Poble Espanyol
La idea inicial
El Poble Espanyol, es va construir entre els anys 1926 i 1929 amb la idea inicial de reunir sota
la forma d’un poble, amb unitat de conjunt, elements representatius de l’arquitectura de totes les
regions espanyoles: l’església, les cases (les modestes i les senyorials), la fonda, les botigues,
els obradors artesans…, tots trets de la realitat. Plaça Aragonesa, carrer de l’Alcalde de Móstoles,
travessia del Maestrazgo, grades de Santiago, carrer de Los Arcos, placeta del Carmen… són
noms prou significatius que ens porten a diversos indrets de la Península.
El barri català es troba al voltant de la plaça de la Font, còpia de la de Prades (l’Alt Camp). Hi ha
edificis de Santa Pau i Besalú (la Garrotxa), Rupit (Osona), Camprodon (el Ripollès), Isona (el
Pallars Jussà), Montblanc (la Conca de Barberà), Premià de Dalt (el Maresme), la Garriga (el Vallès
Oriental), Cornudella (el Priorat), Tàrrega (l’Urgell)…
Per la Porta de Prades s’arriba al monestir romànic, amb un claustre que reprodueix el de Sant
Benet de Bages, i l’església ens porta a Santa Maria de Porqueres, per exemple.
L’artesania és un aspecte important del Poble Espanyol. Quan es va inaugurar, l’any 1929, hi havia
forjadors, vidriers, teixidors, carreters, barbers, boters, terrissaires, torners, cistellers, sastres de
vestits típics regionals i fotògrafs. També es cuidava el menjar i el beure, i a més de restaurant, cafè
i hostal, hi havia una freiduria de peix i botigues d’embotits, de begudes, de vins, de bombons, de
pastissos, de confits, de galetes i neules, de torrons, de xocolata artesana, així com una taverna
de vins catalans. Tot plegat, al costat d’una munió d’establiments on es venien des d’antiguitats fins
a ceràmica de l’Alcora, des de brodats de Mallorca fins a mantons de Manila, des d’ocells fins a
espardenyes...

L’espai actual
Actualment, el Poble Espanyol, a més de ser un lloc de visita obligada per a qui vulgui tenir una visió
de conjunt dels diversos estils de construccions arquitectòniques i urbanes de tot Espanya, s’ha
convertit en un espai de reunió per a les persones que també vulguin gaudir d’espectacles teatrals,
concerts, o compartir un bon sopar amb els amics en algun dels restaurants que hi ha.
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