ERIK MELING
- noen inne, og
uterom i Andalucía

I denne presentasjonen ønsker jeg å peke på enkelte få av mange byer, bygg, slo8, hus og områder her i
Andalucía som jeg har bli8 særlig glad i. Enkelte fremstår teatrale eller iscenesa8e, andre ikke. Noen steder har
lang historie, andre ikke. Alle har e8er min mening integritet og hva blir kalt for genius loci, altså iboende
egenart.
Alle bygg, hager, ute- og innerom er i sin Dd tegnet, eller planlagt, og det er oEe le8 å stadfeste sDlarter og
epoker. Vår erfaring at stedet vi møter er derimot enestående og sammensa8.
Menneskene som bor i husene, eller har bodd langs landeveiene eller elvebreddene jeg beskriver se8er også
spor e8er seg i oss, når vi kommer på besøk.
Jeg ﬁnner rom for lek og læring i Andalucía i mange lag av både historie og virkelighet som både inkluderer og
uJordrer meg.
I denne presentasjonen har jeg kun konsentrert meg om steder i Málaga, Sevilla, Cordoba og Granada. Jeg er
også svært glad i Huelva-provinsen med sine utrolige naturreservater, industrielle og religiøse sentra. I Jaen
ﬁnner vi endeløse mengder oliven og renessansen i byene Baeza og Übeda som senere ikke ﬁkk råd Dl barokken.
I Almería er det helt spaggeDwestern, med tomater og agurker. Men disse opplevelsene får vente Dl nye sider
åpner seg.
Alle stedene jeg her velger å beskrive kan besøkes i ulike kombinasjoner og rekkefølger i den reisen man selv
se8er sammen.
Erik Meling
Málaga i mars, 2021.
(Autorisert guide i Andalucía og hele Spania).

Málaga ble grunnlagt av fønikerne ca 1000 år før vår Dd. Romerne hadde et vikDg sentrum her. Byen var
også et av de første te8stedene som ble erobret av maurerne i 711, og den siste store provinsen som ble
gjenerobret av de katolske kongene i 1487, kun fem år før Granada faller i 1492.
De siste Dårene har Málaga sentrum bli8 forskjønnet og radikalt fornyet gjennom et kostbart prosjekt
hvor vi nå kan vandre usjenert i elegante gågater med fasjonable varemagasiner, og forville oss
forventningsfulle inn i smaug og trange alleer mot hippe tavernaer og alternaDve designbuDkker. Mange
lokale beboere reagerer på en økende Dlstrømning av turister, og på at kun fasadene av deres gamle,
vante liv har overlevd denne massive ansiktsløEningen. Málaga var en ski8en industriby, på full fart mot
konkursens rand ikke ulik Bilbao på 1970-tallet. Nå bærer den preg av en fornyet eleganse, og helt i tråd
med den iboende hedonisDske fremDdsopDmismen borgerskapet la Dl grunn for sin egen Dds sanering av
1850-tallets møkkete og fa`gslige sentrum, Dl fordel for noe ny8, moderne og luksuriøst, også på linje
med dynamiseringen av Chicago hvor jernstrukturer, heis og vannklose8 revolusjonerte byggeskikken, og
i samme gate hva Baron Haussmann og hans oppdragsgiver Napoleon den 3. syslet med av byfornyelse
samDdig, og i selve Paris.
Málagas gamleby er derfor en ny by, på ny8.
De8e historiske og sDlisDske mangfoldet er bevart i byen og reﬂekteres også i det moderne, nye og
samDdsopDmisDske.
Byens store sønn er selvsagt Pablo Picasso, som dukker opp over alt man beveger seg, fra si8 museum via
foreldrehjemmet Dl sin dåpskirke. Men vel så vikDg i vår nåDd er hans arvtager Antonio Banderas.

MÁLAGA

I hjertet av Málaga sentrum ﬁnner vi den 800 meter lange parken Paseo del Parque,
som ble etablert i siste halvdelen av 1800-tallet som en del av den omfa8ende
oppgraderingen av Málagas havnebasseng den gang, og var i Dden også en av
Europas mest eksoDske botaniske prosjekter med tusenvis av ulike planter fra fem
konDnenter.
Like nedenfor parken ligger den gamle havnen som også har vært gjenstand for de
siste Dårs ekstravagante ansiktsløEning. Området som leder frem mot cruisebåtene
heter nå Muelle 1, 2 osv., og er samDdens fornemme promenadegate. Her ligger nå
også den allerede berømte, og eneste ﬁlialen av Centre Culturelle Pompidou,
utenfor Paris.

