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Advertentie

Het gevoel van Gràcia
Als reisverslaggever de wereld over en dan toch steeds terugkomen in de stad waar je altijd al kwam.
Barcelona! En dan het liefst een onderkomen in de wijk Gràcia. Waar de bejaarden de krakers en
studenten begrijpen. Door Eric van den Berg

Doen

Barcelona
Inwoners: 1,7 miljoen (groot
Barcelona 3 miljoen)
w w w. b a r c e l o n a t u r i s m e. c o m

Ko f f i e
Fijne atmosfeer, hier kun je wel
even zitten: La Nena, Xocolatería,
Ramón y Cajal 36, vlakbij Plaça de
Revolució. Ook voor geweldige
taarten (en chocola natuurlijk).
Meer reuring bij Il Caffe di Pietro,
voor het marktgevoel in de och-
tend, op de hoek van Torrijos en
Travessera de Gràcia. Aan de an-
dere kant van de Abacería-markt:
Café Nelson. Voor goede koffie en
delicatessen uit de regio.

Eten
Focus op de lunch, niet op het
avondeten. Bijna alle restaurants
hebben een lunchmenu, va-
riërend in prijs van pakweg 7,50 à
10 euro. Reserveren kan door-
gaans niet. Aanraders: Cal Boter
op Carrer de Tordera 62, Bilbao
op Carrer de Perill 33, Origen 99,9
% op Ramón y Cajal 12, en Niu
Toc op Plaça de Revolució. Op
datzelfde plein voor de beste tap-
as naar Sureny (Tapes i Vins).

Drinken
Persoonlijke favoriet, met zon én
schaduw: Bar Virreina op Plaça
de la Virreina. Ook voor broodjes
trouwens. Het hele plein is oké,
overdag en ’s avonds. Dus ook
naar de Terra Bar aan de over-
kant, naast de kerk. Later op de
avond: café La Baignoire, met
bloemetjesbehang en hoge bar, in
Carrer de Verdi. Aan Plaça del Sol
tal van cafés: Mond Bar, Woody
(jazz), Sol de Nit.

IJs
Zonder overdrijven: het beste
schepijs van Barcelona: de Gela-
tería op Plaça de Revolució. Op
maandag en dinsdag dicht, ande-
re dagen open vanaf 17 uur. Je
moet wachten, maar dat is op dit
plein prettig genoeg.

Bioscoop
Zonder twijfel de beste bioscopen
van heel Barcelona: de filmhuizen
Verdi op Verdi 32, en het broertje
Verdi Park (in zelfde blok) op Tor-
rijos 49. Alle films in originele ver-
sie en niet nagesynchroniseerd.

Festival
Hét feest van de wijk: het Festa
Major de Gràcia, in de derde
week van augustus. Straten en
pleinen worden niet zómaar ver-
sierd; het is een grootse wed-
strijd. Dit jaar van 15 tot en met
21 augustus. Gekkenhuis! Zie
w w w. f e s t a m a j o r d e g ra c i a . c a t .

Hotel
In het oude hart van Gràcia zitten
nagenoeg geen hotels. Wel het
peperdure Casa Fuster, aan het
eind van de Passeig de Gràcia.
Veel hotels zitten er aan de rand
van het gebied, en daar zijn de
straten niet heel bijzonder. Wie
dichtbij wilt zitten, kan terecht in
een van de vele hotels in de
Eixample, de wijk met het recht-
hoekige stratenpatroon. Meestal
een of twee metrohaltes naar
Gràcia. Of gewoon lopen.

Ve r v o e r
Metrohaltes: Fontana en Diagonal
(groene lijn), Joanic (gele lijn),
Gràcia (FGC-trein). Met bus vanuit
het centrum ook goed te doen:
lijn 22, 24 en 28 gaan ‘omhoog’
door Gran de Gràcia, en ‘omlaag’
weer de stad in door Via Augusta.

Vlucht
Diverse maatschappijen vliegen
op Barcelona, waaronder Clickair
(prijsvechter van Iberia), Transa-
via en KLM. Meestal kom je uit op
een retourprijs van 120 à 150
euro, inclusief belastingen.

Gids
Voor de hele stad: de Time Out
B a rc e l o n a . Voor de wekelijkse
agenda, koop de Guía del Ocio in
een kiosk voor 1 euro.

I n de ochtend, als de eerste rol-
luiken omhoog gaan, als de
knipperende uithangborden
van de apotheken al 22 graden
of hoger aangeven, is Gràcia

nog van de oude mannen en vrou-
wen. Ze praten elkaar bij op de
bankjes van het Rius i Taulet-plein,
onder de klokkentoren, ze drinken
een koffie bij Pietro, waar het leven
van de markt door de ramen naar
binnen waait.

