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Ruta Culture Pilots a Barcelona 2: Carnaval, ‘Xanques’ i el Casal del Pati Llimona
al Gòtic

Des de fa molts anys el Casal Franja i Infantil ubicat al Centre Cívic Pati Llimona, co-organitza al mes de
febrer amb les associacions locals la rua del carnestoltes al barri Gòtic de Barcelona. El 'Gòtic' és una àrea
de gran diversitat cultural, no només perquè és visitat per turistes de tot el món, sinó també a causa de la
seva llarga història de la immigració. Les persones que viuen aquí avui són de diferents orígens culturals, i
consolidan les tradicions locals amb històries personals en la seva vida diària. Això es manifesta sovint en
les celebracions col · lectives, com a la 'Rua de Carnaval ". Podeu seguir aquest passeig pels estrets
carrers del Gòtic en qualsevol època de l'any, però si esteu a Barcelona pel Carnaval, assegureu-vos de
participar a la rua!

 



         

Aquí és on tots els participants es reuneixen i on comença la "Rua de Carnaval '. El Casal Infantil i Franja Gòtic del
Pati Llimona ha anat consolidant un grup d’infants i joves que participen en el grup de 'Xanques’ anomenat
“Llim.Pati.X”. Ells aprenen durant uns 6 mesos com caminar, ballar, fer i generalment com un es mou en xanques.
Durant el període previ al Carnestoltes els joves aprenen a caminar sobre xanques, però el més important és
desenvolupar noves habilitats, com el rendiment, treball en equip, el disseny de les màscares i els vestuaris,
co-dissenyar un projecte a llarg termini, i construir la seva autoestima. Quan es troben a la plaça de Sant Miquel
per iniciar la caminada, l'emoció de posar tot aquest temps de treball en el projecte és palpable. Podeu caminar
sobre els seus passos en mitja hora, i compartir la seva experiència.

A Catalunya hi ha la tradició de figures gegants, anomenades 'Gegants', que s’exhibeixen en les celebracions
locals. Cada districte o ciutat té els seus propis gegants particulars. Aquests són fins a tres metres d'alt, units per
una estructura de fusta, que és portat per una persona amagada sota la 'faldilla' de la figura, durant les
celebracions. Aquí al Carrer dels Gegants, el grup “Llim.Pati.X” se senten com a casa i molt més alt que abans ...

La rua de Carnaval inclou el carrer dels "Templers" que agafa el seu nom de la "Ordre del Temple ', també
anomenadats 'Templers '. Uns dels pocs vestigis d'aquesta ordre religiosa a Barcelona encara es poden trobar en
aquest carrer, que és la "Capella del Palau Reial Menor 'del segle 15. Aquest és un carrer tranquil durant el dia,
però a la nit es converteix en un espai molt animat per la vida nocturna, i és un tram difícil pels participants a la rua
de Carnaval , ja que els carrers són estrets i plens de gent.

Des del Carrer Templers al Carrer Ciutat són només uns pocs metres, però aquest tram costa amunt és un repte
per al grup dels "Xanquers", provant aquí les seves habilitats de caminar sobre xanques i la seva resistència ...

La continuació del carrer Ciutat és el carrer Regomir, on es troba el petit passatge que condueix al Pati Llimona.
Aquest edifici del segle 16 alberga el Centre Cívic Pati Llimona i el Casal Infantil i Franja Gòtic, tots dos
administrats per l’Ajuntament de Barcelona. El Centre té un pati amagat, tranquil i encantador, i porta el nom de la
família Llimona (i no, com moltes persones pensen, el d'un llimoner) ...

Després del Carrer i la Plaça Regomir, el passeig continua pel Carrer Callella i el carrer Comtessa de Sobradiel, al
carrer Avinyó. Mireu per sobre dels aparadors de les botigues i els cafès i bars, i podeu detectar les cases de la
població local. Aquí els edificis són trencaclosques de molts segles de construccións noves sobre antigues, i les
capes arquitectòniques reflecteixen les capes històriques i culturals tan riques en aquesta part de la ciutat.

Quan el Carnestoltes arriba a peu del conegut carrer d'Avinyó, s'omple de gent. A hores d'ara molts vilatans, així
com turistes s'han unit a la rua al llarg del camí, i el grup de joves de percussió 'Sambao', que marca el ritme i
porta la caminada, són animats i acompanyats per la gent ballant i cantant al seu voltant.

Sort que el proper carrer és Carrer Ample, i estem gairebé al final de la rua.

A la Plaça de la Mercè la rua del Carnestoltes acaba en una festa sorollosa i feliç, amb el ball i el riure dels
participants.
Aquesta mateixa plaça es transforma durant el carnaval, i es converteix en un mar de gent que canta i dansa,
davant la Santa patrona 'La Mercè'.

Esperem que gaudiu d'aquest passeig, i que podeu apreciar alguns dels detalls i l'encant que sentim del nostre
barri, i que hem volgut compartir amb vosaltres.
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