PASEO DEL PARQUE

Málagas eget bymuseum er særlig spennende. I det fantasDske nyklassisisDske bygget får man en kort
innføring i et ganske unikt arkeologisk prosjekt i provinsen, ﬁnansiert og iverksa8 gjennom et ekteskap
mellom to av byens rike industrifamilier. Her ﬁnnes også byens egen kunstsamling, som synliggjør
arven fra det lokale borgerskapets kuns8radisjon.
Dagens Museo de Málaga er en sammenslåing av det Ddligere Museo Provincial de Bellas Artes og
Museo Arqueológico Provincial de Málaga. Opphavet lå allikevel i dannelsen av Real Academia de
Bellas Artes San Telmo, i 1849.
Kunstsamlingen kom Dl gjennom innkjøp av primært spansk kunst i samDden. Komiteene var
sammensa8e av såvel profesjonelle kunstnere og akademikere, som andre Dllitsvalgte medlemmer.
Blant disse mange av byens ledende borgere.
Den opprinnelige samlingen frem mot dannelsen av Museo de Bellas Artes i 1913 klarte ikke
nødvendigvis å fange opp de mest banebrytende internasjonale tendensene i malerkunstens utvikling i
perioden, men gir ikke desto mindre et svært interessant Ddsbilde av regionen og de rådende sosiale,
eDske og verdimessige temaene man gjennom Dden har vært oppta8 av. Ikke minst viser dagens
museum et godt bilde av det populære i en region, provins og industriby som i moderne Dd kommer Dl
å bli sentrum for turismens oppmerksomhet.

BELLAS ARTES

Torremolinos er re8 og sle8 fascinerende. Mange vil hevde at byen, som først ble egen kommune og
løsrevet fra Málaga på 1980-tallet, er Costa del Sols hovedstad. Solkysten. Hvem vil vel ikke reise Dl
Solkysten?
Her begynte for alvor Spanias turisteventyr på slu8en av 1950-tallet, og med åpningen av femstjerners
hotellet Pez Espada, Sverdﬁsken, der den importerte sveitsiske direktøren den gang stolt kunne formidle Dl
pressen at alle rom hadde lukondisjonering, telefon og radio. Den arkitektoniske sDlen blir på spansk
omtalt som ‘esDlo del reax’, altså ‘avlappet sDl’, i en egen lokal blanding mellom funkis og art-deco. Bak
bygget stod to av det spanske poliDske regimets mest foretrukne arkitekter, nemlig den lokale Juan
Jáuregui Briales og Manuel Muñoz Monasterio. Jáuregui er kjent for sine bidrag Dl havneområdet i Málaga
by, mens Muños er mest kjent for å ha tegnet den berømte tyrefektningsarenaen Las Ventas i Madrid.
Men en annen og i e8erDd sagnomsust spansk arkitekt kom i mye større grad, bokstavelig talt, Dl å se8e
si8 preg på den Ddligere lille ﬁskerbyen. Antonio Lamelas DdsrikDge ﬁlosoﬁ om en ny og modig spansk
samDd kan ses, beundres eller vekselvis foraktes i hans megalomane gigaprosjekter som representert ved
leilighetskomplekset Nogalera midt i Torremolinos sentrum, og de 21 høyhusene under fellesbetegnelsen
Playamar, på selve stranden, like ved bølgenes brus.
De8e var arkitektur Dden ville ha. Hvem vil vel bo i en ﬁskerlandsby? Reis deg Spania!, oppfordret
generalen.

