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I N D IT D E E L VA N O N Z E  Middellandse Zeereeks Rivièra gaan we op verkenning  

langs de kust van de Noord-Spaanse regio Catalonië. We trekken een route langs 

de grillige Costa Brava, bekijken Barcelona vooral eens van de waterkant, maken 

zijsprongen naar de steden Girona en Tarragona, genieten van de Costa Daurada 

en doorkruisen de delta van de Ebro.

Prachtige stranden en uitgebreide voorzieningen voor toeristen zijn hier lang 

niet de enige troeven. De kuststreek is ook de bakermat van veel vernieuwende 

kunstenaars op wie de Catalanen trots zijn. Je vindt er de werkplekken en 

inspiratie bronnen van intrigerende genieën zoals Salvador Dalí, Joan Miró en 

Pau Casals. Je ziet er de feeërieke architectuur van Antoni Gaudí en andere 

modernisten. Zelfs in de keuken spelen de Catalanen hun virtuositeit uit, in het 

spoor van Ferran Adrià en zijn elBulli.

Op deze reis van 500 kilometer door ‘het blauwe paradijs’ bezoeken we 

wijngaarden en botanische tuinen, nemen we romaanse kapitelen en Hollywood-

sterren in close-up, drinken we cava, wandelen we naar vuurtorens en kapen, 

vinden we indrukwekkende sporen van de Romeinen en littekens van de Spaanse 

Burgeroorlog. 

Erwin De Decker en Peter Jacobs

Costa!



De onderverdeling in hoofdstukken is 
gebaseerd op de toeristische namen die voor be-
paalde delen van de Catalaanse Middellandse 
Zeekust gangbaar zijn. Van noord naar zuid: 
Costa Brava, Costa del Maresme (alias Costa de 
Barcelona), Costa del Garraf en Costa Daurada. 
Tussendoor besteden we extra aandacht aan stads-
bezoeken: Girona, Barcelona en Tarragona.

Per hoofdstuk selecteren we, naast de excursie-
tips, een wandeling en een strand. Dat zijn   
keuzes. We geven geen volledige inventaris van alle 
mogelijkheden en faciliteiten.

Bij de excursietips proberen we steeds een informa-
tieve website op te geven. Houd er rekening mee 
dat veel gemeentelijke websites uitsluitend in het 
Catalaans en het Spaans opgesteld zijn en niet al-
tijd even gebruiksvriendelijk zijn. Voor de hele regio 
Catalonië is er de meertalige toeristische website 
www.catalunya.com. 

De eurosymbolen bij de logeeradressen 
verwijzen naar de gemiddelde prijs van een kamer 
voor twee personen en zijn louter indicatief. De 
prijzen kunnen variëren naargelang van het seizoen 
en/of het type kamer. We gebruiken de volgende 
prijscategorieën:
€  minder dan 75 euro per nacht voor een 

tweepersoonskamer met ontbijt
€€  tussen 75 en 100 euro per nacht voor een 

tweepersoonskamer met ontbijt
€€€  tussen 100 en 125 euro per nacht voor een 

tweepersoonskamer met ontbijt
€€€€  tussen 125 en 150 euro per nacht voor een 

tweepersoonskamer met ontbijt
€€€€€  meer dan 150 euro per nacht voor een  

tweepersoonskamer met ontbijt

Voor gedetailleerde prijzen en reserveringsvoor-
waarden neem je contact op met de hotels of B&B’s.

Restaurants met de vermelding BUDGET 
zijn voordelige eetadressen waar een hoofdge-
recht minder dan 10 euro kost. In de categorie 
BISTRO eet je een hoofdgerecht voor minder 
dan 20 euro, terwijl je in restaurants met het label 
GASTRO moet rekenen op meer dan 20 euro 
voor een hoofdgerecht.

 Dit pictogram geeft aan dat het betref-
fende logeer- of eetadres uitzicht op 

zee heeft. Als je gegarandeerd een kamer of tafel 
met uitzicht op zee wilt, is het aan te bevelen dat 
bij de reservering te vermelden. 

De sterren bij de hotels verwijzen naar de stand 
van de officiële classificatie in 2013.

Vanuit het buitenland moet je de opgegeven  
telefoonnummers laten voorafgaan door 
+34.

De aanbevolen reisperiode voor de 
Catalaanse Middellandse Zeekust is het voorjaar of 
het najaar. In de zomer, vooral in de maand augus-
tus, kan het op de stranden behoorlijk druk worden. 
Citytrips naar Barcelona, Girona en Tarragona zijn 
ook in de winter mogelijk; Barcelona, Girona en 
Tarragona (Reus) hebben een luchthaven.

In deze gids gebruiken we consequent de 
Catalaanse versie van plaats- en andere 
eigennamen, zoals gebruikelijk in de regio.
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In deze gids worden twee termen vaak gebruikt: 
modernisme en burgeroorlog.

