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Spanska kungaparet till Sverige
Den spanska statschefen kung Felipe och drottning Letizia besöker Sverige 24-25 november. Det är det första
officiella spanska statsbesöket sedan 1979 och syftar till att ytterligare främja den goda relationen mellan de båda
länderna. Besöket inleds traditionsenligt med att kungligheterna färdas gemensamt i kortege genom Stockholm, från
Hovstallet till Slottet. Därefter väntar ett späckat program under två dagar. Mer om besöket och fler nyheter på
Spanienportalen.se

Hårt polariserad politik
Den senaste tiden har regeringen genomfört en rad reformer som utmanar högern. Spansk inrikespolitik
har visserligen alltid kännetecknats av en hård polarisering mellan högern och vänstern. La
crispación som den politiska spänningen kallas, var speciell hård under republiken då den ledde till ett
inbördeskrig. Mer om politiken på spanienportalen.

Spanien kontrollerar smittan
Vaccinationstäckningen i befolkningen är mycket högre i Spanien än i Sverige. Många spanjorer är visserligen
skeptiska till påbud från myndigheter, men sjukvården är dyrkad. Läkarens förhållningsorder är det ingen som
ifrågasätter. Spanjorerna tillhör därför de mest vaccinvilliga inom EU och vaccinationerna fortsätter
oavbrutet. Vaccinerna har gett resultat. Pandemin har ebbat ut och trycket på sjukhusen lättat. De flesta restriktioner
har lyfts. Men det är fortfarande obligatoriskt att bära munskydd inomhus som påminnelse om att smittan finns
kvar. Åtta av tio covidsjuka som nu hamnar på intensivvården är ovaccinerade. Därför finns förberedelser för att
snabbt kunna införa krav på covidpass vid arrangemang om det blir nödvändigt.

Vulkanutbrott skapar turism
Söndagen den 19 september skedde ett utbrott i vulkanområdet Cumbre Vieja på den sydvästra delen av kanarieön
La Palma. Vulkanutbrottet pågår fortfarande. Delar av naturområdet runt den nya vulkanen är nu täckt av stelnad lava
och aska har lagt sig över ett större områden. Tusentals människor har tvingats fly från sina hus. Samtidigt söker sig
nu många nyfikna turister till La Palma för att uppleva ett vulkanutbrott. Öborna har inget emot vulkanturisterna som
ger viktiga inkomster till den hårt drabbade ön, men de lokala myndigheterna har tvingats spärra av så ingen kommer
för nära och skadas av giftiga gaser.

Ny bok om revolten i Asturien
Strax före jul utkommer den hyllande och prisbelönade spanska serieromanen ”Balladen från norr” på svenska. Boken
som ges ut av Palabra förlag är skriven av den spanske författaren och tecknaren Alfonso Zapico. Romanens
handling utspelar sig i Asturien i norra Spanien under republiken och levandegör de växande motsättningarna som
leder fram till den stora arbetarrevolten i oktober 1934 som slogs ner så brutalt att tusentals människor dödades. Det
var en omstörtande historisk händelse som är viktig att känna till och förstå då den kom att spela en avgörande roll för
Spaniens fortsatta utveckling och inbördeskrigets utbrott. I den svenska utgåvan av boken finns en introduktion som
jag skrivit. Läs boken! Mer info på länken

Pedro Almodóvar aktuell med ny film
Den hyllade regissören Pedro Almodóvar är tillbaka med filmen Parallella mödrar. Det är ett starkt familjedrama där
bakgrunden till handlingen kretsar kring sökandet efter sanningen om vad som hände vid utrensningarna under
Francodiktaturen. Filmen visades första gången offentligt på filmfestivalen i San Sebastian i mitten av september och
fick då en enorm uppmärksamhet i Spanien. Vid filmfestivalen i Venedig vann huvudrollsinnehavaren Penélope Cruz
pris som bästa kvinnliga skådespelare och vid Stockholms filmfestival den 9 november var Parallella
mödrar öppningsfilm. På svenska biografer börjar Parallella mödrar visas den 4 februari 2023.