TORREMOLINOS

Familien Banús hadde bemerket seg gjennom sin innsats i det storsDlte prosjektet Valle de Los Caidos, som på norsk betyr
De Falnes Dal, og som kom Dl å bli General Francos mausoleum fra hans død i 1975 frem Dl nå, i 2020 hvor den nyinnsa8e
regjeringen mente at et moderne demokraD ikke kunne være bekjent av å ha et oﬀentlig monument over en død diktator.
Byggeprosjektet ble påbegynt like e8er generalens maktovertakelse, i 1940, og ble ferdigsDlt i 1958.
Jose Banus traﬀ Franco ﬂere ganger senere. Ved en av disse skal han, i følge ham selv, ha få8 statslederens velsignelse Dl å
bygge så mange høyhus han selv ønsket i forbindelse med si8 nye, storsDlte prosjekt i Marbella kommune som skulle
komme Dl å hete Nueva Andalucía. Nede ved havnen i samme området så han for seg noe rikDg så banebrytende, og den
katalanske arkitekten Antonio Bonet Castellana vant konkurransen for hele området med si8 råmoderne 600 meter lange,
60 meter brede og 6,4 meter høye glasshus på stylter. Men de8e ble Dl syvende og sist for dyrt…
I forbindelse med et selskap på Marbella Club, arrangert av den legendariske eieren Prins Alfonso von HohenloheLangenburg , treﬀer José Banús den sveitsisk russiske arkitekten Noldi Schreck, kjent i samDden for sine Beverly Hills-villaer,
og sine bidrag Dl bydelen La Zona Rosa i Mexico City, men kanskje mest av alt for sin fullstendige transformering av
Acapulco fra en nedsli8, forla8 landsby Dl å bli et jet-set-hot-spot uten sidestykke. Banús var ikke sen med å gi sin nye
arkitekt frie tøyler.
Schreck og hans assistenter Dlbrakte videre mange måneder i den typiske andalusiske landsbyen Casares hvor han både
tegner, noterer og fotograferer husene og gatemiljøene som klynger seg sammen, og vrir seg oppover langs en skråning, og
rundt en høyde på vei opp mot kirken og borgen.
Denne kjegleformen tar Schreck med seg ned Dl havnen hvor han på post-moderne vis vrir den ut i en L-form som i dag
danner en Dl sammen ca 700 meter langstrakt luksus-havnelandsby med snaue 75 meters dybde på det meste. Seiler man
inn i bassenget ser det arkitektoniske bildet både homogent og mangfoldig ut. Både hypermoderne og stedlig forankret.
Den bakerste rekken av Dlsynelatende små hvitmalte hus har oppDl syv etasjer. Fra yachten og bryggen ser det derfor ut
som om Puerto Banús klatrer oppover, og rundt xellene vi ser som nesten ﬁlmaDske kulisser i horisonten bak illusjonen om
det opprinnelige og originalen Casares som ligge bare noen kilometer unna, men Dlhørende en helt annen virkelighet..

PUERTO BANÚS

I landsbyen Los Carvajales bor omkring 135 mennesker. Pluss, minus. Hit kommer
ingen turister, men Dl høyDdene kommer kanskje noen uJly8ere som fortsa8 har
familiehus her, Dlbake på besøk Dl sine rø8er i det provinsielle andalusiske innlandet.
Alle her lever av landbruket. Man plukker både mandler, oliven og vindruer.
Bebyggelsen består av lave hus med sine paDoer, garasjer og lagerrom. Et lite kapell
ﬁnnes, en bar og et samfunnshus, men ingen monumenter.
Jeg bor i Los Carvajales.

LOS CARVAJALES

De8e har vært mi8 hjem mange år. Sammen med min mann har vi gjort alt selv.
Plantet, malt, endret og bevart. I de8e huset har vi funnet ro og glede og stor verdi
gjennom samvær med nye venner. Nye naboer.
Det skjer ikke så mye annet i Los Carvajales.

HJEMME

Til denne parken like utenfor Los Carvajales, kom kvinnene fra ﬁre landsbyer omkring
gående daglig for å vaske klær i den naturlige kilden.
Parken ble et møtested for dem. Mens laken, skjorter, bukser og duker tørket i
trærne snakket de sammen om seg selv og sine familier. Problemer og gleder.
Så gikk de hjem.
I dag er SanDllan en park for alle.

SANTILLAN

Cazalla de la Sierra er en glemt historie. Nesten ingen kommer. Mange ﬂy8er ut. Byen
ligger kun 80 kilometer fra Sevilla og hadde i 2018 noe under fem tusen innbyggere.
Som bosted og bebyggelse har stedet derimot rø8er helt Dlbake i neoli`sk Dd. I
1247 ble Cazalla gjenerobret fra maurerne av den sagnomsuste kasDljanske kongen
Ferdinand den 3., og i 1747 valgte den spanske kongen Felipe den 5, den første i
dagens bourbonske dynasD, å legge sin sommerresidens Dl byen og holdt hoﬀ her.
Cazalla var de facto altså Spanias hovedstad, så lenge det varte, fra 13. juli Dl 14.
august samme år.
Fortsa8 ﬁnner man i Cazalla gamle private palass, og en mekDg kirke. Enkelte
kjendiser besøker også byen fra Dd Dl annen, som General Francos niese, for
eksempel, og en meget populær sangerinne og TV-verDnne som heter María del
Monte.