Het modernisme in de Catalaanse betekenis 
staat voor de architectuur- en interieurstijl van 
rond 1900, waarvan Antoni Gaudí de bekendste 
vertegenwoordiger is. Het modernisme català is 
vergelijkbaar met de art nouveau en de jugendstil 
in andere Europese landen, en werd door de bur-
gerij gecultiveerd. Het modernisme is ook gelinkt 
aan het opkomende nationale bewustzijn van de 
Catalanen.

De burgeroorlog, of voluit Spaanse Burger
oorlog, woedde van 1936 tot 1939 in heel 
Spanje. De strijdende partijen waren de republikei-
nen, die de democratisch verkozen regering van de 
Tweede Republiek verdedigden, en de nationalis-
ten en andere rechts georiënteerde groepen onder 
de leiding van generaal Francisco Franco. Franco 
kreeg de steun van Italië (Mussolini) en Duits-
land (Hitler); de republikeinen kregen hulp van de 
Sovjet-Unie en van linkse internationale brigades. 
Catalonië hield het langst stand tegen de franquis-
tische troepen, maar werd uiteindelijk ook veroverd. 
Een half miljoen mensen lieten het leven. De gene-
ralísimo installeerde in Spanje een dictatuur die tot 
zijn dood in 1975 standhield.

Alle praktische gegevens voor dit boek 
zijn in 2012 en 2013 verzameld. De uitgever en de 
auteurs zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen 
in het aanbod.
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E R I S G E E N WE G  die netjes de meer dan 500 kilometer lange kust van Catalonië 

helemaal van Portbou tot Alcanar volgt; er is alleen een kustpad.

Het begin van de Costa Brava is nochtans veelbelovend voor wie graag met de 

wagen van baai naar baai meandert. De N-260 sluit in het grensstation Portbou 

aan op de Franse kustweg en loopt tot in Llançà spectaculair langs de zee. Vanaf 

Llançà duikt de weg het binnenland in richting Figueres. Pas in het zuiden van 

de Costa Brava is er opnieuw een vergelijkbaar parcours. De GI-682 tussen 

Sant Feliu de Guíxols en Lloret de Mar is waarschijnlijk het mooiste stuk groene 

kustweg in deze gids. 

Aan de Costa del Maresme, tussen Malgrat de Mar en Barcelona, snijdt de 

drukke N-II rakelings langs de spoorweg en het strand. Ten zuiden van Barcelona 

is het stukje kustweg langs de Costa del Garraf tot in Sitges, de C-31, dan weer 

een verademing als je eenmaal de banlieue en de luchthaven voorbij bent. Nog 

zuidelijker wordt de Costa Daurada vanaf El Vendrell bediend door de N-340, de 

lange nationale weg die uiteindelijk naar Cádiz in Andalusië leidt, het traject van 

Romeinse heerwegen volgt en hier en daar al uitgebouwd is tot snelweg (A-7, de 

Autovia del Mediterrani).
Het allerlaatste Catalaanse stuk van die N-340, in Alcanar, roept bij vele 

oudere vakantiegangers nare herinneringen op. Daar vielen op 11 juli 1978 

meer dan tweehonderd doden, onder wie 36 Belgen en 10 Nederlanders, toen 

een overbeladen tankwagen met vloeibaar gas van de weg raakte en in camping 

Los Alfaques ontplofte. De N-340 is na het ongeluk omgelegd en een pak veiliger 

gemaakt. De camping is er nog, ‘vercatalaanst’ tot ‘Alfacs’. Op de zijgevel van een 

bungalow herinneren tientallen sterren aan de slachtoffers.

VOLG DE KUSTWEG
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De meeste reizigers die snel ergens aan de Costa Brava of Daurada willen zijn, 

nemen de (betalende) autosnelweg, de AP-7 of Autopista del Mediterrani, die 

landinwaarts ligt. Hij komt Spanje binnen door de Pyreneeën bij La Jonquera, en 

doet Figueres, Girona, Barcelona en Tarragona aan.

Wie echt altijd en overal zo dicht mogelijk bij de zee wil blijven, kan te voet 

de camí de ronda nemen. Dat is het patrouillepad dat de Guardia Civil en de 

douane vooral na de burgeroorlog gebruikten om smokkelaars te betrappen. 

Vandaag, in tijden van Schengen, is het het ideale wandelpad langs de 

Catalaanse kust: de GR-92 alias Sender del Mediterrani is 583 kilometer lang 

en is in dagetappes onderverdeeld.

 » Informatie: www.feec.cat/senders/sender-del-mediterrani
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H E T I S VE R LE I D E LI J K  om na elke bocht de auto aan de kant te zetten. Om foto’s 

te nemen van de hooggelegen abdij van Sant Pere de Rodes die steeds dichterbij 

komt, of van de witte huizen en de schuimkoppen in de baai van El Port de 

la Selva die in de achtergrond blijven schitteren. Bovendien smaken de rijpe 

braambessen in de berm.

