RAPPORT FRÅN nerja

Karneval

- spanjorernas fantastiska förmåga att roa sig

Att kunna festa och för en stund ta livet med en
klackspark är nog vad vi alla behöver för att hålla
oss unga i sinnet. Genom att tillsammans med släkt
och vänner i alla åldrar klä upp sig eller klä ut sig
och sedan skratta, dansa, sjunga, visar sig spanjorerna vara mästare på denna konst
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Ett antal gånger per år så ställer man i de flesta spanska städer till med
festligheter som lockar fram barnasinnet. Det finns ju många olika lokala
varianter i landet med allt från tjurrusningar, tomatkrig eller historiska
händelser. I Nerja finns det fyra stycken mer traditionella tillställningar
som ger alla en fullgod anledning att strunta i alla måsten och roa sig
kungligt. Den första är i februari och är samma karneval som utspelar sig
i hela den katolska världen och sedan kommer lantarbetarnas högtid San
Isidro i maj. San Juan i juni, då man eldar på stränderna, sammanfaller
med vårt midsommarfirande och till slut så kommer den lokala Ferian i
oktober med nöjesfält och fyrverkerier. Då vi snart får karneval här igen
och minnesbilderna av den förra fortfarande sitter på näthinnan, så koncentrerar vi oss på den.
Börjar vi med en internationell jämförelse med Trinidad som har den
mest kända karnevalen efter Rio, så är det här väldigt annorlunda. Där är
karnevalen en seriös tävling och uppvisning man tränat för hela året
men ett sådant synsätt verkar inte passa andalusier. I jämförelse så är
detta oorganiserat och hemgjort, men som jag hoppas framgår av bilderna så är det ändå mycket arbete nedlagt. Framförallt så är det väldigt
glatt och spontant, vilket nog stämmer in som beskrivning på folket här
bättre än ord som organisation och disciplin.
Det är flera saker som är fascinerande för en utlänning och svensk. Det
mest iögonfallande är att alla åldrar är med och festar tillsammans. I
Sverige är många tillställningar ålderssegregerade och kommer fel människor så kan det bli pinsamt eller hämmande. Här känns det verkligen
som om samtliga av Nerjas bortåt tjugotusen spanjorer är ute på gatorna
tillsammans. Jag undrar hur många som skulle delta i ett motsvarande
svenskt samhälle. Här syns inga sådana tveksamheter utan alla deltar till
synes utan hämningar. Man skulle ju kunna tänka sig att den normalt lite
machobetonade spanske mannen inte skulle vilja uppfattas till sin nackdel men här kommer de lika gärna utklädda till Rödluvan eller Mimmi
Pigg som den nyuppfunne straffången från Marbellas finanskvarter. Det
verkar alltså inte finnas någon rädsla för att uppfattas som en fjolla, vilket
är väldigt befriande.
Alla grupper släpar på någon typ av drickavagn maskerad till lämpligt
fordon och trots att man undrar hur de ska klara av hela paraden i det
tempo de nyttjar den, så ser vi senare märkligt nog inga fall av överdriven fylla. Då vi knappast är olika genetiskt så måste det vara på det här
sättet som olika nationalkaraktärer yttrar sig. Effekten är dock väldigt
uppmuntrande. Som vanligt här så finns det inte tillstymmelse till våld
eller otrevligheter utan allt är en ren folkfest med festande glada människor från småbarn till gamlingar tillsammans och jag måste säga att jag
beundrar det spanska folkets lekfullhet.
Karnevalen pågår 1-3 februari.
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