CAZALLA DE LA SIERRA

Den religiøse Cartujaner-ordenen ble etablert i 1084 av San Bruno fra Køln. Til Cazalla kom ikke munkene
før på 1400-tallet hvor de senere reiste klosteret si8 over restene av en større maurisk moske fra 700tallet, og ved siden av denne, Andalucías største mel- og olivenmøller. Vi kan se rester av alle disse
konstruksjonene den dag i dag.
Den kasDljanske kongen Pedro den Grusomme (1334-1369) tok midlerDdig bolig her, for å jakte i
nærområdene med sin venn Prins Edward av Wales, den Sorte Prinsen.
Klosteret ble også herberge og utgangspunkt, bokstavelig talt, for alle dem som i Dden la ut på sin
pilegrimsferd på vei mot SanDago de Compostella langs den spanske ruten.
Carturjanerne ble mekDge som religiøs orden såvel som eiendomsforvaltere og bedriEseiere. Men denne
kombinasjonen av religiøs, sosial og verdslig makt vakte også sterk motvilje. Den liberale akDvisten og
poliDkeren Juan Álvarez Mendizábal 1790-1853 kom Dl å bi ledende i en serie angrep mot kirkens
insDtusjoner. I 1836 ble da også La Cartuja de Cazalla ekspropriert av den spanske stat, og alle verdiene
konﬁskert. Munkene ﬂy8et.
I dag er klostret i privat eie. Enkelte forsøk på renovasjon har bli8 gjort e8er hundrevis av års forfall. Men
først og fremst møter vi et tomrom. En forla8 historie.

LA CARTUJA

Få steder i verden er så ladet med mening som Sevilla. Den oser innhold. Men hvilket? Den lokale katedralen med si8 berømte
tårn, La Giralda, kom Dl å bli en av verdens aller største i si8 slag. Bygget mellom 1401 og 1507 i en underlig fusjon mellom goDkk
og barokk over en grunnplan Dlpasset en moske fremstår den absolu8 monumental og autoritær, men også lukket og dyster.
Turister ledes i hopetall gjennom den nå sødmefylte forhenværende jødiske bydelen Santa Cruz, det Hellige Korset, og man kan
spørre seg i hvilken hensikt.
Spania mistet Cuba i 1898. Imperiet var over. Punktum. I perioden 1909 Dl 1929 forbereder Sevilla en såkalt Pan-Amerikansk
verdensutsDlling med Kong Alfonso den 13 som akDv bidragsyter, som for å holde på resonansen av en tapt Dd, kapre fremDden,
eller som for å lime noe knust. Byggevirksomheten er hekDsk i innspurten, og halve byens sentrum kommer Dl å ta form av noe
særegent spansk-amerikansk i mangfoldige paviljonger og varianter av historisDsk romanDsk stedlighet, Dlpasset et kjøpesterkt
publikum med rø8er i landadel, ﬁnans og geistlighet. Børskrakket i New-York samme år Dlskrives av enkelte skylden for at
utsDllingen ikke innfridde sine ambisjoner. VikDgere var vel det senere spanske parlamentsvalget i 1931 e8er hvilket sosialistene tar
makten i landet, og kongen sendes i eksil.
I 1992 arrangerte Sevilla nok en gang verdensutsDlling. Denne gangen like ved en konkursrammet fornøyelsespark, og i det Ddligere
fabrikkområdet for den keramiske ﬂisproduksjonen, iverksa8 på 1842-tallet og gjort verdensberømt av engelskmannen Charles
Pickman Jones, på samme sted hvor Cartujaner-ordenen hadde si8 historiske kloster, som før verdensutsDllingen lå i ruiner, og hvor
de mauriske almohadene før dem produserte teglsten. I dag huser disse historiske byggene deler av Sevillas eget universitet, samt
Andalucías moderne kunstsenter, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Men i byen ﬁnnes også de vakreste mauriske slo8 og hager, omformet av kristne arvtagere, en romersk hippodrom som nå er
sentrum for et ungt sosialt liv, en tobakksfabrikk verdig en opera og El Archivo General de Indias, altså arkivene som rommer alle
Ddlige historiske nedtegninger og dokumenter fra de nye koloniene i Amerika, og med omtrent ni kilometer håndtegnede kart, sies
det.
Enkelte har under Dden åpenbart ment at Sevilla kunne ha behov for å vise Dl noe moderne og høyreist ut over Giraldaen og
Gulltårnet ved Guadalquivirs bredd. Noen har kanskje også ment at byen hadde behov for en a8raksjon fra samDden à la Eifels
tårn, eller Babels Dlsvarende og fra sin Dd. Sjelden har et høyreist hus av den særdeles respekterte, men også konvensjonelle
argenDnske skyskraperarkitekten César Pelli (1926-2019) vekket så stor deba8 som i Sevilla. Forøvrig blir paviljongen, eller
konstruksjonen (i mangel av fullgod beskrivelse) laget av den nålevende tyske stjernearkitekten Jürgen Mayer, og som oﬃsielt heter
Metropol Parasoll, men oEest kalt Sevillas Sopper (2011), for det meste forbigå8 i taushet.