Het lijkt wel of we nog in de Pyreneeën rondtoeren; niet alleen de hoogte en 

de natuur, maar ook de eenvoudige, pure romaanse architectuur doet denken 

aan wat daar in de bergen te zien is. Is dit het landschap waar de Costa Brava 

zijn naam vandaan haalt? Is dit ‘de wilde kust’ op zijn ruigst?

Het is het monestir nog aan te zien dat het in de middeleeuwen een 

arendsnest was, een bescherming tegen de piraten die de kust afschuimden. 

De imposante, maar toch elegante muren bewaakten ooit kerkschatten waarvoor 

je vandaag naar musea in Parijs en Barcelona moet. 

Het kale interieur van de kerk lijkt een oprechte geloofsbelijdenis in steen 

te zijn; lichtvoetig dragen de zuilen de zware gewelven. De luttele overgebleven 

fijne twaalfde-eeuwse kapitelen in de bovenste kloostergang doorbreken de 

gestrengheid. De holle binnenkant van de klokkentoren lijkt dan weer op een 

duizelingwekkende tekening van Piranesi; de structuur lijkt in het oneindige te 

verdwijnen.

Hoe spartaans deze afgelegen plek op zo’n 500 meter hoogte ook is, 

de heden daagse bezoeker is geen pelgrim meer die genoegen neemt met een 

korst brood. Vandaar een Restaurant del Monestir met een verre van sober 

Het noordelijke deel van de Costa Brava 
prikkelt de verbeelding. En niet alleen 
omdat Salvador Dalí hier een thuismatch 
speelt.01

De surrealistische kust
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menu en een uitzicht dat van het wachten een spektakel maakt. We kiezen een 

strategisch geplaatst tafeltje: hadden we een verrekijker gehad, dan konden we 

de surfers in El Port de la Selva bespieden; aan de andere kant zien we met het 

blote oog de boven de abdij gelegen ruïnes van het Castell de Sant Salvador de 

Verdera. Het valt te betwijfelen of de benedictijnen in hun refter ooit zo veel 

keuze gehad hebben als wij vandaag – gamba’s of speenvarken, tonijn of eend.

WE R I J D E N VE R D E R ,  door het natuurpark van de Cap de Creus richting zee. We 

nemen niet de afslag naar Roses; we laten het resort en ook het baaitje van Cala 

Montjoi rechts liggen, want chef Ferran Adrià heeft zijn beste restaurant van 

de wereld, elBulli, gesloten. We rijden langs het mondaine en kunstminnende 

Cadaqués naar het punt waar de rotsen het verst in zee duiken. Op weg naar 

de kaap geeft de wind een megaconcert. Hij blaast zo hard dat uitstappen 

een karwei is. We durven niet zo ver als de vuurtoren. Het natuurgeweld is 

oorverdovend indrukwekkend. De begroeiing buigt nederig voor het geweld, 

de golven kloppen schuim, de wolken laten zich verdrijven. We zien de 

Pyreneeën uitlopen en de kustweg die naar Frankrijk kronkelt, naar het Catalonië 

aan de overkant.

We maken rechtsomkeert en komen opnieuw voorbij Portlligat, waar een wit 

reuzenei op het dak van een duiventoren de weg wijst naar de eerste halte van 
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de Dalídriehoek – zeg maar de Bermudadriehoek van het surrealisme, de streek 

waar je verdrinkt in de wilde fantasie van Salvador Dalí. Zijn voormalige woning 

staat op het strand van het vissersdorp. Het is eigenlijk een reeks aaneengeklitte 

vissershuisjes die hij vanaf de jaren 1930 liet verbouwen naar zijn flamboyante 

smaak, vol vrolijke, kleurrijke bric-à-brac in een omgeving die zo kwetsbaar, 

intiem en labyrintisch is dat slechts een beperkt aantal bezoekers per uur 

het Casa Museu in Portlligat binnen mag. Alles krijg je te zien, tot en met de 

slaapkamer waar de kunstenaar tot in de jaren 1980 weleens overnachtte. En 

de tuin met waterpartij, volgens de nette versie een echo van de tuinen van het 

Alhambra in Granada, maar overduidelijk in de vorm van een stijve lul en ballen 

– niet eens zo’n verwonderlijke vondst voor de provocateur die van de lippen van 

actrice Mae West een sofa en van een kreeft een telefoon maakte.

In zijn geboortestad Figueres wordt het surrealistische feest nog exuberanter 

gevierd – Dalí mocht er in de jaren 1970 van een vervallen theater zijn 

pretparkmuseum maken, een schrijn voor zichzelf. (Letterlijk, want de tot 

markies geslagen kunstenaar ligt er ook begraven.) In het dorp Púbol, een flink 

stuk zuidelijker in de vlakte van de Empordà, installeerde hij zijn geliefde Gala 

in een kasteel; het werd een schrijn voor zijn muze. 

