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VIATGE A GRANADA, ÚBEDA I BAEZA 
Obert a tots els amics d'EINA 

Feia anys que els viatges d'EINA ens portaven enllà de les fronteres del nostre país. Perquè 
anar tant lluny, si tenim el Paradís just vora nostre? ens vàrem dir un dia. I, regirant entre els 
records i els mapes, la història i la llegenda, van sorgir, com tres perles fines enquestades 
sobre les serres esquerpes de Cazorfa i de Nevada, Úbeda, Baeza i Granada. 

Us semblarà una extravagància, però no n'es cap, d'extravagància. És un viatge exòtic al 
centre de la moreria i de la cristiandat. Al centre del Món on hi conflueixen l'art, la natura, la 
tradició i la història. 

De Granada la Bella, com li deia Angel Ganivet, no cal recordar la Alhambra, ni la Catedral, ni 
el Genera li fe, ni I'Aibaicín, ni el"pescaito frito". Però si que seria bo fer de memòria la 
Fundación Rodríguez Acosta , un dels bells recintes d'arquitectura i jardineria del més pur 
simbolisme, la Capilla Real, l'Hospital Real, el Sacromonte o les vores del Darro. Aquí, a 
Granada, acompanyats pel més granat de la ciutat, recorrerem els carrers i els jardins i la 
sublim arquitectura de la més complexa de les civilitzacions. 

A uns cent kilòmetres de Granada, pujant cap el nord, a la provincia de Jaén, i gairebé 
perdudes a la Sierra de Carzola, hi ha les dues ciutats més fascinants de la cultura occidental. 
Ciutats que es van construir com avançada cristiana contra els moros i on s'hi troba 
l'arquitectura civil i religiosa més pura i estricta del Renaixement espanyol, envoltades per les 
estribacions de la Sierra de Cazorfa, reserva de caça i el primer nucli forestal d'Andalusia. 

A Baeza, la Plaza de los leones amb la Casa del Pópulo i la Puerta de Jaén, o el Palacio de 
Jabalquinto i la Antigua Universidad i la presència expectant i propicia d'Antonio Machado, 
professor de francès de l'institut de la ciutat, amic nostre .... Sense cap dubte que Úbeda és 
una de les ciutats monumentals més interessants d'Espanya i està situada a uns 25 Km. de 
Baeza. La Plaza de las cadenas, la lglesia de San Pablo, el Palacio de la Calle Montiel, la 
Casa de los Salvajes .... 

No és només l'arquitectura renaixentista , ni l'urbanisme, ni la monumentalitat urbana, ni 
l'elegància de les places, ni el misteri dels espais recòndits, ni la naturalesa brava i potent que 
rodeja les ciutats, ni l'artesania de l'espart, del ferro forjat o de la ceràmica, el que hi ha a 
Baeza i Úbeda, és una altra cosa de més subtil, i tant difícil de descriure; el que hi ha en 
aquestes recollides i misterioses ciutats, perdudes entre les serres, entotsolades i altives, és 
una presència secreta i arcana que detura l'ànim i roba l'enteniment. 

Tenim previst de sortir el dijous dia 11 de maig. Seran quatre dies intensos d'activitat urbana, 
cultural i festiva: el dia és llarg per passejar per la ciutat i contemplar els canvis de color de les 
pedres, de l'aigua i les muntanyes, la pau dels jardins closos i de les capelles i el tragí pausat 
de les ciutats diminutes. 

Seguireu rebent noticies d'aquest fascinant viatge 

PLACES LIMITADES: 70 persones. 
És important per la reserva de bitllets d'avió fer una pre-inscripció abans del dia 31 de març. 


