes-
tival. Zelfs de meest onbekende
gehuchten vinden in Spanje wel
een goed excuus om jaarlijks een
stevig feestje te bouwen, maar he-
laas zijn veel traditionele festivals
als de Valenciaanse Fallas, het
stierenrennen tijdens San Fermín
in Pamplona en het tomatenge-

weld van La Tomatina in het
piepkleine Buñol in de loop der
jaren het toneel geworden van
meutes uitzinnige (lees: ladder-
zatte) toeristen zonder enig ge-
voel van gêne. Zo niet San Isidro
in Madrid.

NEPSNOR
Toen Maria-Antonia vanochtend
wakker werd, had ze zin om eens
lekker recalcitrant te doen. Waar
bijkans alle vrouwen zich hebben
opgedoft met een traditionele
feestjurk, een zijden sjaal over
het hoofd en een vuurrode bloem
boven de pony, heeft het 86-jarige
omaatje zich expres in de ken-
merkende mannenoutfit gehesen.
Boven haar massieve zonnebril
piept een roodgeverfd perma-
nentje uit onder de traditionele
geruite chulapo-baret. Maria-An-
tonia grijnst haar gerimpelde
wangen glad terwijl ze een vrien-
din – die wel de traditionele vrou-
wenkleding draagt – zwierend
over het plein leidt op de klanken
van de Madrileense chotis-polka.
Manlief Sofronio – beige jack,
beige broek, beige borstelsnor –
maakt foto’s aan de zijlijn.
Maria-Antonia (even later): ,,Ik

vind die mannenkleding altijd zó
mooi. Kijk nou eens naar dit
prachtige giletje. Ik heb die jurk
ook wel geprobeerd, maar dat is
zo’n gedoe, joh. En hij vindt het
niet erg, hoor.’’
Sofronio: ,,Ik vind het niet erg.’’
Maria-Antonia: ,,Zelfs mijn

vriendinnen herkennen me niet.
Ik had ook een nepsnor klaarlig-

gen, maar die ben ik helaas ver-
geten.’’
Sofronio: ,,Ik houd het bij mijn

gewone kloffie. Ik ben niet zo van
de verkleedpartijtjes. Vandaar dat
zij nu met een vriendin moet
dansen.’’
Maria-Antonia: ,,En hij maakt

de foto’s.’’
Sofronio: ,,Ik maak de foto’s.’’
Het is 15 mei, de centrale feest-

dag van de San Isidro-week. Ter-
wijl toeristen op slippers zich in
de avenidas van het centrum ver-
gapen aan straattheater, stand-up
comedy en dansvoorstellingen,
vindt het echte feest plaats in de
afgelegen pradera de San Isidro
in het uiterste zuidwesten van de
stad. Een menigte van tiendui-
zenden Madrilenen krioelt op de
weide langs de zoetgeurende eet-
stalletjes voor een hap van een
traditionele rosquilla (een soort
donut die alleen tijdens San Isi-
dro wordt gebakken) of picknickt
gebroederlijk in het gras van het

gigantische park. Van pasgeboren
tot hoogbejaard hebben de inwo-
ners van de hoofdstad zich in hun
traditionele klederdracht gesto-
ken en overal in de mensenmassa
beginnen stelletjes uit het niets
met elkaar te dansen. Als er in
het Spaans een woord zou be-
staan voor ‘gezellig’, dan zou het
in San Isidro’s pradera bij ieder-
een op de lippen liggen.

HEILIGWATER
Het verhaal van San Isidro begint
aan het eind van de 11de eeuw, als
de zoon van de arme boeren-
knecht volgens de overlevering in
een tientallen meters diepe wa-
terput valt. Isidro bidt en bidt,
waarna het water stijgt, zijn zoon
ongedeerd uit de schacht wordt
getild en een legende is geboren.
Vele wonderen volgen en sinds-
dien gaan de inwoners van Ma-
drid op 15 mei nog elk jaar mas-
saal op pelgrimstocht naar het
park van hun stadspatroon voor
een slok van het heilige en boven-
dien genezende water.
Maria-Antonia: ,,Dit is een ont-

zettend belangrijke dag voor ons
Madrileños. San Isidro is onze
cultuur. Wijzelf hebben jaar in
jaar uit water gehaald, maar nu
zijn we te oud. Gelukkig worden
er ook flesjes uitgedeeld. Moet je
zien hoe lang die rijen zijn.’’
Sofronio: ,,Ja, moet je zien wat

een lange rijen.’’
Wie wel in de rij gaat staan,

schuifelt minstens anderhalf uur
lang in het mediterrane zonnetje
voordat de bron van het heilige

water is bereikt. Daar eenmaal
aangekomen, hoost een groepje
vrijwilligers non-stop met over-
stromende kannen om alle fles-
jes, plastic zakken en emmers vol
te gieten.