Portlligat, Figueres en Púbol vormen de drie hoeken van het Catalaanse 

Dalíland. Onderweg ontdekken we dat de Dalídriehoek een stuk kleiner had 

kunnen zijn, als de kunstenaar in plaats van Púbol een elfde-eeuwse ruïne 

langs de N-260 van Figueres naar Llançà had kunnen kopen. Ook hier hangt 

een parfum van surrealisme. Het stuurse, donkere kasteel van Quermançó staat 

op een onherbergzame rots, overgeleverd aan de noorderwind, de gekmakende 

tramontana. Dalí had met het gebouw naar verluidt grootse, zotte plannen: hij 

zou er niet alleen zijn Gala, maar ook een enorm windorgel onderbrengen – en 

een neushoorn. De huidige eigenaars proberen al jaren het windorgel op poten te 

krijgen. Vergeefs, zo lijkt het.

F I G U E R E S H E E F T N O G S U PE R L ATI E VE N  in de aanbieding. Aan de rand 

van de stad ligt Sant Ferran, een intact achttiende-eeuws fort met muren van 

5 kilometer, met onderdak voor wel 12.000 soldaten, kruithuizen en kantines, 

bastions en stallingen voor honderden paarden in een galerij van 300 meter 

lang. Het hele complex werd in één klap gebouwd in een sobere, strenge 

architectuur, dankzij zilver uit de Spaanse kolonies.

De Pyreneeën zijn geen vijandig grensgebied meer; Sant Ferran is sinds 

de jaren 1960 buiten dienst en helemaal verlaten. We dwalen rond met 
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een audiogids die op een afgedankt militair communicatietoestel lijkt – een 

eigenaardige ervaring. Onderweg kruisen alleen enkele andere toeristen ons 

pad. Ze zitten samengepakt in een militaire jeep voor een rondleiding door de 

souterrains, veiligheidshelm bij de hand. 

Het is een verleidelijk cliché om alle ongewone plekken aan deze kust 

surrealistisch te noemen. Aan de rand van de hoofdstad van de ansjovis, 

L’Escala, sta je onverwachts in een landschap van meer dan twintig eeuwen 

oud. In Empúries struikelen we over de indrukwekkende resten van een 

antieke Griekse handelspost op het strand en, amper enkele tientallen meters 

landinwaarts, van een nog grotere Romeinse stad met forum, baden, villa’s. 

We zien veel stenen, een armloos beeld van de halfgod van de geneeskunde 

Asclepius, maar ook geometrische mozaïekvloeren en prikkelende details, zoals 

de gebeeldhouwde gelukbrengende fallus op de toegangspoort, opgeblonken van 

het wrijven door de eeuwen heen. Heeft Dalí hier de inspiratie voor zijn bassin 

gehaald?

In het museum komen de stenen tot leven. De originele Asclepius staat er 

dramatisch opgesteld en uitgelicht in een soort darkroom. 

Ook al woont er niemand meer in Empúries, toch is de omgeving niet doods; 

rakelings langs de eeuwenoude fundamenten fietsen of wandelen zonnekloppers 

op weg naar het strand.

WE B R E N G E N E N PASSA NT  nog even een groet aan de kleine prins – ja, Saint-

Exupéry’s petit prince, die dromerig verdwaald op een muurtje zit bij het grote 

strand van Riells in het centrum van L’Escala. De baders negeren hem, net als 
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de vos, de baobab en de doornenroos die verder over de promenade verspreid 

zijn.

Ten zuiden van L’Escala loopt de voorlopig laatste stuiptrekking van de 

rotskust, de Montgrí, uit op het brede strand van L’Estartit en de zeven Medes-

eilanden, vroeger een piratennest, nu een marien reservaat. Nog wat verder 

stroomt de Ter door de vlakte die ze vruchtbaar maakt, zo plat en nat dat er zelfs 

rijst geteeld kan worden. Pas aan de overkant, voorbij de fruitboomgaarden en de 

maisvelden, wordt de costa langzaam opnieuw brava.

VO O R WE D E TE R OVE RSTE K E N ,  keren we nog een keer terug naar het 

noorden, door het binnenland, geïntrigeerd als we zijn door de sobere roestige 

monumenten die we her en der onderweg zagen. Steeds weer vertellen ze wat er 

op een bepaalde plek gebeurd is tijdens de burgeroorlog die in de jaren 1930 

Spanje verscheurde en waarin Catalonië het langst standhield tegen de troepen 

van de latere fascistische dictator Franco. Zo zagen we in Vilajuïga, op weg 

naar de abdij van Sant Pere de Rodes, een plaat waar ooit het modernistische 

Gran Hotel Central stond. Daar verbleven 43 kinderen die gevlucht waren uit de 

buurt van Madrid, tot kort voor de franquistische troepen in 1939 ook deze plek 

veroverden. Een hotel, maar geen vakantie.