SEVILLA

Om jeg skulle velge meg et enkelt palass å besøke en dag i Sevilla, så må det være ne8opp de8e, Eierinnens Slo8. Jeg
kommer stadig Dlbake hit.
Navnet Las Dueñas kommer fra et kloster som holdt hus her på 1200-tallet, men disse nonnene, med sine skiEende
abbedisser, ﬁkk vike grunnen Dl fordel for langt ﬁnere fruer.
Eiendommen og huset har gjennom historien og generasjoner skiEet eiere og beboere en rekke ganger gjennom salg,
overtakelser arv og avtaler som tar for langt å forklare. Som gjest blir man behørig informert om at den i Spania berømte
morderne andalusiske forfa8eren Antonio Manchego ble født her i 1875. Komplekset har de siste hundrede årene vært i
Alba-familiens eie. Det er bygget i et svært personlig møte mellom sør-spansk renessanse-arkitektur, og den unike
maurisk-kristne hybridsDlen ‘mudejar’, med romanDsk, goDsk Dlbehør. Huset rommer en mekDg og helt unik kunstsamling
bestående av verk av verdensnavn som blant annet Caravaggio og Carracci. Mange menn har selvsagt bodd her. Men det
er damene som har skapt huset. Eierinnene.
Her har dronninger slappet av, som Spanias eneste engelske kvinne på den spanske tronen, Victoria Eugenie av
Ba8enberg, som var giE med Kong Alfonso den 13, og besøkte Sevilla og slo8et her dusinvis av ganger før familien forlot
landet i 1931. Til Eierinnenes slo8 kom også den sagnomsuste og legendariske María Eugenia Palafox Portocarrero y
Kirkpatrick, bedre kjent som Eugenia de MonDja, som ble født i Granada av adelige foreldre og kom Dl å bli Frankrikes
keiserinne gjennom ekteskapet med Keiser Napoleon den 3.
Men damen som mer en noen preger slo8et den dag i dag var den siste Hertuginnen av Alba, den eneste 80-åring som
noensinne har vært forsidepike for Vanity Fair. Cayetana Fitzroy James Stuart (blant venner), var verdens adeligste kvinne,
og hadde blant annet arvere8en Dl den skotske tronen. I Dllegg Dl de8e var hun et folkekjært fenomen, et forrykende
fyrverkeri- Her giEet hun seg to ganger av tre, i 1947 og i 2011. Hun elsket Sevilla, den katolske kirken, menn og ﬂamenco.
Vi ﬁnner danseskoene og kastanje8ene hennes i et av rommene. Og her døde hun i 2014.
Hagene går inn i salongene, som igjen fører videre opp mot private gemakker, stengt for oss, eller inn mot familiens
kapell, eller hestenes stall, og ut igjen mot nok en romanDsk og sensuell paDo.

