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VIATGE AL PAÍS BASC AMB LA CAIXA VINARÒS
Col.laboració especial

Enguany el viatge de Caixa Vinaròs ha transcorregut per terres del País Basc, un territori plural i intens, que ofereix una infinitat de sensacions que vam poder recórrer i gaudir d'un extrem a un altre en 6 dies.

Eixim amb direcció a Pamplona, fent una breu parada en Alfajarín, fins a arribar a Olite on visitem un dels conjunts històrics artístics més importants de Navarra: el Palau Reial d'Olite que en el seu dia va ser un dels més luxosos d'Europa i en l'actualitat un dels conjunts palatins més impressionants que es poden contemplar, continuem viatge cap a Pamplona, una ciutat moderna amb vestigis del seu passat medieval, visitem el nucli antic que forma part del camí de Santiago així com  una altra ruta, la del Tancament de bous, la Cuesta de Santo Domingo, Mercaders i Estafeta passant per l'Ajuntament,  on des del balcó principal es llança el coet anunciador de les festes, finalitzant la visita en les seues muralles de finals del segle XVI, seguint viatge cap a Donostia.

Després d’esmorzar, ens dirigim passant la frontera per Anarun, a conèixer el País Basc francès, sent Biarritz la primera parada. Destinació turística de molts personatges de l'alta societat i conegut pels seus balnearis, uns quilòmetres després ens trobem amb Sant Joan Lohitzune, un enclavament antigament lligat a la pesca de la balena que, a hores d'ara, compta amb un pulcre centre històric i una església, la de Sant Joan Baptista, que va acollir la boda reial de Lluïs XVI. Continuant per la costa, quan el riu Bidasoa que naix en les muntanyes de Navarra arriba al mar, forma la Badia de Txingudi, a les riberes d'esta badia es troben Hondarribia, la ultima platja de Guipuzkoa. El carrer major ens conduïa fins a la plaça d'Armes, governada pel castell de murs massissos de Carles V, l'aroma medieval de la seua part alta, contrasta amb el caràcter pesquer i colorista del seu barri de la Marina.	 
	
A Sant Sebastià, el dinar fou al restaurant Illarra dirigit per Asier Abal, on ens trobem amb la grata sorpresa a l'entrada en veure en les seues vitrines el trofeu de guanyador del Concurs Nacional de Cuina aplicada al llagostí  en la categoria de plat lliure de l'any 2006, delectant-nos amb un menú degustació exquisit. A la vesprada gaudim de la ciutat de Sant Sebastià i visitem la localitat de Pasaia municipi costaner i portuari, on la seua Ria és un magnífic port natural, aïllat dels embats del mar Cantàbric, i comunicat amb este per un estret canal natural. El sopar va ser a Hondarribia, al  restaurant Abarka, típic caseriu basc  ubicat en la falda  de la muntanya Jaizkibel

L'endemà amb un matí plujós que ens va acompanyar tot el dia, iniciem la visita panoràmica per Donostia , el verd de les seues tres muntanyes : Igeldo, Urgull, i Ulia,  el blau del mar Cantàbric i el riu Urumea  així com  el to de la pedra dels seus edificis senyorials produeixen una combinació quasi perfecta.

Al barri antic, s’erigeix el palau de Miramar amb els seus jardins, el magnífic palau d'estil  anglès va ser residència estiuenca de la Reina Mª Cristina.

Un dels espais màgics de Donostia és l'extrem de la platja d'Ondarreta on s'ubica l'obra de l'escultor Eduardo Chillida “El peine del viento”, tres escultures en ferro s'integren en el paisatge aferrant-se a unes roques ben sovint assotades per les onades, l'entorn dissenyat per Peña Pauchegui uneix el passejant amb l'art de Chillida i amb el mar. A l'altre costat del riu Urumea, sobre la platja de la Zurriola, el palau del Kurssal format per dos cubs de vidre translúcid de l'arquitecte Rafael Moneo.

La part vella conserva l'antic traçat medieval, carrers estrets, amb abundants bars, restaurants i comerços. Visitem la basílica de Santa Maria, amb un bell pòrtic d'estil plateresc, on es troba la Mare de Déu del Cor i Sant Sebastià, patrons de la ciutat. El menjar, a la Societat Recreativa Zubigain, fundada en 1928 on el tret característic és oferir als seus associats distracció i descans basant-se en la gastronomia i el seu comportament excloent amb les dones, norma que s'ha anat trencant a poc a poc encara que en l'actualitat hi ha algunes restriccions, com l'entrada lliure, excepte a l'espai de la cuina.

A la vesprada la visita comença a Orio per a arribar a Zarautz localitat amb una extensa platja on es realitzen per les seues onades competicions internacionals de surf, allí ens acostem a visitar el restaurant del famós cuiner Karlos Arguiñano. La següent parada Getaria, famosa per la seua península en forma de ratolí i per ser la vila natal de Juan Sebastián Elcano, allí ens vam abastir de Txakoli, vi blanc típic del País Basc. La veïna Zumaia es troba situada en la desembocadura del riu Urola amb abundants platges  i si la marea ho permet els seus penya-segats ens deixen contemplar els Flysch un llibre obert per a conèixer la intimitats de la Terra.