STIEREN
Een ander belangrijk onderdeel
van de feesten is de opening van
het stierenvechtseizoen. Al weken
voor de eerste corridas wemelt
het bij Madrids wereldberoemde
Las Ventas-arena van de oude
mannetjes die rijendik staan te
wachten voor de kaartloketten.
Hoewel steden als Barcelona in-
middels overwegen het eeuwen-
oude volksvermaak definitief af te
schaffen, is het in de Spaanse
hoofdstad nog ongekend popu-
lair. Toeristen zijn er ook genoeg,
volgens de Madrilenen te herken-
nen doordat ze na de eerste dode
stier massaal vertrekken. Hoewel
dat enigszins gechargeerd is,
blijft het raadzaam je eerst drie
keer af te vragen of je wel gecon-
fronteerd wilt worden met dit
bloederige stukje volkscultuur.
Terug naar het centrum. Mid-

den in het kruis van de koningin
verschijnt het rood aangelopen
hoofd van Paco onder de reuzen-
rok. ,,Agua?,’’ zucht hij wanhopig
vanonder het textiel. Een oud
vrouwtje probeert nog vlug met
hem op de foto te gaan, maar
Paco zit alweer in de hoepelrok.
Nog een paar honderd meter en
dan kan Madrids wonderlijke
feestweek ook voor hem begin-
nen. !

Het 86-jarige
omaatjewilde
eens lekker
recalcitrant doen
en trok een
mannenpak aan.

Cultuur: Tijdens de grootste feestweek van de stad kleden de meeste
Madrilenen zich op authentieke wijze.

Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s: Reuters, EPA, AFP, AP

uit & thuis
! HOE KOM JE ER?
Vanaf Schiphol vliegen KLM en
Iberia in nog geen tweeënhalf
uur naar de luchthaven van
Madrid voor zo’n 170 euro per
retourtje. Ryanair vliegt vanaf
Eindhoven, 100 euro retour.
www.klm.com,www.iberia.com,
www.ryanair.nl

! WANNEER?
San Isidro wordt jaarlijks gevierd
in de week rond de centrale
feestdag van 15 mei. Probeer
ruim van tevoren een kamer te

boeken, want hoewel internatio-
nale toeristen de feestweek nog
niet massaal hebben ontdekt,
zitten hotels vaak wel vol met in-
woners uit de omgeving.

! WATTE DOEN?
Het exacte programma voor het
festival wordt meestal pas een
aantal weken voor aanvang
bekendgemaakt opwww.esma-
drid.com. Straattheater, dans-
voorstellingen en speciale kunst-
exposities zijn sowieso de hele
week aan de orde in de histori-

sche binnenstad, maar het aller-
leukst zijn de festiviteiten op 15
mei in de ‘festivalweide’, de pra-
dera de San Isidro (metrohalte
Marqués de Vadillo en vervol-
gens de mensenstroom volgen).

! STIERENVECHTEN
De corrida de toros is onder Ma-
drilenen nog steeds populair, dus
wees er snel bij. Kaarten kosten
tussen de !4,50 (de nok van het
stadion) en !140,00 (de eerste
rij). Online boeken kan op
www.las-ventas.com
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Zwaar:De ‘gigantes’, reuzenpoppen van papier-maché, zijn een vast onderdeel van menig Spaans volksfeest, zo ook van San Isidro.

Olé:Het mag een traditioneel feest zijn, het heden is nooit ver weg.

Wachten:Opperste concentratie bij de torero. Stierenvechten is in Madrid nog steeds zeer populair. Samen zijn: Picknick in het park mét een tradionele chulapo-pet op.