Om het hele verhaal te overschouwen rijden we helemaal tot in La Jonquera, 

de onbestemde grensstad op de snelweg naar Frankrijk, om er het MUME te 

bezoeken, het Museu Memorial de l’Exili, met zijn al even roestige gevel.

Het verhaal van de republikeinse aftocht en de vlucht uit Spanje naar 

Frankrijk wordt er op een hedendaagse manier verteld en in beeld gebracht. Het 

is vooral de tragiek van mensen die in de maalstroom van de wereldgeschiedenis 

terechtkomen die naar de keel grijpt. Eerst zochten ze veiligheid 

aan de overkant van Pyreneeën, beschutting tegen het geweld en 

de harde ideologie van Franco, en even later werden ze vandaar 

opnieuw opgejaagd door Hitler en zijn Franse collaborateurs. 

De tekeningen en gouaches van Josep Franch-Clapers en Josep 

Bartolí en de foto’s van Augustí Centelles tonen het dagelijkse 

leven van de gevluchte Spanjaarden in de oorlog en in de Franse 

concentratiekampen. Vooral die beelden blijven bij. Kunst uit tijden 

van diepe ellende, misschien minder spectaculair dan Dalí, maar 

aangrijpend eerlijk. Aan deze kust schijnt de zon niet altijd. 
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Ten  zuiden  van  Roses  verandert het uit-
zicht van de Costa Brava. Hier vind je geen kleine 
baaien ingesloten tussen de rotsen meer, maar uit-
gestrekte en brede vlakke zandstranden. Ten zuiden 
van Empuriabrava zijn ze vaak zelfs zogoed als leeg. 
Dat komt waarschijnlijk omdat er weinig wegen 
naartoe leiden; sommige stranden maken immers 
deel uit van het natuurreservaat van Els Aiguamolls 
de l’Empordà. In dat nagenoeg onbewoonde land-
schap zorgt een opeenvolging van moerassen, me-
ren en weilanden voor een unieke fauna en flora. 

In de jaren 1970 waren er vergevorderde plan-
nen om de hele omgeving vol te bouwen met vakan-
tiedorpen. Dankzij de protesten van milieuvereni-
gingen is de natuur gered: het is een van de weinige 
slikken- en schorrengebieden in Spanje en een be-
langrijke overwinteringsplaats voor trekvogels. 

Tussen Empuriabrava en Sant Martí d’Empúries 
ligt een kilometerslang zandstand. Het noorde-
lijke deel van dit strand staat bekend als Platja de 
Can Comes; ten zuiden van de monding van de rivier 
de Fluvià heet het Platja de Sant Pere Pescador. De 
uitgestrekte vlakten zijn vooral populair bij naturis-
ten, kite- en windsurfers. Vanuit het dorp Sant Pere 
Pescador leiden slechts een paar wegen naar zee; 
rust en ruimte zijn hier vrijwel gegarandeerd. Houd 
er rekening mee dat de stranden geen extra voorzie-
ningen bieden: geen strandbars en geen reddings-
dienst. Ook dat maakt deel uit van de charme van 
dit unieke natuurgebied.

 » Informatie over het natuurpark: 
www.parcsdecatalunya.net

W E G  V A N  D E  M A S S A

PLATJA DE SANT PERE PESCADOR
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Een gemakkelijk  begaanbaar kustpad van 
1,8 kilometer leidt van L’Escala langs de ruïnes van 
Empúries naar het mooie middeleeuwse dorp Sant 
Martí d’Empúries. Het werd in 1992 aangelegd om 
de olympische vlam te verwelkomen. Die kwam van-
uit Griekenland in de voormalige Griekse nederzet-
ting Empúries aan om vandaar naar de Olympische 
Spelen van Barcelona gebracht te worden. Net bui-
ten het centrum van L’Escala, aan het begin van het 
pad, herinnert een monument aan die gebeurtenis.

Zo’n 2500 jaar geleden legden de Grieken in de 
haven van Empúries aan om er een kolonie te stich-
ten. De Moll Grec, de Griekse kade, en andere res-
ten van de kolonie zie je een paar honderd meter 

verder aan de rechterkant, wanneer je links voorbij 
de Romeinse archeologische site wandelt. Vanaf 
daar volgt het pad verder de kustlijn; het is om-
zoomd met kleine stranden en pijnbomen.

Het eindpunt van de wandeling, Sant Martí 
d’Empúries, is niet meer dan een middeleeuws ge-
hucht met slechts een paar huizen rond een tiende-
eeuws kerkje. Toch is het er steeds gezellig druk, 
want in veel huizen zijn restaurants en bars inge-
richt. Daarenboven vind je in de omliggende straat-
jes een paar leuke winkels met streekproducten.