PALACIO DE LAS DUEÑAS

Spanias storhetsDd og historiske gullalder kom Dl under det Habsburgske dynasDet på 15- og 1600 tallet. Med
denne slekten etableres også et umiskjennelig spansk arkitektonisk u8rykk som vi kjenner fra store prosjekter
som slo8et og klosteret Escorial, Alcázar-komplekset i Toledo og rådhuset i samme by, eller den opprinnelige
børsen for handel med Amerika, Casa Lonja de Mercaderes, som senere ble Dl Archivos General de Indias i
Sevilla. Også Plaza Mayor i Madrid bærer de samme arkitektoniske fellesnevnerne for denne regionale/
nasjonale sDlen. Når Bourbonerne så kommer inn, og tar med seg den franske arkitektoniske barokken som
blant annet anvendt i byggingen av det nye slo8et i Madrid fra 1736., kan denne sDlen oppfa8es som noe
fremmedartet, ja nærmest invaderende.
Palacio de Motaralla gir absolu8 assosiasjoner Dl noe fransk, ja Dl selveste Versaille. De storslå8e hagene er da
også tegnet av den prominente franske landskapsarkitekten Jean-Claude Nicolas ForesDer, som blant annet også
uJormet den storslå8e Maria Louisa-parken i Sevilla.
Godset vi besøker har vært i adelens hender siden Ddlig maurisk Dd, men dagens eiendom fant sin nåværende
form og sDl Ddlig på 1900-tallet av greven av Viana, og kanskje som u8rykk for et sterkt behov for å se bakover,
mot hva som i Spania kalles el ‘anDguo régimen’, det gamle regimet, hvor adelens og kongemaktens eneveldige
posisjon ikke ble sDlt spørsmål ved av alt det liberale og nye.
En av Spanias første polo-gressbaner bla anlagt her i 1908. Kong Alfonso den 13. besøkte slo8et hyppig, før han
dro i eksil. Nå abdiserte kong Juan Carlos landet med eget helikopter i hagene her for et privat besøk, i sin Dd.
FremDden for slo8et og parken har derimot vært usikker e8er at grevinne Soledad Cabeza de Vaca av Moratalla
e8er sin død i 2017 utelot sin biologiske sønn Forester Labrouche fra si8 testamente Dl fordel for sin
adopDvsønn Germán de la Cruz Cabeza de Vaca.
Re8 og sle8 sensasjonelt.

PALACIO Y JARDINES DE MOTARALLA

Mye skrives om det ﬂerkulturelle, eller snarere den ﬂerreligiøse sameksistensen i den mauriske
perioden på den Iberiske halvøyen mellom 711 og 1492. Mye av de8e er romanDsert og feilakDg.
Sant er derimot og utvilsomt at de tre store religionene befant seg involverte i samme
samfunnsutvikling på samme sted, i Cordoba omkring det første årtusenskiEet. Denne foreningen
var dynamisk og har e8erla8 seg monumenter av tankegods, myter og bygningsmasser.
Den sentrale jødiske ﬁlosofen Maimonides (1138-1204) var født i Cordoba, men ﬂyktet byen med
sin familie allerede som 12-åring e8er at nye invaderende mauriske styrker truet religionsfriheten,
også blant muslimene. Maimonides mente blant annet at en allmekDg og allestedsnærværende
guddom, Allah eller Jahve ikke kunne være en håndgripelig, fysisk enhet eller skikkelse, men må8e
være noe annet og av en annen substans. Farlig tenkning.
Catedral de la Asunción de Nuestra Señora er som navnet Dlsier en fakDsk katedral og altså ikke
bare et museum, og heller ikke et ﬂerkulturelt sted som mange har ytret mening om at den kunne
bli. Ikke desto mindre er den kjent som La Mesquita, som kan overse8es Dl den ’lille moskeen’.
Størsteparten av bygget er da også reist som en moske av maurerne og under deres storhetsDd i
Cordoba på 800 og 900-tallet. Byen ble gjeninnta8 at de kristne allerede i 1236, altså over 250 år
Ddligere enn Granada. Arbeidet med katedralen, som er bygget inne i den opprinnelige moskeen,
ble påbegynt Ddlig e8er gjenerobringen, men stod ikke ferdig før på midten av 1500-tallet. Hele
komplekset dekker nærmere 24.000 kvadratmeter, og La Mesquita var i sin Dd den nest største i si8
slag i den muslimske verden, e8er moskeen i Mekka. Det er svært interessant hvordan den
muslimske og kristne arkitekturen fysisk se8 er bygget inn i hverandre, hvordan de to u8rykkene
kommuniserer, og hvordan de skaper rom for e8ertanke, dialog og diskusjon.

