
 

 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de Marbella presenten la mostra Les 
aromes d’al-Andalus  

 

Les essències de la cultura andalusina, 
materialitzades en els seus ambients 

 

Les empremtes de la cultura andalusina a la península Ibèrica són tan 
profundes i evidents com els seus tresors artístics, l’abundància de 
paraules àrabs en les llengües peninsulars o les manifestacions 
musicals, poètiques, agrícoles i tecnològiques de la nostra cultura. 
Però ha deixat també un llegat més immaterial, més subtil, que es 
plasma en el món dels sentits. És una herència etèria i invisible de 
sons, olors, imatges, sabors i espais. Aquesta herència és la que 
intenta materialitzar l’exposició Les aromes d’al-Andalus, organitzada 
per l’Obra Social ”la Caixa” i El Legado Andalusí, amb el comissariat 
de la Fundación de Cultura Islámica.  
 
La mostra Les aromes d’al-Andalus es podrà veure de l’1 de juliol al 30 
d’agost de 2009 en un envelat instal·lat al Paseo Marítimo de Marbella, 
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’aquesta ciutat.  
 
Marbella, 1 de juliol de 2009. L’exposició Les aromes d’al-Andalus ens 
submergeix en el bigarrat món de les olors d’al-Andalus. Fent un recorregut 
imaginari a través de la recreació dels enclavaments més importants d’una 
ciutat andalusina, el soc, la mesquita, la casa i el jardí, el visitant se sentirà 
envaït per olors, perfums, sensacions fortes, essències antigues que, 
tanmateix, reconeixerà com a pròximes perquè també pertanyen a la nostra 
vida quotidiana, a la nostra civilització.  
 
Ocasió de plaer, espai per gaudir amb els sentits d’una gran selecció d’olors 
i perfums bàsics, com l’ambre, que conformaven la cultura andalusina, Les 

aromes d’al-Andalus constitueix també un plaer intel·lectual ja que, 
paral·lelament a aquest món de sensacions, mostra les claus de la dimensió 



econòmica i social d’un comerç que uneix els ports andalusins amb l’Extrem 
Orient. 
 
Soc, mesquita, casa andalusina i jardí 
 
El visitant és convidat a penetrar en un soc, com feia a primera hora del 
matí la gent d’al-Andalus, per anar al gran mercat de les espècies, que 
se’ns ofereix en una onada embriagadora de colors. Són els vermells, els 
malves, els ocres, que atreien la dona andalusina que buscava el condiment 
per a l’àpat familiar, el perfumista que volia trobar les essències per als seus 
perfums o a l’alcavota que rastrejava productes rars per als seus beuratges 
d’amor o d’atracció. Al soc s’hi apilaven espècies i condiments conreats al 
mateix al-Andalus, com ara el fonoll, l’anís o el safrà, juntament amb d’altres 
d’importats de l’Orient, com la canyella o el cardamom. 
 
A qualsevol hora del dia, però primordialment al caient del migdia, la 
mesquita es convertia en el principal punt de reunió social, jurídica i 
religiosa. També en aquest marc, el món de les aromes té un protagonisme 
indubtable: per dignificar el recinte durant les pregàries i les festes 
importants, como el ramadà, es cremaven productes aromàtics (mirra, entre 
d’altres) i fustes perfumades com el sàndal o l’agàl·loc indi, procedents de 
països llunyans i importats a al-Andalus.  
 
Al capvespre, la casa andalusina es convertia en un lloc de convivència 
familiar i per a la recepció d’amics. Tant per protegir-se de les mirades 
estranyes com per combatre la calor excessiva de l’estiu, la casa andalusina 
mira cap endins, no cap enfora. En general, la cuina ocupava un espai molt 
petit que donava directament al pati, sense cap altra ventilació, i la cuinera 
només utilitzava fogons de fang on cremava carbó vegetal, tot i que 
excepcionalment es podia fer servir un forn de llenya.  
 
Els andalusins van recollir l’herència mediterrània oriental dels sabors forts 
que aportaven les espècies ja conegudes a Grècia i Roma. Però, al mateix 
temps, en van incorporar d’altres, aclimatades a la seva pròpia agricultura, 
com l’absinti, l’alfàbrega, la mostassa, el comí o la matafaluga, entre 
d’altres.  
 
La ruta de les espècies 
 
L’exposició mostra, mitjançant diferents mapes, itineraris, gravats i 
il·lustracions, la ruta del comerç de les espècies fins a arribar a al-Andalus. 
A través de les rutes marítimes orientals, els comerciants de les espècies i 
les varietats aromàtiques sortien de l’Índia i de l’illa de Java i, després de 



travessar les rutes terrestres d’Egipte, Iraq, Síria i Palestina, seguien el camí 
de les rutes marítimes occidentals, vorejant les costes mediterrànies fins a 
desembarcar, finalment, als ports andalusins.  
 
A les ciutats d’al-Andalus, després de passar per mil vicissituds, els fardells 
de productes aromàtics abarrotaven els funduqs (alfòndecs, és a dir, 
posades i alhora dipòsits de mercaderies), com l’actual Corral del Carbón a 
Granada o els alfòndecs dels genovesos de Màlaga. Després de pagar els 
tributs, les espècies es distribuïen per les botigues dels socs, on es pagaven 
molt cares a causa de l’atzarós transport.  
 
Les aromes essencials 
 
Les aromes d’al-Andalus no són només les ambientals, contextualitzades en 
la seva atmosfera corresponent. Constitueix una part important de 
l’exposició una àmplia selecció de les olors i els perfums bàsics que 
conformaven la cultura andalusina. Destil·lats de productes naturals i 
continguts en uns aparells olfactius especials, són les veritables essències 
d’aquesta cultura. Essències que només demanaran la imaginació individual 
de cada visitant per completar tot un món d’evocacions. 
 
El Legado Andalusí és una iniciativa cultural, turística i de desenvolupament 
econòmic de la Junta de Andalucía que es proposa recordar, recuperar, 
difondre i preservar el patrimoni històric, monumental i cultural d’al-Andalus 
i, alhora, promoure amb les seves exposicions, publicacions i rutes culturals 
els valors de convivència, tolerància i sentit estètic que van caracteritzar la 
civilització andalusina.  
 
La Fundación de Cultura Islámica, amb seu a Madrid, és una fundació 
privada que des de fa anys du a terme, en l’àmbit internacional, una tasca 
de difusió de la cultura hispanomusulmana o andalusina i de la cultura 
araboislàmica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les aromes d’al-Andalus 

De l’1 de juliol al 30 d’agost de 2009  
 
Paseo Marítimo (cantonada Avenida del Mar) 
Marbella 
 
Inauguració: dimecres 1 de juliol, a les 13 h 
 
Horari:  
De dimarts a diumenge, d’11 a 14 h i de 18 a 23 h 
Dilluns no festius, tancat  
 
Visites guiades:  
Dissabtes, diumenges i festius, a les 11.30 i 12.30 h 
Altres reserves: 902 906 666 
 
Informació 
902 223 040 
www.laCaixa.es 
 
 
ENTRADA GRATUÏTA  

 
Si voleu ampliar aquesta informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Victoria Lobato: 629 732 351 / vlcomunicacion@vlcomunicacion.com 