Deze wandeling is gemakkelijk te combineren 
met een bezoek aan Empúries. De archeologische 
vindplaats heeft een in- en uitgang op het wandel-
pad. Wanneer je het domein van Empúries verlaat, 
kun je links de richting van Sant Martí d’Empúries 
kiezen of rechts naar L’Escala gaan. Behoud je toe-
gangsticket, zodat je na de wandeling Empúries 
weer in kunt om je auto van de parkeerplaats op te 
halen.

M E T  D E  O LY M P I S C H E  V L A M

EEN ‘GRIEKS’ KUSTPAD
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01  De grens over GESCHIEDENIS

De kustweg tussen de prachtige Franse badplaats Collioure en de Spaanse grens 

biedt schitterende uitzichten op de Middellandse Zee. Portbou, de eerste 

halte in Spaans Catalonië, is meer station dan dorp. Het is bovendien een plaats 

met een bijzondere geschiedenis, die de jongste jaren herontdekt wordt. De 

grensovergang aan de Costa Brava was namelijk een ontsnappingsroute voor 

Spanjaarden die tijdens de burgeroorlog voor de troepen van Franco op de vlucht 

sloegen; vooral op het einde, in 1939, kwam een exodus naar Frankrijk op gang. 

Nauwelijks enkele maanden later, toen de nazi’s Frankrijk bezetten, kwam er een 

vluchtelingenstroom uit de omgekeerde richting.

Portbou herdenkt die turbulente jaren vandaag met een parcours rond één 

bekend personage dat als tragisch voorbeeld kan dienen: de Duits-Joodse 

OM NIET TE MISSEN
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cultuur filosoof Walter Benjamin. Benjamin was al in 1933 naar Parijs 

gevlucht voor de anti-Joodse politiek van Hitler; in 1940 probeerde hij via 

Portbou te ontsnappen aan de Duitse bezetting van Frankrijk om verder vanuit 

Lissabon naar de Verenigde Staten te emigreren. Maar door problemen met 

de visa dreigde de Spaanse douane hem terug te sturen naar Frankrijk. Een 

moegetergde Benjamin pleegde die nacht hoogstwaarschijnlijk zelfmoord 

uit schrik dat de uitwijzing zijn deportatie naar een concentratiekamp zou 

betekenen.

Voor de begraafplaats met een verbluffend uitzicht op de baai van Portbou, 

waar Benjamins graf vandaag nog onder de keitjes bedolven ligt, is enkele jaren 

geleden een monument met een beklemmende symboliek opgericht, Passatges 
van de Israëliër Dani Karavan. Door het dorp loopt een parcours dat aan 

Benjamin en de andere vluchtelingen herinnert. Je wandelt voorbij het Hostal 

de Francia, waar de filosoof zelfmoord pleegde, en het oude gemeentehuis, dat 

verbouwd wordt tot Walter Benjaminmuseum.

 » Informatie over de Benjamin-route door Portbou en omgeving: 
www.portbou.cat en http://walterbenjaminportbou.cat 

 » Informatie over het Benjamin-monument in Portbou: 
www.memorialwalterbenjamin.com

02  Op de vlucht GESCHIEDENIS

Ook wie in het achterland over de snelweg vanuit 

Perpignan Spanje binnenrijdt, wordt meteen 

met de recente geschiedenis geconfronteerd. 

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog, toen er 

van een autosnelweg nog geen sprake was, 

vluchtten honderdduizenden Spanjaarden via 

de Pyreneeën naar Frankrijk. In het centrum 

van het voorts lelijke grensdorp La Jonquera, 

vlak bij de uitrit van de autosnelweg, wordt het 

verhaal van de exodus uit de doeken gedaan in het recente MUME, het Museu 

Memorial de l’Exili. Dit museum vertelt op een overzichtelijke en aangrijpende 

manier de oorzaken en de gevolgen van de Spaanse Burger oorlog.

Een half miljoen sociaaldemocraten, liberalen, communisten en Catalaanse 

nationalisten die voor het regime van generaal Franco vluchtten, vonden vooral 

asiel in Frankrijk. Toen dat land tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s 

bezet werd, werden tal van Spaanse asielzoekers naar concentratiekampen 
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gedeporteerd. Je wordt stil bij het bekijken van de aangrijpende inkttekeningen 

die Josep Franch-Clapers (1915-2005) in de kampen maakte. Ook de talrijke 

foto’s, filmfragmenten en persoonlijke verhalen van vluchtelingen maken een 

bezoek aan dit museum onvergetelijk.

 » Museu Memorial de l’Exili, C. Major 43-47, 17700 La Jonquera, 972.556.533, www.museuexili.cat.  
Open: di.-za. 10.00-18.00 uur, zo. en feestdagen 10.00-14.00 uur.