CORDOBA

Romerne kom Dl den Iberiske halvøyen omtrent 200 år før vår Dd. Jeg mener det ville
være vanskelig selv å skulle overvurdere deres betydning for den sosiale, poliDske,
økonomiske og kulturelle utviklingen i området.
Byer, regioner og provinser oppstår. Lovverk fa8es og implementeres. Romerveier og
akvedukter krysser lanskapet.
Men på 300 tallet pulveriseres imperiet gradvis og herrefolket blir borte. Romerriket i
Spania blir glemt og begravd.
I en olivenlund mellom Cordoba og byen Baena fant man i 1833, og ved en ren
Dlfeldighet et mausoleum. Nesten 150 år senere begynte topografer å kartlegge en
hel by under bakken. Og først på 2000-tallet ﬁkk arkeologene Dlstrekkelig med midler
Dl å hente frem Torreparedones fra historien.

TORREPAREDONES

Byen Guadix, med sine tjue tusen innbyggere, ligger på omtrent 950 meters høyde
over havet, på en sle8e mellom xellkjeden som danner Sierra Nevada og det utrolig
vakre og interessante geologiske området La Hoya de Guadix, altså Guadix-gryten. Vi
kjenner byen fra førhistorisk Dd, og vet med sikkerhet at romerne var her. Maurerne
kom raskt Dl området, e8er den første invasjonen i 711. Senere gjeninntok de kristne
området i 1489. Men det er ikke utelukkende som et historisk åsted byen er
interessant. Den har også en spennende, og inkluderende hverdag med egenart å Dlby.
Ved å bo i meget komfortable huler, som se8 i det berømte området Barrio Troglodyte,
kan vi også komme i kontakt med livsvilkårene den lokale befolkningen har erfart
gjennom skiEende Dder og med stadig nye invaderende regimer å forholde seg Dl.
Oppholdet i traktene inviterer Dl vandringer i et landskap hvor mennesker har levd i
sameksistens med naturen og dens kraE, rikdom og uJordringer gjennom tusenvis av
år.

GUADIX

Isabella og Ferdinand inntar Granada i januar 1492. Det må ha vært kaldt og guﬀent. Allikevel er de8e
kronen på verket. Over 800 års konﬂikt konkluderes, om enn foreløpig. Det katolske kongeparet ønsker
å etablere seg i Alhambra, og gjøre Granada Dl sin hovedstad, men de må e8erhvert prioritere
annerledes. Deres barnebarn og arvtager, den mekDge keiseren og kongen Carlos den femte av Europa
og første av Spania Dlbringer også seks måneder i Granada på bryllupsreise med sin egen dronning
Isabel fra Portugal. Også de forlater området for aldri å vende Dlbake, selv med et mekDg signalbygg og
renessansepalass Dl hans ære stående uferdig.
I dag er sentrum av byen for det meste assosiert med den mauriske bydelen Albaicin hvor det lukter
røkelse, vannpiper og myntete fra hvert et hjørne og hvor gatene er proppet med buDkker for et
publikum med sans for nordafrikansk og marokkansk folklore. Kanskje disse suvenirene fungerer som
feDsjer, eller talismaner i jakten på en egenart vi allikevel håper ikke lot seg fordrive. Forsvant den?
Historikerne diskuterer de8e så bustene fyker. E8er Francos død og etableringen av den nye
demokraDet mente mange andalusiere at deres historiske, kulturelle rø8er ne8opp lå i det svunne,
mauriske. Andre historikere mener de8e er ren og skjær romanDsering av en avgrenset periode, og at
man ikke har hevd på en forDd ens egne forfedre brukte ﬁre hundre år på å fortrenge og sle8e ut av
minnet.
I Granada lever også vanlige mennesker, og handler i vanlige buDkker. Og her fant også den spanske,
lokale barokken i all sDllhet si8 brautende klimaks gjennom kirker som San Juan de Dios, bygget
mellom 1739 og 57.
Maurerne drev også med annet enn kun islam og poeDsk stukk.I sentrum ﬁnner vi også deres gamle
‘børs’ eller markedsplass, som senere ble byens kulldepot. El Coral de Carbon.

GRANADA

