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Ronda la Vieja är det moderna namnet på en ruinstad 12 kilome-
ter nordväst om Ronda. Det är lämningar av den romerska staden 
Acinipo. Under åren 0–100 var staden av betydelse men förföll se-
nare. Den var inte lika lätt att försvara som den då växande staden 
Ronda, kallad Arunda av romarna. Man kan ströva omkring bland 
ruinerna som ligger på ett stort sluttande område. Mycket av sta-
den är ännu outforskat. En teater finns att beskåda samt resterna 
av stadens forum, torget samt flera hus.

Längs väg c 339, 22 kilometer från Ronda la Vieja, ligger Cuevas 
de la Pileta, grottor med målningar och röda och svarta teckningar 
som har 25 000 år på nacken. De är alltså äldre än Altamiramål-
ningarna.

Några slutord till provinsen Málagas onekligen omväxlande his-
toria. Jag citerar författaren Laurie Lee som i sina romaner har 
skildrat människor, städer och byar vid den spanska kusten från 
1936: »… salta, magra havshatande byar som förbannar sin plats 
i solen.«

Provinsen Córdoba
Provinsen Córdoba består av det vilda obebodda bergsområdet 
Sierra Morena i norr, de bördiga jordbruksområdena kring Gua-
dalquivir samt vinområdet Montilla och de historiska städerna 
Baena, Priego de Córdoba och Alcala La Real, Cabra och Lucena 
i söder. Staden Córdoba har ett imponerande historiskt förflutet 
och är idag en mycket intressant stad att besöka.

Sierra Morena
Den karga bergskedjan sträcker sig tvärs över norra Andalusien. 
I provinsen Córdoba är bergen ofta skogsklädda med pinjetallar 
och ek och i skogarna finns hjortar och vildsvin. Området är glest 
befolkat och har inte många besökare.

Vid en tur i skogsområdet kan man besöka Anora, en liten stad 
som är känd för att bevara gamla sedvänjor från Cruses de Maya, 
majkorsen. Man gör färggranna blomstersmyckade kors till fiestan 
i maj månad. Korsen sätts upp på torg och i gathörn.

Byn Hinojosa del Duque har en stor gotisk kyrka från 1400-talet, 
Catedral de la Sierra, som dominerar byn helt och hållet. I Belal-
cázar finns det ett slott med ett stort torn från 1480, som nu är i 
ruiner. Här föddes 1480 Sebastian de Belalcázar. Han blev conquis-
tador och erövrade Nicaragua. Penarraya-Puebloneuvo var en gång 
en betydande järn- och koppargruva.

Bron i Ronda.


