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Cultura

Lucca: una ciutat encisadora
Aquest  any,  en  el  viatge  de  4t  d'ESO,  a  les 
meravelloses ciutats italianes que ja  visitaven: la 
romàntica  Verona,  la  fascinant  Venècia,  la 
bellísima Florència, la singular Pisa i la sorprenent 
Siena, hem afegit una ciutat molt especial: Lucca, 
que ens ha sorprés amb el seu encant.

Lucca, està situada al bell mig de la Toscana, regió 
amb un paisatge enlluernador, molt a prop de Pisa i 
Florència. És en aquest marc incomparable ple d'art 
i  de cultura en general,  on està ubicada aquesta 
encisadora ciutat. És en aquesta regió, la Toscana, 
on va nèixer el Renaixement, la tendència cultural 
que va impregnar l'Occident d'Europa durant molt 
de temps.

                   Mapa històric de la ciutat de Lucca

Unes  muralles  molt  bé  conservades  envolten  el 
tresor  cultural  de  l'antiga  ciutat  medieval  i 
moderna,  tot  i  que  les  restes  més  antigues  són 
etrusques,  com en tota  la  Toscana.  Cal  recordar 
que  va ser aquesta regió el bressol de  la cultura 
etrusca, tan interessant, tant a nivell artístic, com 
social, incorporada més tard, en alguns aspectes, a 
la cultura romana.

La ciutat conserva en perfecte estat l'estructura i 
les edificacions antigues, totes molt belles, algunes 
amb un gran valor artístic, com l'església de  Sant 
Michele,  inspirada  en  el  romànic  pisà,  o  la 
incomparable  plaça  de  l'amfiteatre,  edificada 
sobre  les  restes  d'un  antic  amfitetre  romà, 
conservant  la  planta  el·líptica  pròpia  d'aquestes 
edificacions.  Poder  gaudir  de  les  tonalitats 
cromàtiques dels seus edificis, tant els de la plaça 
de l'amfiteatre, com dels de la resta de la ciutat 
antiga és una experiència visual commovedora.

                     Eslgésia de Sant Michele

A aquests valors de la ciutat, cal afegir, que tot i 
estar al bell mig de les rutes turístiques de la regió, 
encara no hi ha arribat el turisme massiu, per tant, 
passejar  pels  seus  carrers  i  places  és  molt 
agradable.

És també una ciutat en la que els locals comercials, 
bars  i  restaurants,  estan dissenyats  amb molt  de 
gust, amb molta elegància.

Els  alumnes i  professors  de l'IES Lliçà vam gaudir 
d'aquesta  experiència  gratificant,  i,  recomanem 
amb  molt  d'entusiasme  continuar  fent  aquesta 
visita en els futurs viatges a Itàlia.
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