Españolas en París, moritas en Madrid
En la actual temporada turística, la presencia española en Marraquech puede difícilmente pasar
inadvertida. Grupos de jóvenes y menos jóvenes, pertrechados a menudo de todo lo necesario para
su aventura "personalizada" en el desierto, pasean por los zocos de la medina vestidos de Coronel
Tapioca o exploradores de El Corte Inglés. Pisan fuerte y recio, en una actitud de condescendencia
simpática con los indígenas. Discuten en los cafés de compras y regateos, de las maneras de eludir
la invitación aviesa de los bazaristas, de sus encuentros "casuales" con guías no oficiales, del peligro
hipotético de hipotéticos carteristas. Una amiga me refirió la irrupción de un mozo de mil bolsillos,
distribuidos en su pantalón, chaleco y gorro, en uno de los estancos más concurridos de la plaza. Se
había adelantado a la cola de los que esperaban y asestó contundentemente a su dueño: "¡Eh, tú,
dame un paquete rubio marroquí!". Me acordé de- la frase de Borges: "Los españoles no hablan
mejor que nosotros; hablan más alto".
Esta llegada masiva de nuevos ciudadanos europeos - lo somos ya, por la gracia de Dios, desde
hace 14 años- me recuerda a veces la que, a comienzos de los sesenta, se volcó en España, ansiosa
también de sol y exotismo. ¿Hablaban tal vez de nosotros aquellos franceses y alemanes como
nosotros hablamos hoy de los moros? Mientras intentaba establecer un posible paralelo entre ambas
situaciones y sus protagonistas, una compatriota admiradora como yo, dijo, "de Marruecos y los
árabes" se presentó a saludarme en una de las terrazas a las que suelo ir al anochecer. Había
seguido mi intervención en algún acto cultural madrileño y sintonizaba, afirmó, con mis ideas y
sentimientos.
Juan Goytisolo, El País

Spaanse meisjes in Parijs, Marokkaanse in Madrid
Tegenwoordig kan tijdens de vakantietijd de aanwezigheid van Spaanse toeristen in Marrakesh
moeilijk onopgemerkt blijven. Groepen jonge mensen, en minder jonge mensen, vaak compleet
uitgerust voor hun “privé avontuur” in de woestijn, wandelen over de bazaar van de medina gekleed
als kolonel Tapioca of als ontdekkingsreizigers van het Engelse hof. Ze stellen zich heel zelfbewust,
zeker en met een minzame doch sympathieke houding naar de plaatselijke bevolking op. In de cafés
bespreken ze de koopjes en het afdingen; de manieren om het opdringerige gedrag van de bazaarkooplui te attaqueren; hun vluchtige ontmoetingen met zogenaamde gidsen en het hypothetische
gevaar van hypothetische zakkenrollers. Een vriendin vertelde mij van de overval door een jongen met
duizend zakken, die verspreid over zijn broek, vest en muts waren aangebracht. In één van de drukst
bezochte tabakswinkels op het plein was hij voorgedrongen in de rij wachtenden en gaf de eigenaar
enkele rake klappen: “Hé, jij, geef me een pakje Marrocan-light!” Ik moest aan de woorden van Borges
denken: ”De Spanjaarden spreken niet beter dan wij; zij spreken slechts luider”.
Deze massale invasie van nieuwe Europese onderdanen, waar wij - god zij dank - al 14 jaar lang bij
horen, herinnert mij soms aan wat begin jaren zestig van de vorige eeuw in Spanje plaats vond: het
verlangen naar een betere toekomst. Spraken de Fransen en Duitsers destijds niet op dezelfde wijze
over ons zoals wij nu over de Noordafrikanen spreken? Terwijl ik probeerde een mogelijke
overeenkomst vast te stellen tussen de beide situaties en hun hoofdrolspelers, ontmoette ik een
landgenote, die net als ik een bewonderaar van Marokko en de Arabieren was. Zij groette mij op één
van de terrassen waar ik ‘s avonds gewoonlijk te vinden was. Zij volgde mijn observaties op een
Madrileense manier en bevestigde het eens te zijn met mijn ideeën en gevoelens.
Juan Goytisolo, El País

