EL QUIXOT I BARCELONA
Aquest 2015 es commemora el IV Centenari de la Publicació de la II Part del Quixot.
Amb aquest aniversari a l'horitzó, aquesta ruta urbana no només pretén sumar-se a
aquesta efemèride, sinó també apropar als barcelonins una privilegiada i singular
aproximació als escenaris de la novel·la a Barcelona.
Com a periodista i col·laborador habitual del DOMINICAL d'El Periódico de Catalunya,
en una ocasió, ja fa més de 10 anys, vaig tenir el privilegi d'entrevistar a casa seva el
gran cervantista Martí de Riquer. Quan li vaig preguntar què li diria a algú que encara
no hagi llegit El Quixot, l'investigador em va respondre amb un mig somriure: "Doncs
que encara té l'oportunitat i el plaer de llegir-lo".
Amb aquestes paraules en ment, aquesta ruta està pensada per apropar
als nous lectors (o aquells que ja van gaudir d'aquest plaer) a l'obra de
Miguel de Cervantes però, sobretot, per viure El Quixot a Barcelona.

En 2015 es commemora el IV Centenari de
la publicació de la II Part de El Quixot, obra en la
que Barcelona juga un paper determinant
El punt de partida de la ruta -de unes 2h 30 min aprox.És la Catedral de Barcelona, una coordenada que permet fer una primera aproximació
a la biografia de Cervantes. Seguidament, ens endinsarem al Call, on no només
descobrirem el barri jueu sinó també la seva relació amb la novel·la de Cervantes.
El carrer Montcada i al Pla de Palau ens brindaran altres escenaris urbans de la
Barcelona Cervantes, espais en què discorren alguns dels episodis claus de l'aventura
vital i literària del Quixot.
Com a colofó a la ruta, un espai
de luxe: la terrassa de l'Hotel
Duquessa de Cardona, un
enclavament que ens permetrà
imaginar l'última batalla del
Quixot davant el Cavaller de la
Blanca Lluna mentre assaborim
una refrescant copa de cava o de
vi.