Jerez årets vinort 2022
Det spanska vindistriktet Jerez har utsetts till 2022-års vindistrikt av vinprovarföreningen Munskänkarna. Det är från
Jerez sherryn kommer, i alla sina olika stilar. Jag har besökt Jerez de la Fronteras Sherry-bodegor vid många tillfällen
och uppskattar drycken om tillfället är rätt. Ett glas torr fino är suveränt som välkomstdryck och tillsammans med lite
ibéricoskinka. Till ädelost passar den smakrika och sött russinmättade nectar pedro ximenez perfekt. Den som vill
veta mer om spanska viner kan besöka Spanienportalens sida Spanska vinguiden som uppdateras regelbundet med
nya provningar och tips.

Möt våren i Kastilien med mig
I mitt senaste nyhetsbrev berättade jag om mina författarresor till Spanien. Nu är höstens resor avslutade och nästa
års planering är klar. Den första kulturhistoriska resan nästa år avgår i slutet av april. Det blir intensiva och härliga
dagar i Spaniens hjärta där vi följer Miguel de Cervantes och Pedro Almodóvars fotspår. Det här är en resa för dig
som vill lära känna Madrid på djupet och dessutom uppleva Toledo, Alcalá de Henares, Segovia och El
Escorial. Historiska världsarv och myllrande storstadsliv varvas med konstupplevelser och god mat och dryck. Jag är
med under hela resan som ciceron och reseledare. Resan går 23-28 april och arrangeras av Gränslösa Resor i
samarbete med Tidningen Vi:s reseklubb och är öppen för alla, mer information om resan på länken.

Ny spännande resa till Katalonien
Nu är det klart att jag ska leda författarresor till Katalonien under nästa år. Det blir en unik resa där vi tränger djupt in i
den fascinerande katalanska historien och kulturen men vi lär också känna den läckra katalanska gastronomin och
den utmanande katalanska politiken. Vi hinner även besöka Andorra, den självständiga katalanska mikrostaten i
Pyrenéerna. Det här är en resa med guldkant, en färd genom historien som kompletterar mina andra resor genom
Spanien. Iventus Travel är arrangör i samarbete med SvD Accent. Jag är med som ciceron och reseledare under hela
resan. Det blir tre avgångar. Första resan 11-18 maj möter försommaren. Andra resan 7-14 september är
sommarvarm. Tredje resan 19-26 oktober och förlänger sensommaren. Mer information på länken

Res med mig till det okända Spanien
I oktober i år genomförde jag en kulturhistorisk resa genom det okända västra Spanien där vi följde romarnas
gamla handelsled Silvervägen från Sevilla i söder till Valladolid i norr. Resan var en stor succé. Tyvärr fanns inte plats
för alla som ville följa med och det finns redan en väntelista. Resan kommer att gå igen i oktober 2022. Det här är en
fantastisk spännande kulturhistorisk resa som ger en djup inblick i Spaniens okända inland. En resa som är späckad
med upplevelser, kunskap, trevligt umgänge, god mat och smakfulla viner och som kompletterar mina andra resor till
Spanien. Resan går från den 28 september till den 5 oktober. Jag är med under hela färden som ciceron och
reseledare. Arrangör är Mejt Resor, kontakt för intresseanmälan via länken.

En hälsning från mitt skrivbord
Tack för att du prenumererar på mitt nyhetsbrev. Efter en lång och mödosam period har nu äntligen Europa öppnats
igen. Det betyder mindre tid vid mitt tangentbord. Efter mer än ett år med reserestriktioner har jag liksom de flesta en
stor längtan efter nya intryck och möten. Jag avvaktar fortfarande med att återvända till Latinamerika och därför blir
det inget om Kuba eller Mexiko i detta nyhetsbrev. Den senaste tiden har jag i stället tillbringat mycket tid i Spanien
som är mitt andra hemland. För att skriva och samla information och leda resor. Att komma igång med mina
författarresor till Spanien är väldigt roligt. Att hålla föreläsningar och få möta mina läsare stimulerar. Jag vill därför
avsluta detta nyhetsbrev med att framföra mitt tack till alla som varit med på någon resa eller dykt upp vid någon
föreläsning. Tack! Hoppas att vi ses snart igen.
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