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.

Una tarda
Ningú pot marxar de Barcelona sense haver viscut la interculturalitat del Raval perquè
reflexa a la perfecció l’esperit de la ciutat, carregat d’història antiga, però també de nous
relats que sorgeixen cada dia de manera espontània. Immigrants d'arreu del món ens
regalen un barri de contrastos en què es pot aprofundir en una sola tarda. Per entendre bé
la personalitat irreverent i inconformista de la ciutat es pot començar prenent un cafè a
qualsevol bar amb terrassa a prop del Macba (Museu d'Art Contemporani de
Barcelona). Skaters de totes les edats i nacionalitats es troben als seus murs per practicar
i aprendre. Amb el soroll de fons de les rodes que toquen el ciment, l’ambient heterogeni
que s’hi respira, amb persones de diferents edats i condicions, agafa un sentit molt
particular. Després de gaudir d’aquest espectacle gratuït a la mateixa plaça dels Àngels,
amenitzat molts cops per activitats que promou el FAD (Foment de les Arts i del
Disseny), podeu visitar l'exposició en curs del CCCB (Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona), que està a tocar del Macba. S’ha de consultar la programació, però s'hi fan
mostres com el World Press Photo o el Festival d’Art Contemporani BAC!, amb obres
d’artistes emergents d’arreu. Per tancar la sessió artística, res millor que fer una ullada a la
llibreria Laie del centre, especialitzada en humanitats. Hi trobareu els catàlegs de les
exposicions que hi han passat, revistes de cultura contemporània i material audiovisual. Un
dels noms associats irremeiablement a la roba vintage és Holala Ibiza, marca que no
només s’ha consolidat a l'Illa Blanca, sinó també a Barcelona. Fa poc més d’un any van
inaugurar Holala Plaza, botiga de visita obligada situada justament al costat del CCCB, ja
que a més de roba de segona mà hi trobareu una llibreria de disseny amb capçaleres de
revistes molt interessants, mobles vintage i exposicions d’artistes vinculats a l’art de carrer,
que acostumen a inaugurar amb livepaintings. Després de les 21.00 hores, i abans
d’acabar aquesta petita incursió a la ciutat, passejar per la rambla del Raval és una bona
opció per posar el punt i final a aquest relat que parla de barreja, ja que hi trobareu kebabs
que conviuen amb locals de disseny. La darrera copa la podeu fer al Madame Jasmine,
just davant de l’escultura El gat, de Botero. Aquest bar reviu la Barcelona de cabaret que es
trobaven els primers mariners en tocar port. Decorat amb els records d’aquest suposat
personatge de l’època, s'hi respira un aire bohemi i encisador.

Macba. Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Plaça dels Àngels, 1. 934 120 810.
Horari d’estiu (del 24 de juny al 24 de setembre). De dilluns a divendres d'11.00 a 20.00
hores. Dijous i divendres horari especial fins a les 24.00 hores. Dissabtes de 10.00 a 20.00
hores. Diumenges i festius de 10.00 a 15.00 hores. Dimarts no festius tancat.
www.macba.cat
FAD. Foment de les Arts i del Disseny. Plaça dels Àngels, 5-6. 934 437 520.
www.fadweb.org.
CCCB. Montalegre, 5. 933 064 100. www.cccb.org.
Libreria Laie CCCB. Montalegre, 5. 934 813 886. Obert cada dia de 10.30 a 20.30 hores.
www.laie.es/cccb.
Holala Ibiza. Plaça de Castella, 2. 933 020 593. http://holala-ibiza.com/blog.
Madame Jasmine. Rambla del Raval, 22.

