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VIATGE A LA PROVENÇA 
Obert a tot els amics d'EINA 

Com cada any estem pensant en el viatge escolar. Considerem que és un 
mitja idoni perquè els membres que constituïm l'Escola puguem establir 
unes relacions, uns intercanvis d'interessos i una coneixença que depassi 
els murs del nostre jardf i de les nostres disciplines. 

Fins ara, amb més o menys regularitat hem intentat realitzar un viatge 
cada any. PerO, per les dates, el lloc escollit o el preu, han estat 
viatges minoritaris que no han pogut ser realitzats per una majoria 
representativa. Aquest any ens agradaria fer un viatge escolar a un lloc 
i amb uns objectius que puguessin vincular el major nombre de persones, 
tant d'alumnes com de professors. Per aquesta raó hem intentat d'escollir 
un itinerari en el qual tothom pugui trobar el seu tema, les seves dèries, 
els gustos, i en cas de no trobar-lo's, crear-los-hi. 

L'itinerari és relativament curt i força prop de casa nostra: un passeig 
per la Provença. Totes les arts hi són representades: la pintura (Cézanne, 
Van Gogh, Gauguin, Matisse, etc.), l'arquitectura (els teatres romans de 
Nimes i d'Arlés, el palau dels Papes d'Avinyó, la ciutat d'Aigües Mortes, 
els Jardins de la Fontaine, les construccions de Ricardo Bofill, etc.), 
la literatura (Paul Valéry, Francesca Petrarca, la poesia trovadoresca. 
Stéphane Mallarmé, Frederic Mistral, etc.), aixf com el paisatge natural 
i la pintoresca geografia d'aquesta regió privilegiada (el viatge sera 
el més d'abril que ja fa bon temps i el dia és més llarg). 

Tenim previst sortir a finals de març i que el viatge duri de divendres 
a dilluns. Sera barat, amè, divertit, i fins i tot, un xic excèntric. 

Seguiras rebent noves noticies d'aquest fascinant viatge al qual no 
tindras més remei que embarcar-t'hi. 