03 Vissers en surfers ACTIEF

Al in de jaren 1920 ontdekten de eerste toeristen El Port de la Selva. Het 

kleine vissersoord aan de gelijknamige baai heeft zijn authenticiteit behouden, 

want van massatoerisme is hier nog steeds geen sprake. Het dorp met de witte 

huizen lijkt wel geklemd tussen de zee en de flanken van de Cap de Creus en 

dat zorgt voor leuke foto’s, vooral vanaf de weg vanuit Llançà. Sommige inwoners 

leven hier nog steeds van de visvangst, zoals je merkt wanneer je in de 

namiddag in de haven de vele vissersboten hun vangst ziet uitladen.

Voor meer spektakel zorgen de honderden windsurfers in de baai. Omdat 

die op het noorden gericht is, is hier steeds voldoende wind. Je vindt hier 

verschillende surfclubs en -scholen. Actievelingen komen in El Port de la Selva 

ook aan land aan hun trekken. Rond het dorp zijn mountainbike- en wandelroutes 

aangelegd. Een van de (moeilijkere) wandelingen leidt naar het vroegere klooster 

van Sant Pere de Rodes op de toppen van de Cap de Creus. 

 » Informatie: http://ca.elportdelaselva.cat 
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04 De kaap van Dalí KUNST EN NATUUR

Het meer dan 600 meter hoge massief van de Cap de Creus is de laatste 

stuiptrekking van de Pyreneeën, die zich hier abrupt in de Middellandse Zee 

storten. Slechts een paar wegen doorkruisen de kaap en er wonen nauwelijks 

mensen. Het hele gebied is een beschermd natuurpark.

De kustdorpen op de Cap de Creus lagen eeuwenlang geïsoleerd en werden 

vroeger uitsluitend bewoond door een handvol vissers. Kunstenaar Salvador 

Dalí was een van de eersten om de ongereptheid van het gebied te waarderen 

(zie ook blz. 37). In Cadaqués meende hij het mooiste licht te ontdekken en 

onder zijn impuls groeide het plaatsje in het begin van de vorige eeuw uit tot 

een kunstenaarsdorp. Toen er te veel collega’s de weg vonden naar Cadaqués, 

vestigde Dalí zich in 1930 in het nabijgelegen dorp Portlligat. Zijn woning, 

die je aan de grote eieren op het dak herkent, en de ateliers waar de artiest 

talrijke kunstwerken ontwierp, verdienen een bezoek. Let vooral op de bijzondere 

slaapkamer van Dalí met spiegels om optimaal van het zonlicht te genieten, de 

ronde fluisterkamer voor Gala, Dalí’s echtgenote, en het zwembad in de vorm van 

een fallus.

Vanaf het parkeerterrein in Portlligat vertrekt de camí vell a Cap de Creus, een 

oud wandelpad van 8 kilometer naar het uiterste punt van de kaap, waar een 

historische vuurtoren staat. Bij het naastgelegen restaurantje wordt je inspanning 

beloond met spectaculaire uitzichten op de Middellandse Zee en de kaap. 

 » Casa-Museu Salvador Dalí Portlligat, 17488 Cadaqués, 972.251.015, www.salvador-dali.org.  
Open: winter: 10.30-18.00 uur, zomer (15/06-15/09): 09.30-21.00 uur (reserveren).

 » Parc Natural de Cap de Creus: www.parcsdecatalunya.net 
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05 Klooster met uitzicht ERFGOED 
De benedictijnen kozen een 520 meter hoge top op de Cap de Creus voor de 

bouw van hun klooster. Vanaf die hoogte konden ze gemakkelijk vijanden 

observeren; vandaag is alleen al die ligging met de prachtige uitzichten een reden 

om Sant Pere de Rodes te bezoeken. Het grote klooster dateert van de 

tiende eeuw en werd in de volgende eeuwen uitgebreid. Aan het einde van de 

achttiende eeuw verlieten de monniken 

deze magische plek en trad het verval 

in.

Neem de tijd om door de zorgvuldig 

gerestaureerde gebouwen te dwalen. 

De tiende-eeuwse kerk is een meester-

werk van eenvoud, maar straalt ook 

elegantie en kracht uit. Bewonder de 

pracht van de kloostergangen in een 

pure romaanse en vroeggotische stijl. 

Let op de details van de gebeeldhouwde 

kapitelen en reliëfs. 

Vanuit El Port de la Selva leidt 

een steil wandelpad naar het klooster 

– ervaren wandelaars moeten op 

mini maal twee uur rekenen. Wie met de wagen komt, vindt achter elke bocht 

wel een reden om even halt te houden en te genieten van de panorama’s. 

De parkeerplaats ligt op 200 meter van de ingang van het complex.

In een van de kloosterzalen is een restaurant ingericht.

 » Klooster Sant Pere de Rodes, 17489 El Port de la Selva, 972.38.75.59, www.mhcat.cat. Open: 01/06-30/09: 
di.-zo. 10.00-20.00 uur, 01/10-30/05: di.-zo. 10.00-17.30 uur.

