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De bar em bar em Barcelona
Um roteiro pelos inferninhos mais calientes do bairro gótico
Adriana Setti

Barcelona não é a cidade que nunca dorme. A siesta depois do almoço continua firme e forte por aqui.
Durante a noite, porém, as ruas da cidade são mais agitadas que qualquer Nova York. Ainda mais quando faz
calor. Para comemorar a chegada do verão, escolhemos alguns dos melhores lugares para ver e ser visto nas
madrugadas do bairro gótico, que fica ao lado das Ramblas.

OS MUSICALES

Bons lugares para dançar são os bares musicales, que não cobram entrada. É o caso do Fonfone (Calle
Escudellers, 34-93/317-1424), acima, de decoração futurística, do Sidecar (Plaça Reial, 7, 34-93/302-1586),
que já sediou show de Manu Chao, e o Venus (Carrer d’Avinyó, 25, 34-93/301-1585), ideal para um happy
hour agitado.

ELETRÔNICA

Nas ruazinhas obscuras do centro gótico ficam muitos dos bares, quase sempre pequenos, enfumaçados e
lotados. Um exemplo é a minús-cula La Macarena (Carrer Nou de Sant Francesc, 5, 34-93/302-4593, macare
naclub.com), boate do tamanho de uma sala de estar, que recebe DJs famosos no mundinho da música
eletrônica.

A EURO POR MENOS

Sair em Barcelona não chega a ser caro. Mas quem já ultrapassou o limite do cartão de crédito tem uma
saída: o bar do albergue Kabul (Plaça Reial, 17, 34-93/318-5190, kabul.es). É lá que fica a cerveja mais
barata da cidade, a 1 euro. O lugar também é ótimo para conhecer mochileiros e... se hospedar: a noite nos
quartos coletivos sai desde 20 euros.

ALL THAT JAZZ

Sim, Barcelona tem jazz. Nas badaladíssimas jam sessions do Jamboree (Plaça Reial, 17, 34-93/319-1789,
masimas.com), às segundas-feiras. Nos anos 60, gente como Ella Fitzgerald se apresentou por lá. Hoje os
nomes são menos glamourosos, mas a programação continua sensacional.

CHILLIN´

Moderno e supercool, o Club 13 (Plaça Reial, 13, 34-93/317-2352, club13bcn.com), acima, é uma mistura de
restaurante e discoteca. A coisa toda acaba, no máximo, às 2h30 da manhã. Às sextas e sábados, o Cafe
Royle (Carrer Nou de Zurbano, 34-93/412-1433) fica aberto até um pouquinho mais tarde. Ao lugar onde
funcionava um prostíbulo, o clube atrai quem já passou dos 30 mas ainda está cheio de amor pra dar.
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