Per al sopar pugem a la muntanya Ulia, on des del Restaurant Mirador d'Ulia ens delectaren amb un magnífic sopar els guanyadors del Concurs Nacional d'enguany de la Cuina Aplicada al Llagostí sent el plat guanyador, Carpaccio de llagostins, part del menú.

El dimecres dia 11 la visita era la ciutat de Bilbao, després d'una panoràmica per la part antiga de la ciutat i la zona de la ria on es van ubicar les Drassanes ens dirigim a visitar el Museu Guggenhein edifici dissenyat per Frank O. Gehry realitzat amb pannells de titani i vidre, on a més de la Col·lecció Permanent, aquest dia es va inaugurar l'exposició USA art: 300 anys d'innovació d'aproximadament 200 obres d'art Americà d'artistes tan diversos com a Mary Cassalt, Andy Warhol, Ralston Crawford...

A la vesprada visitem el pont transbordador mes antic del món, que uneix els dos marges de la ria del Nervión, el barri les Arenes  que pertany al municipi de Getxo, amb Portugalete i que recentment a sigut declarat monument de la humanitat, dissenyat per l'arquitecte Alberto Palau, que va ser inaugurat l’any 1893 i des de llavors l’han utilitzat milions de persones. Seguim viatge cap a Guernica,  famosa pel quadro de Picasso, on es troba el roure situat davant de la Casa de Juntes. El Senyor de Biscaia jurava respectar les llibertats biscaïnes – Els Furs de Biscaia – sota este roure. En l'actualitat és el lloc on el Lehendakari del País Basc promet complir el seu càrrec. La tradició situa el segle XIV com a època del naixement de l'arbre més antic documentat. Seguim camí cap a Lasarte on vam sopar en una sidreria.

El dia del Pilar, el nostre destí era Vitòria, nascuda sobre una xicoteta aldea anomenada Gasteiz, el seu nucli urbà amb forma d’ametlla manté intacta l’estructura de ciutat medieval, visitem l'Església de Sant Miquel en l'interior de la qual es troba la capella de la Mare de Déu Blanca patrona de la ciutat, la bella imatge és obra de Valdivieso artista del segle XIX. Ens fotografiem amb  la imatge  de Celedon personatge popular que dóna inici a les festes Patronals, la casa del Cordó, Plaça d'Espanya, el palau de Montehermoso una de les primeres construccions senyorials que en l'actualitat s'utilitza com a sala d'exposicions. La catedral de Santa Maria es trobava en obres de restauració i no la vàrem poder visitar.

Després del menjar i acompanyats pel curs del riu Urola arribem a Azpeitia on visitem la basílica de Loyola alçada en nom seu en el segle XVII per l'arquitecte italià Carlo Fontana.  Iñigo Oñaz de Loyola  va ser el fundador de la Companyia de Jesús i primer general de l'orde,  elevat als altars de l'església com a Sant Ignasi de Loyola, junt amb Francisco de Javier el seu millor amic i col·laborador, amistat que s’inicia l’any 1525 quan ambdós van estar estudiant a Paris, sent  allí on amb altres cinc companys es constituïa el que seria l'embrió de la Companyia de Jesús. 

En esta basílica, d'estil barroc, destaca la seua cúpula de 24 metres de diàmetre  i una gran volta de 65 metres d'altura. A escassos metres es pot visitar l'antiga Casa-Torre així com el complex monasterial que rodeja la seua casa natal, la qual vam recórrer fins a l'anomenada Capella de la Conversió lloc emblemàtic dins del conjunt del santuari. 

El dissabte després de fer la maletes i desdejunar,  vam emprendre el camí de tornada amb direcció a Laguardia preciosa vila de la Rioja Alabes. En acabar de dinar visitem l'Església de Santa Maria dels Reis, on a l'interior hi ha un pòrtic de pedra tallada del segle XIV,  format per un arc gòtic molt apuntat i doblegat que forma cinc arquivoltes totes elles ricament decorades amb una magnifica policromia del segle XVII que cobreix les imatges de la portada i que es troba en estat òptim de conservació, ja què que ha estat protegida de les inclemències del temps, sent realitzada entre 1696 i 1700, totes les imatges es troben de peu sobre un pedestal ricament decorat, presidint els dotze apòstols i situat en el mainell de la doble portada que dóna accés al temple, està la imatge de la Mare de Déu dels Reis.               

Des dels miradors de les muralles vam poder contemplar els magnífics cellers Ysios, dissenyats per Santiago Calatrava, on la seua característica més notable és la imatge que ofereix, amb una façana de 200 metres de longitud amb una coberta ondulant de xapa metàl·lica, que contrasta amb el perfil de les muntanyes de la seua part posterior.

Vàrem sopar a Valls,  emprenent la tornada cap a casa. A partir d'ara iniciem el compte arrere al nostre pròxim destí: Argentina en el XXV aniversari dels viatges organitzats per Caixa Vinaròs.




