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Meer dan
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Barcelona
Grote foto:
De Sagrada
Familia
Rechtsboven:
Fietsophaalpunt in de wijk
Eixample
Midden:
Parc Güell
Onder:
Messi in spe

Barcelona: stad der wonderen, Parijs aan zee, koningin der
steden, de grote verleidster. Aan superlatieven geen gebrek
voor een van de aantrekkelijkste steden van Europa. Barcelona
is een vitale cultuurstad met tientallen musea, parken, stranden,
wereldberoemde monumenten en een kosmopolitische sfeer en
een aangenaam, zonnig klimaat.

Wie Barcelona zegt, noemt in één adem
de Ramblas, de creaties van Gaudí –
met de Sagrada Familia als boegbeeld –
en voetbalclub FC Barcelona. Natuurlijk zijn dit verplichte nummers, maar
wie zich hiertoe beperkt heeft maar
weinig van de stad gezien. Barcelona
is ook lekker uitwaaien op de Passeig
Marítim, de vier kilometer lange
boulevard langs de Méditerranée, of
rustig de krant lezen in Parc Güell.
En wie niet heeft gedwaald door wijken
als Raval, Barceloneta of Gràcia, heeft
toch echt wat gemist.

Regeldrift op de Ramblas
Lekker ﬂaneren over de Ramblas is
een goede binnenkomer. Wat ooit het
open riool van de Ciutat Vella – de
historische kern van Barcelona – was,
is nu zo ongeveer de beroemdste

De gemeente kijkt met
argusogen naar de Ramblas
ﬂaneerboulevard ter wereld. Van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat beweegt een bonte mengeling van toeristen en buurtbewoners zich voort tegen
een decor van bloemenstallen, krantenkiosken, terrasjes en historische gebouwen zoals het Gran Teatre del
Liceu. Tekenaars, schoenpoetsers en

levende standbeelden dingen naar de
gunst van de voorbijgangers. Voor de
standbeelden is dat iets gemakkelijker
geworden want hun aantal is sterk
gereduceerd. De reden? De gemeente
kijkt de laatste tijd met argusogen naar
de Ramblas. De ene verordening volgt
de andere op. Waren de dierenstallen
al uit het straatbeeld verdwenen, nu
moet iedereen die als ‘estatua viva’ op
de Ramblas wil staan een examen
aﬂeggen en er zijn maar 15 plaatsen
beschikbaar. Ook de toerist ontkomt
niet aan de gemeentelijke regeldrift:
in bikini of blote bast ﬂaneren kan je
duur komen te staan.
Wat niet mag worden gemist is de
Mercat de la Boqueria. De overdekte
markthal halverwege de Ramblas is er
een zoals je die alleen langs de Middellandse Zee vindt: een bonte uitstalling
van groenten, fruit, bloemen, vlees,
vis en kazen in een zuidelijk hectische
sfeer. En je kunt er nog lekker eten
ook. Reisgidsen schrijven dat je ook
absoluut kofﬁe moet hebben gedronken
in Café l’Ópera, tegenover het Liceu,
een van die ‘karakteristieke’ cafés van
Barcelona. Maar de charme van weleer
lijdt er ﬂink onder de druk van het
toerisme. En als in een boek staat dat
ook Hemingway er ooit een stap over
de drempel heeft gezet, kun je het
helemaal wel schudden, want dan zit
het er vol met Amerikanen op badslippers.

Reisgids | september/oktober 2011 | 9

