Rutes alternatives
Conferències, fires, festivals... la ciutat bull durant tot l’any amb propostes que congreguen
professionals de moltes disciplines que visiten la ciutat per un interval de dies curt. Per gaudir
de Barcelona en poques hores, us transmetem un seguit de propostes top ten que satisfaran les
expectatives dels qui vénen a la recerca d’art, disseny, música i una cultura urbana alternativa.

Dos dies
Amb dos dies de vacances, si s’organitza bé, es poden descobrir racons que parlen per si mateixos
de la personalitat de Barcelona. En aquesta ruta ens aturarem a tots els locals que han marcat la
història de la ciutat perquè hi han crescut. Es pot començar per conèixer el Raval i els seus carrers,
on la convivència de diferents cultures es palpa a qualsevol indret. Gastronomia, art, llengües...
tot es barreja i forma un mosaic acolorit que es manifesta a cada moment. Una bona manera
d’endinsar-nos en la idiosincràsia del barri és començar el matí al jardí de l’Escola Massana, on
els estudiants s’afanyen a preparar les classes i els turistes prenen el sol. Del Mendizábal, una
petita barra a peu de carrer, surten els mojitos més cobejats d’arreu, però també entrepans amb
ingredients frescos com ara formatge i alvocat. I després de prendre l’aperitiu i passejar per la
rambla del Raval i els voltants, podeu gaudir d’un plat casolà al Romesco, un bar de tota la vida.
Després de dinar, el Barri Gòtic us espera per començar a somiar que viviu en una altra època,
amb fanals medievals i la saviesa del barri jueu impregnada a cada cantonada. Us recomanem una
passejada pels voltants de la catedral, i a mitja tarda visitar la teteria Caelum, coneguda no només
pels dolços i el te, sinó també per la meravella arquitectònica que s’amaga als seus soterranis: uns
banys jueus que es conserven en perfecte estat. I per acabar el dia, canviem de barri per visitar
el Born, amb l’església de Santa Maria del Mar presidint l’entrada a la Rambla, on destaquen les
botigues de disseny i delicadeses. Un bon lloc per sopar i reviure l’època modernista és el Pla de
la Garsa, a més d’exquisit està molt bé de preu. Si el dia dos de la vostra visita a Barcelona és
diumenge, heu d’anar al Mercat de Sant Antoni a la recerca de joies editorials i discogràfiques. És
un clàssic passar el matí entre llibres i pòsters de pel·lícules antigues i acabar prenent l’aperitiu a
la terrassa d’ Els Tres Tombs, punt de trobada dels qui aprecien les tapes de tota la vida. Ens hem
d’acomiadar de Barcelona al mar. La Barceloneta ens dirà adéu amb una suculenta paella al Suquet
de l’Almirall, amb una llarga tradició d’aquest apreciat plat mediterrani. Si us queda energia i ànims,
abans de marxar podeu fer una llarga passejada per la vora del mar fins al Fòrum, i conèixer la
personalitat d’una zona propera al Poble Nou que pren vida per moments.

Escola Massana. Hospital, 56. 934 422 000. www.escolamassana.es.
Mendizábal. Junta de Comerç, 2.
Romesco. Carrer de Sant Pau, 28. 933 189 381.
Caelum. Palla, 8.
Pla de la Garsa. Assaonadors, 13. 933 152 413.
Els Tres Tombs. Rda. Sant Antoni, 2. 934 434 111.
Suquet de l’Almirall. Pg. Joan de Borbó, 65. 932 216 233.
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