De schone schijn van
scherven – Park Güell

Na een bescheiden begin schiet de succescurve
van het in 1900‑1914 hoog boven de stad aan‑
gelegde park tegenwoordig stijl omhoog. Het in
1890 door Gaudí in opdracht van zijn mecenas
Eusebi Güell geplande tuindorp vond geen ko‑
pers voor de zestig aangekondigde huizen. In
plaats van de bedoelde symbiose van natuur en
wonen sloeg de meter uit in de richting van na‑
tuur. ‘Dat is ook mooi’, vond de UNESCO en riep
het park in 1984 uit tot Werelderfgoed.
Ja, sinds 2013 betaal je toegang voor het gedeelte van Park Güell 1 waarin de bouwwerken van
Gaudí staan. Dit is niet bedoeld als geldklopperij,
maar als reguleringsmaatregel voor de toeristische massa’s, die het park in voorbije jaren overstroomden. De rest van het eromheen aangelegde
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Bij het uitzicht over de
stad vanaf de slingerende stenen banken in het
Park Güell waan je je
bijna in een fantasy-film.
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Van kathedraal tot Plaça Sant Jaume

Kleiner en fijner: Plaça Felip Neri en
Museum Marès

Via de Carrer del Bisbe en de Carrer de Montjuïc
loop je vanaf de kathedraal snel naar de verborgen
gelegen Plaça de Sant Felip Neri 4. Het meestal verlaten kleine plein was de bestemming van
Antoni Gaudí’s dagelijkse avondwandelingen. Op
weg daarnaartoe werd hij in juni 1926 door een
tram aangereden en dodelijk verwond. Aan het afgelegen en stille plein is geen bar of terrasje te vinden. Oeroud plaveisel, een paar bomen, een kleine
fontein, de kerk Sant Felip Neri – dat is alles. Het
doet betoverend en vredig aan, ondanks de kogelgaten uit de Spaanse burgeroorlog die vandaag

INFO EN OPENINGSTIJDEN

Kathedrale La Seu 1: Plaça de la
Seu, s/n, www.catedralbcn.org, dag.
8‑19 uur.
Museu Frederic Marès 5: Plaça de
Sant Iu, 5‑6, tel. 932 56 35 00, www.
museumares.bcn.cat, di.‑za. 10‑19, zonen feestdagen 11‑20 uur, € 4,20, met
korting € 2,40.
Museu d’Historia de la Ciutat 6:
Plaça del Rei, s/n, www.museuhistoria.
bcn.cat, di.‑za. 10‑19, zo. 10‑20 uur,
1 jan.,1 mei, 24 juni, 25 dec. gesloten,
museum € 7, met korting € 5, zo. vanaf
15 uur gratis.
Generalitat 8: Plaça de Sant Jaume,
4. De zetel van de Catalaanse regering
is op ‘Open Dagen’ te bezichtigen voor
individuele personen en na schriftelijke
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aanmelding voor groepen. Informatie
via www.president.cat/pres_gov/pre
sident/ca/presidencia/palau-generalitat/
visites.html.
ETEN EN DRINKEN

Bilbao Berria 1: Plaça Nova, 3, www.
bilbaoberria.es, dag. 10‑24 uur, met
filiaal in de wijk Born (C/ Argenteria, 6).
Mesón del Café 2: Plaça Sant Jaume
16, tel. 933 15 07 54, ma.‑do. 7‑22,
vr.‑zo. 9.30‑12 uur.
KEKKE SOUVENIRS EN MEER

La Capell 1: Plaça Nova, 5, www.
lacapell.com, ma.‑za. 10‑20, zo. 10‑15
uur.
Cereria Subirà 2: Baixada de la
Llibreteria, 7, tel. 933 15 26 06, ma.‑do.
9.30‑13.30, 16‑20, vr. 9.30‑20, za.
10‑20 uur.
Sala Ciutat 3: C/ de la Ciutat, 2,
http://barcelonallibres.bcn.cat/es,
ma.‑za. 11‑20 uur.
Formatgeria La Seu 4: C/ Dagueria,
16, tel. 934 12 65 48, di.‑za. 10‑14,
17‑20 uur.
La Manual Alpargatera 5: Avinyó,
7, tel. 933 01 01 72, www.lamanual
alpargatera.com, dag. 9.30‑13.30,
16.30‑20 uur.
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Wat is waar?
als ’s avonds met zijn talrijke bars en
restaurants.
El Raval
De beroemde Ramblas vormen de grens
tussen de oude stad en El Raval (k
E 5‑7), waar achter de Drassanes, de
middeleeuwse scheepswerven, ooit de
kloosters, ziekenhuizen, scholen en ar
menhuizen het stadsbeeld bepaalden. In
de 19e eeuw ontwikkelde zich hier een
mengsel van uitgaanswijk (Paral.lel) en
armoedige achterbuurt. Het imposante,
door Richard Meier ontworpen gebouw
van het Museu Nacional d’Art Contemporani gaf in de jaren 90 El Raval
de impuls tot een opleving en hoop op
een betere toekomst.
Montjuïc
De Montjuïc (k A-D 5‑7) is een soort
’magische berg’ die bij veel Barcelone
zen geliefd is als doel voor een uitje op
de zondag. Cultuurliefhebbers vinden er
fantastische musea en kunstcollecties,
met name de Miró-stichting, het Nationaal Paleis en het expositiegebouw
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CaixaForum. Wie van natuur houdt,
kijkt zijn ogen uit in de grote parken,
sportievelingen kunnen er fietsen, jog
gen en zwemmen.
Oude stadshaven, nieuwe stranden
Rondom de oude stadshaven (k F/G 7)
vind je een groot aquarium en een niet
zo interessant winkelcentrum. Meer bijval
krijgen de de oude visserswijk Barceloneta (k F-H 7/8) en de strandzone,
die zich kilometers ver naar het noorden
uitstrekt.
Eixample en Gràcia
Het woord Eixample betekent ’uitbrei
ding’ en verwijst naar de oorsprong van
deze wijk: in de 19e en het begin van
de 20e eeuw groeide de bovenstad van
Barcelona buiten haar grenzen dankzij
de bouw van talrijke prachtige gebou
wen in de stijl van het modernisme.
Vandaag de dag gaat Eixample naad
loos over in het vroeger zelfstandige
stadsdeel Gràcia (k C-H 1‑4). Tot de
hoogtepunten van de wijk behoren de
Sagrada Família en het Park Güell.
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