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9. Rundtur sydvest for Firenze
- med gåtur i San Gimignano

San Gimignano

127

Rundtur sydvest for Firenze
punkter undervejs. Mellem vinmarkerne stiger vi
op fra Vallechio til Ortimino og når frem til Montespertoli, som er en livlig landbrugs- og industriby
med det gamle slot Acciaiuoli. Slottet er restaureret i 1600-tallet, med tårne som minder om Palazzo
Vecchio i Firenze. Turen fortsætter gennem vinmarker og olivenlunde, vekslende med maki gennem Cerbaia og Giogolo, helt til den stejle nedkørsel ved Gore, som fører til Galluzzo og betalingsstedet ved motorvejen Firenze/Certosa.

Boccaccio
Giovanni Boccaccio (1313-1375)
var en uforlignelig
historiefortæller,
som regnes for
skaberen af italiensk prosa. Han
skrev mange kommentarer til Dantes
værker og var nær
ven af den tredje
helt store italienske
middelalderforfatter, Petrarca, med
hvem han korresponderede regelmæssigt gennem mere end 20 år.
Boccaccio blev født af en fransk kvinde af
høj herkomst, efter en kærlighedsaffære med
købmanden Boccaccino di Chellino fra byen
Certaldo. Som halvvoksen blev Giovanni
sendt til Napoli, fordi faderen havde besluttet, at sønnen skulle følge ham ind i forretningslivet. Men manglen på penge drev ham
modvilligt tilbage til prosaen i Firenze i 1341.
Fra 1362 boede han i familiens hjem i Certaldo, samtidig med at han de sidste to leveår
var ansat til at holde foredrag om Dantes
Divina Commedia i kirken S. Stefano di
Badia i Firenze.
Boccaccio tog alting let og var typisk for
1300-tallets italienske borgerskab, der elskede kunst og nydelser. Hans mesterstykke
var novelleværket Decameron, hvori syv
unge damer og tre unge mænd fra det rige
borgerskab i Firenze søgte tilflugt på landet,
på grund af pestepidemien i 1348. Herude
besluttede de at tilbringe tiden med at fortælle hver sin historie i ti dage: i alt 100 historier. Decameron er et dristigt, erotisk og satirisk værk, som beskriver charmen ved det
toscanske landområde og det dannede liv,
som fulgte med humanismen.
Mange af Boccaccios værker er filmatiseret af Passolini.

Internettet
På Internettet er der mange muligheder for at få et nærmere kendskab
til de byer, som vi har passeret.
Næsten alle byerne er selvstændige
kommuner med egen hjemmeside,
hvor der er mange nyttige oplysninger. Her findes stort set alt, lige
fra lokale statistikker, historie, fotos fra området, hotelreservationer,
til hvad der måtte være særligt interessant for turister. De fleste sider er kun på italiensk.
• www.commune.empoli.fi.it
• www.commune.montelupo-fio
rentino.fi.it
• www.commune.certaldo.fi.it
• www.commune.castelfioren
tino.fi.it
• www.commune.poggibonsi.si.it
• www.commune.monteriggioni.si.it
• www.commune.volterra.si.it
• www.volterra-toscana.net, er på engelsk og beregnet for turister.
• www.commune.colle-di-val-d-elsa.si.it
• www.commune.san-miniato.pi.it
• www.commune.sangimignano.si.it
• www.sangimignano.com, er byens hjemmeside
for turister. Den er på både italiensk og engelsk.
Gennemgår byens historie, kulturelle begivenheder, hoteller, kalender med festivaller,
Vernaccia hvidvine, safran, osv. Her findes
mange fotos og illustrationer fra San Gimignano.
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