Presentació de viatge. Online

Ruta d’en Wahington Irving

Presentació
L’any 1829 li van dir a Washington Irving, en aquell temps
abstret a Sevilla, davant de l’exuberància i l’exotisme del
seu llegat musulmà, que l’ànima del llegendària al-Andalus,
descansava a Granada, un grapat de dies a cavall de la
capital sevillana. Un any després de la seva arribada, Irving
va emprendre el viatge a la ciutat de l’Alhambra. Aquesta
experiència es va materialitzar en els seus “Contes de
l’Alhambra”, una sèrie d’històries que ens ofereixen una
apassionant imatge de l’Andalusia de fa, gairebé, dos
segles.
La ruta segueix els passos d’aquest escriptor nord-americà
que condueix a les terres baixes a la vora del Guadalquivir, i
fins a les valls envoltades de muntanyes al costat de
Granada. Al llarg de les províncies de Sevilla, el nord de
Màlaga, Antequera i Granada, es troben extensos pobles de
camp i encinglerades viles al peu d’alcassabes i castells,
viles que atresoren una extraordinària riquesa monumental,
enmig d’espais de gran interès i diversitat paisatgística i
natural. Els usos, costums i tradicions que animen la vida
d’aquests pobles, en els quals l’agricultura és l’activitat
principal, ofereix un incentiu addicional per un viatger
fascinant.
L’itinerari està disposat perquè Sevilla sigui el punt de
sortida i Granada el d’arribada. Seguint aquesta cronologia
real, per la qual l’any 1492, els àrabs van deixar de posseir
aquesta part del món. Granada es compromet a ser la Meca
mítica del viatger, l’Ítaca del caminant. El camp sevillà i la
plana granadina, les ondulacions de la serralada
malaguenya, els masos, les valls i els rius.

Professor
José Luis Rivera
Viatger incansable, ha recorregut més de 100 països,
buscant aquells racons amagats que esperen ser
descoberts.
És diplomat en Comunicació i Màrqueting i escriptor de
guies de viatges.

Informació pràctica
Lloc
Activitat on line

Data i hora
Dimarts 15 d’octubre de 2020
A les 19h.
Unirse a la reunión Zoom:
https://zoom.us/j/92528991553
ID de reunión: 925 2899 1553
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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