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MARRÀQUEIXÀfrica

04 desembre
Data de sortida

Durada 5 dies

De totes les grans ciutats imperials del 
Marroc no n’hi ha cap que pugui compe-
tir ni amb història ni amb paisatge amb 
Marràqueix, la incomparable Perla Roja 
del Sud. Nascuda entre les palmeres d’un 
oasi i enriquida amb les caravanes que 
sortien del desert, l’antiga capital almorà-
vit es va adornar amb or i marfil, es va de-
fensar amb les muralles més imponents 
del Magreb i es va encomanar a la pro-
tecció espiritual de la Kutubia. De la nit al 
dia, les aigües tranquil·les que fluïen entre 
els palmerars de les planes del Hauz van 
passar a regar els jardins d’un nou imperi. 
I al centre de tots els camins, alimentant 
els somnis dels caravaners, la cobdícia 
dels caçadors de fortuna i les riqueses 
dels comerciants, la plaça de Jemaa el-
Fna va convertir-se en el cor de l’Àfrica. 
Allà, al centre mateix de la medina, a recer 
dels vents freds de les muntanyes i del sol 
abrasador del desert, s’hi reunia tothom: 
barbers, quincallers, encantadors de 

serps, músics, ballarins, saltimbanquis, 
acròbates, mags, cantants, narradors de 
contes, traficants d’or, pidolaires, herbola-
ris, venedors ambulants del sud, pagesos 
del nord, pastors de l’Atles, pescadors de 
la costa i viatgers d’arreu del món. I tots, 
absolutament tots, gairebé mil anys des-
prés de la fundació de la ciutat, encara hi 
són, omplint d’exotisme els mil i un racons 
de la plaça més fascinadora del món. El 
que us proposem és veure-la junts.

Visitarem la Medina, passejarem pels 
mercats antics, soparem a antics palaus i 
ens impregnarem de l’ambient de la plaça 
Jemaa el-Fna. També anirem fins a la 
costa per descobrir la ciutat blanca d’Es-
saouira, explorarem els camins de l’Atles 
amb 4x4 i descobrirem les formes de vida 
ancestrals de les petites comunitats de 
muntanya.
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