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Eind jaren vijftig van de vorige eeuw ging de Spaanse schrijver Juan Goytisolo (1931-2017) op pad 
door het diepe zuiden van Andalusië, wat nu Natuurpark Cabo de Gata is. Hij wandelt op goed geluk 
– zo lijkt het – zwemt in de zee om af te koelen, slaapt uit waardoor hij bussen mist, springt achterop 
wagens als iemand bereid is hem mee te nemen en loopt op met wie hij tegenkomt. In De contreien 
van Níjar komen al die personen tot leven; soms door een enkele zin dan weer in een roerende 
conversatie zoals met de oude vijgenverkoper. Het landschap van Almería wordt minutieus in kaart 
gebracht en is net als ‘de bergen (die) liggen tussen de vlakte en de zee als gigantische slapende 
beesten en ze ommuren de horizon met hun hoge nekken, hun ronde billen en hun volle, gladde 
flanken’ ruim vijftig jaar later nauwelijks veranderd. Er waren toen bijna geen toeristen, op misschien 
die verdwaalde Parijzenaar met autopech of het Zweeds echtpaar bij de vuurtoren na. Nu is zowel 
Níjar als het natuurpark een toeristische trekpleister waar ook ecotoerisme zijn intrede heeft gedaan. 
Toch zou je iedereen aanraden eerst dit innemende reisverslag te lezen over hoe de mensen in deze 
streek de dictatuur van Franco overleefden. Ook Goytisolo kon door het regime niet vrij publiceren 
en heeft het boek met grote omzichtigheid geschreven om ‘de valkuilen van de censuur te ontlopen’, 
vertelde hij later in een interview. Toch geeft hij bedekt commentaar door overal de Guardia Civil 
met ‘de karabijn aan de schouderriem’ op te laten duiken als verstoorders van het leven of direct 
commentaar te uiten en samen met de bewoners de machthebbers aan te klagen voor de 
verwaarlozing van Zuid-Spanje.  
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