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Basilikaen La Segrada Familia av Gaudi.

Skulptur av Rebecca Horn, "Blessed Air".

En av byens artige overraskelser. Bygningen var
ellers klassisk, mens to av fasadene så altså slik ut.

Torsdag 3. mai dro jeg fra Flesland via Amsterdam, for til slutt å lande trygt i Barcelona.
Det var sent på kvelden da vi ankom byen, og forventningene til neste dag var skyhøye.
Vi bodde like ved La Rambla, og vår første tur gikk selvsagt gjennom den berømte gaten.
Her var jeg mer opptatt av hva som skjedde på fasadene til byggene vi passerte fremfor
det som foregikk på bakkeplan. Det var mye klassiske fasader i stein og mur, noen litt
mer alminnelige, men plutselig dukket det opp en fasade med paraplyer på. Det var med
andre ord mye forskjellig, og forventningene økte.
For å få se og oppleve mest mulig hoppet vi på en sightseeing-buss. Guiden på bussen
forklarte at Barcelona er en by i stadig forandring, fordi man ønsker å gjøre det så ideelt
som mulig for de omlag 5 millioner innbyggerne som bor i og rundt byen. Det første som
slo meg var at det virkelig var mange mennesker, og at avstandene var noe helt annet
enn jeg hadde opplevd før. Det var ikke langt mellom hver byggeplass eller prosjekt,
men mye var det likevel å se. Det var noe berikende på nærmest hvert kvartal. Det
kunne være alt fra artige bygg til en elegant utsmykning. Noe var nylig påbegynt, noe var
under renovering, og så har du basilikaen La Sagrada Familia de har bygget på siden
begynnelsen av 1880-tallet! Dette er eller var livsverket til Spanias kjente arkitekt
Antoni Gaudí som ble prosjektleder bare ett år etter byggingen var i gang. Det skulle bli
et tempel, men Gaudí droppet den opprinnelige konstruksjonen, bygget den etter sine
planer, og Kirken/tempelet ble Basilika i 2010. Konstruksjonen pågår fremdeles etter
skissene hans, men den blir nok ikke ferdigstilt på mange år.
Barcelona har en rekke arkitektoniske delikatesser, og kan by på noe for enhver smak.
Det er umulig å ikke la seg begeistre. Det meste er så ” for seg gjort”. De fleste
bygningene er verdsatt med en eller annen form for utsmykning som ser veldig avansert
ut. Selv den som ikke er så faglig interessert vil bli overveldet i noen tilfeller. Et
prakteksemplar her er uten sammenligning og selvfølgelig nettopp denne basilikaen til
Gaudí som fremstår nærmest som et fiktivt sandslott.

Gaudí ble inspirert av jugendstil eller Art Nouveau, i Spania kalt modernismo, og skapte
slik helt unike og egentlig utenkelige uttrykk i sine verk. De bløte skulpturelle fasadene
klarer på en eller annen måte likevel å fremstå massive og robuste.
Det var mange inntrykk på kort tid, og rene kaoset av stilarter. Dette gjorde oppholdet
enda mer spennende og noe uforutsigbart, som da vi gikk på bygningen med den artige
fasaden (bildet til høyre). Barcelona blir omtalt som en eklektisk by hvor du får
smakebiter fra flere epoker. Du kan for eksempel se litt av den romerske perioden i de
”De Romerske vegger”, gotikken reiste flere flotte bygg bl.a. den fantastiske kirken Santa
Maria del Mar som står veldig flott idag, til og med barokken har satt sitt spor i La
Rambla og Barcelona gjennom Betlehem kirken eller ”Esgléssia de Betlem”.
Det er en by som har noe for alle. Et ruvende nattliv, fantastisk mat, utallige
shoppingmuligheter, mens vi interesserte oppsøker gjerne noen av Spanias
arkitektoniske høydepunkt, et par av de er nevnt allerede. Det gotiske kvartal i hjertet av
byen er et annet høydepunktene, men for mange er det først og fremst La Seagrada
Familia eller noen av de andre verkene til Gaudí som Casa Batlló, Casa Milà, Palau Güell
og parken Parc Güell. Flere av de modernistiske byggene hans er på listen over UNESCOs
verdensarver.
Det var mye som skulle absorberes, og øyne, kropp og sinn var sliten etter helgen, men
langt i fra mett!
Dette var mitt første besøk i den innholdsrike og svært populære byen, og jeg fant fort ut
at kulturelle Barcelona har utrolig mye forskjellig å by på, så det blir garantert ikke det
siste besøket jeg gjør.

