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Passejada i taula del 1905
Una empresa ofereix una ruta guiada i teatralitzada per alguns edificis modernistes del
Raval H L’activitat ‘Exciting Modernism’ inclou un sopar d’època a l’Hotel España
BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

Davant del Palau Güell (Nou de la
Rambla, 3-5), Manolo, el servent
de l’amo de l’Hotel España, Mi·
quel Salvador, espera un grup de
27 persones. Vol portar-les a l’ho·
tel del seu amo, no sense abans ex·
plicar-los la història del Barri Xino.
«Aquest barri està ple de prostitutes i de cabarets. També de mariners que vénen de fora. I, és clar,
de senyorets. Compte amb els cotxes de cavalls», els diu. Som a l’any
1905.
Exciting Modernism és el nom
d’una curiosa experiència turís·
tica i culinària que es porta a ter·
me els dissabtes de juliol i els di·
vendres i dissabtes de setembre. Es
tracta d’una ruta teatralitzada per
emblemàtics edificis modernistes
que inclou una visita audioguiada
pel Palau Güell, un recorregut tea·
tralitzat per part del Raval amb un
actor (que explica també la histò·
ria del Teatre del Liceu i de l’Hotel
España) i un sopar en aquest presti·
giós hotel amb un menú dissenyat
pel xef Martín Berasategui. L’expe·
riència costa 70 euros.

L’obra de Gaudí
«Aquesta proposta va dirigida a un
públic mitjà alt que aprecia, a més
de la cultura, la gastronomia», ex·
plica Odalys Peirón, de Barcelona
Exciting, l’empresa organitzado·
ra. Dins del Palau Güell, constru·
ït entre el 1886 i el 1890 i propie·
tat de la família Güell i López, el vi·
sitant recorre totes les habitacions
i vestíbuls que formen part del cè·
lebre edifici dissenyat per Gaudí,
a la vegada que escolta una narra·
ció detallada. Però, a més de conèi·
xer les interioritats d’aquest edifi·

RICARD CUGAT

Informació
sobre la reforma
de Sant Joan
Sis plafons informatius expli·
quen a la seu del Districte de l’Ei·
xample (Aragó, 311) com queda·
ran els nous trams del passeig de
Sant Joan quan culminin els tre·
balls de reforma. L’objectiu és do·
nar continuïtat a les obres de mi·
llora que ja es van fer en el tram
comprès entre l’Arc del Triomf
i la plaça de Tetuan. També ara
s’ampliaran voreres i s’instal·
laran zones de joc.

les corts

El camp del
Barça obrirà un
pas de vianants
Les instal·lacions del FC
Barcelona, que ocupen 20 hectà·
rees, permetran el pas dels veïns
per satisfer una antiga reivindica·
ció. El recinte del Camp Nou su·
posava una barrera insalvable. El
nou pas també absorbirà l’intens
trànsit de vianants que genera el
Museu del Barça. A més a més, es·
tà previst crear un nou accés per
a vehicles.

33 Personatge en acció 8 Un actor irromp en el sopar modernista a l’Hotel España, dissabte passat.

SARRIÀ-SANT GERVASI

Un actor passeja
els comensals i els
porta a sopar en
una activitat que
costa 70 euros

La Salle obrirà
una residència
d’estudiants

ci modernista, visualitza un petit ví·
deo sobre Antoni Gaudí, del qual el
director de l’Escola d’Arquitectura
on va estudiar va dir: «Hem donat el
títol a un boig o a un geni. El temps
ho dirà».
Mari Carmen, una de les partici·
pants a Exciting Modernism dissabte
passat, confessa que va sentir la cu·
riositat de visitar el Palau Güell al
caure-li a les mans un llibre d’edi·
ficis emblemàtics de la ciutat. Per a
ella, «és extraordinari que Catalunya
tingui tanta història i es fomenti d’aquesta manera». Al grup també hi
ha amants del modernisme, com

Josep Mateu. «M’agrada l’arquitectura modernista i per això he vingut.
A més, el complement de l’actor és
molt il·lustrador», diu.
La ruta finalitza amb el distingit
sopar a la Fonda España, restaurant
de l’hotel. Manolo, el criat, fa entrar
els visitants al local, on degusten
un menú modernista. A les postres
(mousse de mató amb granissat de
mel) ,un altre personatge entra en
escena. És Miquel Salvador, propi·
etari de l’Hotel España i cap de Ma·
nolo. Tornem al 1905. «Volem que
Barcelona sigui el París del Mediterrani», reivindica amb orgull. H

Ahir es va col·locar la primera
pedra d’una futura residència
d’estudiants fruit d’un conve·
ni entre La Salle Catalunya i Re·
sa. L’equipament, de 349 places,
es construirà al carrer de Quatre
Camins, entre els carrers de Llu·
çanès i Sant Joan de la Salle. La re·
sidència estarà just al costat de La
Salle Campus Barcelona.