Gràcia was altijd de ‘gezonde’
wijk van Barcelona – een wijk om
uit te rusten, om te genezen. Ver
van de fabrieken, van het verkeer,
ver van De Stad. Want zo zien voor-
al de ouderen in Gràcia dat: je hebt
Gràcia, en je hebt Barcelona. Wie
boodschappen gaat doen bij Plaça
Catalunya, gaat naar ‘beneden’,
gaat naar De Stad.

Daar, bij dat plein aan de kop van
de Rambla, is het almaar drukker
geworden. En hoe. Sinds de make-
over van Barcelona voor de Olym-
pische Spelen van 1992, is het aan-
tal toeristen meer dan verdrievou-
digd. Nu heb je eerst de toppers
Londen, Parijs en Berlijn, en dan
heb je meteen Barcelona, niet eens
een hoofdstad, met zo’n 5,5 mil-
joen bezoekers per jaar.

Barcelona heeft het allemaal: de
Gotische Wijk, het Picasso Muse-
um, een kilometers lang zand-
strand en natuurlijk alles waar de
naam Gaudí bij hoort: de Sagrada
Familia, La Pedrera, en ook Parc
Guëll, het park dat de architect
aanlegde aan de noordkant van
Gràcia. Per dag gaan er honderd
volle bussen die kant op; Gràcia is
echter geen halte. Ook de shop-
pingroute van Turisme de Barcelo-
na gaat de andere kant op.

Zonde, denk je dan. Maar toch

ook weer niet. Want je zit op een
pleintje in de zon. Op een kalm
maar lustig kabbelend pleintje in
de zon.

Als reisverslaggever de wereld
zien, en dan toch steeds terugko-
men in de stad waar je ook 15 jaar
geleden al kwam. Barcelona, mis-
schien al wel voor de 20ste keer. En
altijd even naar Gràcia. Waar zo
veel straten uitkomen op een
pleintje. Waar de warenhuizen van
El Corte Inglés geen plek hebben
en jonge ontwerpers wel. Waar
jong oud groet, en oud jong, waar
de bejaarden de krakers en studen-
ten begrijpen.

Wat zij delen: het gevoel van Grà-
cia. Een wijk waar altijd gezamen-
lijk is gestreden voor ideeën. Al
sinds het dorp in de 19de eeuw
werd ingelijfd door de grote stad,
die uit zijn voegen barstte. Gràcia
is altijd voor onafhankelijkheid ge-
weest (het gratis krantje l’Indepen -
dent is er nog steeds), voelt zich li-
beraal en progressief, staat open
voor grote groepen zigeuners net
zo goed als voor geëmigreerde Ar-
gentijnen.

Helden en slachtoffers worden
geëerd. Anna Frank (met een a)
kreeg een pleintje, het eerbetoon
aan John Lennon bestaat uit een
plein én een grote glimmende el-
pee aan de muur: Doneu una opor-
tunitat a la pau staat er in gegra-
veerd, wat wij Give Peace a Chance
zouden noemen.

Want Catalaans zijn ze. Nog na-
drukkelijker dan in de rest van Bar-
celona. Noem het nationalistisch,
noem het een diep gevoel van
trots. In Gràcia zeg je geen buenos
días maar bon dia als je een glim-
lach wilt. In Gràcia heeft Café Sa-
lambó zijn eigen –overigens geres-

pecteerde – literaire prijzen: eentje
voor het Spaans, eentje voor het
Catalaans. Boetiekjes met spullen
uit de hele wereld verkopen coses
del mon.

En toch is Gràcia weer zo bijde-
tijds dat je juist hier moet zijn om
een goeie film te kijken die níet is
nagesynchroniseerd; Verdi is de
beste en leukste bioscoop van Bar-
celona. En de beste koffie is de bio-
logische koffie bij Xocolatería La
Nena. Waar een bordje hangt dat
de stemming aangeeft: ‘In deze
ruimte mag gelezen worden.’

Altijd een uitnodiging om terug
te keren. Voor het gevoel van Grà-
cia. Om ’s ochtends melk te halen
bij de melkboer op Carrer de Torrij-
os die nog een stal naast zijn toon-
bank heeft, want nog niet zo lang
geleden stonden daar zijn koeien.
Om ’s avonds, als de meeste rollui-
ken zijn gesloten, als Gràcia van de
jonge mannen en vrouwen is, mid-
den op Plaça del Sol te gaan zitten.
Waar je dan wacht op een jongen
die illegaal een blikje Estrella
Damm verkoopt voor 1 euro.

Vertel het niet verder.
Si us plau. !

>stad Barcelona

Steden
Europa
1. Barcelona, Spanje
2. Istanbul, Turkije
3. Londen, Groot-Brittannië

Buiten Europa
1. Kaapstad, Zuid-Afrika
2. New York, VS
3. Cusco, Peru
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BARCELONA

Gràcia, Barcelona. Van links af: de
klokkentoren op het Rius i Taulet-
plein, Carrer de Torrijos, en koffie-
tent Pietro. Linksonder: elpee aan
de muur op Plaça John Lennon.
Fo t o ’s Eric van den Berg


