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Salamanca
Que estupenda velada tuvimos la ocasión de disfrutar el pasado 31 de octubre. La sala se llenó de
amigos de El Bosco que vinieron a escuchar a Agustín Sequeros, experto en Literatura Hispana
que fue profesor en la Universidad de Utrecht. Con gran elocuencia Agustín nos mostró un
recorrido por los lugares más célebres de Salamanca, su ciudad natal.
Iniciamos el recorrido en la Plaza Mayor, excelente espacio arquitectónico barroco, donde
descubrimos el rostro de Lord Wellington esculpido en uno de sus medallones. No faltó por
supuesto una visita por la Ilustre Universidad, por las Catedrales Vieja y Nueva y también por el
lugar donde aconteció una escena del “Lazarillo de Tormes”, novela anónima del s. XVI que creó
el subgénero picaresco. Nuestro agradecimiento a Agustín que tanto entusiasmo por su ciudad
nos transmitió y nuestra invitación a visitar esta bella ciudad monumental de color dorado.
***
“Kijk, daar woon ik”. Met die woorden begon Agustin Sequeros, op 31 oktober, zijn lezing over
Salamanca, terwijl hij aanduidde hoe hij tegenwoordig aan de rand van de oude stad woont.
De geboren en getogen Salamantino was duidelijk in zijn element. In een warm betoog, veelvuldig
doorspekt met humoristische opmerkingen, voerde hij ons langs de straten en pleinen,
kathedraal, kloosters en paleizen door de geschiedenis en de actualiteit van “zijn” Salamanca. Hij
verhaalde over de eerste ommuring uit 1147 en de véél grotere ommuring uit begin 13 e eeuw,
eigenlijk nog maar kort na de eerste stadsmuur.
Hij gaf een toelichting over de Plaza Mayor, volgens velen het mooiste, meest harmonieuze plein
van heel Spanje. Daarbij besteedde hij speciaal aandacht aan de medaillons tussen de arcaden.
Eén daarvan is van Lord Wellington, de Britse legeraanvoerder die een belangrijke rol speelde bij
het bombarderen van de Napoleontische troepen tijdens de Guerra de Independencia. Hij legde
uit dat het stadswapen een combinatie vormt van een stier en een Romeinse brug en besloot zijn
relaas met de mededeling dat Salamanca ligt aan de Ruta de la Plata, over welke weg van alles is
vervoerd behalve…plata (zilver). Daarentegen zijn meerdere mijlstenen (piedra miliar) goed
behouden gebleven.
Eerstvolgende El Bosco-bijeenkomst: vrijdag 12 december 2014, 20.00 uur, ‘Navidad’, een interactief
programma, met onder andere: een presentatie over turrón, ons koor El Bosco Canta, verkoop loten
‘El Gordo’ en we drinken een glas cava.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, entree 6 euro, de voertaal is Spaans.
Locatie: Hevo-gebouw ‘De Ontmoeting’, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen

Voor meer informatie: www.elboscodenbosch.nl