06 Venetië aan de costa OUD EN NIEUW

Roses is uitgegroeid tot een populaire badplaats, maar is ook nog steeds 

een belangrijke vissershaven. De plaats werd in de achtste eeuw voor Christus 

gesticht door zeevaarders van het Griekse eiland Rhodos. De naam Roses is daar 

trouwens van afgeleid. De ligging aan de zuidflank van het schiereiland van de 

Cap de Creus bood de ideale bescherming voor de nederzetting. Vandaag zijn het 

vooral zonaanbidders die van de locatie genieten. 
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Ten zuiden van de stad bevindt zich een van de grootste marina’s van Europa: 

Empuriabrava. Die nieuwe badstad werd ondanks veel protest in de 

jaren 1960 aangelegd op moerassige terreinen waar vroeger rijst gekweekt 

werd. Vandaag wonen hier permanent achtduizend mensen in appartementen 

en residentiële wijken die bijna uitsluitend vanaf het water toegankelijk zijn. 

Empuriabrava presenteert zich graag als een hedendaags Venetië, maar het 

project blijft omstreden. In 2011 onteigende de Spaanse overheid verschillende 

eigenaars omdat hun panden illegaal gebouwd zijn. De verdere uitbreiding van 

Empuriabrava is gestopt en het gebied eromheen is een natuurpark geworden.

 » Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: www.parcsdecatalunya.net

07  Belgische sporen WIJN EN ERFGOED

Een bezoek aan het dorp Peralada in het binnenland is niet alleen de moeite 

vanwege de vrij intacte middeleeuwse kern. Peralada is ook het centrum van de 

wijnregio van de Empordà. Vroeger waren het geestelijken die zich hier met de 

druiventeelt bezighielden. Dat die gouden zaken deden, blijkt uit een bezoek aan 

het Castell de Peralada. In het voormalige karmelietenklooster kun je een van de 

oudste en waardevolste bibliotheken van Spanje bewonderen en in de kloosterkerk 

getuigen Brusselse wandtapijten van de rijkdom. Het complex bevindt zich in een 
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uitgestrekt romantisch park dat in 1877 ontworpen werd door de Belgische 

tuinarchitect François Duvillers. De 70-jarige man heeft de tuinen bedacht 

zonder ooit in Peralada geweest te zijn.

Naast het klooster vind je het kasteel van Peralada, dat sinds 1923 in het 

bezit is van de familie Mateu. Die heeft ervoor gezorgd dat de stille wijnen en 

cava’s die hier en in de omgeving geproduceerd 

worden, nu tot de top behoren. Ze worden 

regelmatig geschonken bij staatsbezoeken en 

officiële gelegenheden. Voor het huwelijk van 

koning Boudewijn met de Spaanse doña Fabiola 

in 1960, assembleerde Peralada zelfs een speciale 

cuvee. Die rode wijn wordt nog steeds te koop 

aangeboden in de shop en herken je aan het 

nostalgische etiket met de Belgische en de Spaanse 

driekleuren.

In de zomer zijn het kasteel en het park 

van Peralada het uitgelezen decor voor een 

vermaard festival van klassieke muziek met 

operavoorstellingen, balletuitvoeringen en 

concerten. De organisatoren stellen jaarlijks een 

indrukwekkend programma met wereldbefaamde 

artiesten en orkesten samen.

 » Castell, Museu en Parc de Peralada, 17491 Peralada, 972.53.81.25, www.experienciaperalada.com, 
www.museucastellperalada.com. Open: begeleide bezoeken naargelang van het seizoen.

 » Wijn van Peralada: www.castilloperelada.com
 » Festival de Peralada, www.festivaldeperalada.es

08 Een onneembaar bolwerk ERFGOED

Honderdduizenden bezoeken jaarlijks het theatrale Dalímuseum in het centrum 

van Figueres (zie blz. 37), maar aan de rand van de stad staat een monument 

dat nauwelijks aandacht krijgt: het fort van Sant Ferran. Dat indrukwekkende 

militaire bouwwerk zou het grootste in zijn soort in Europa zijn. Het werd in 

de achttiende eeuw gebouwd als verdediging tegen Franse invallen en is nooit 

vernietigd. Tijdens de Francodictatuur in de twintigste eeuw werd het fort een 

gevangenis en een kazerne waar plaats was voor maximaal 12.000 soldaten. 

Sinds 1966 staat het reusachtige complex leeg; het wordt sinds kort geres-

taureerd zodat het onder meer als museum kan dienen.
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Om niet te verdwalen op de terreinen van meer dan 32 hectare moet je een 

uitgestippeld parcours volgen en de instructies van een audiogids beluisteren. 

Alleen al het wapenplein beslaat meer dan 11.000 vierkante meter. De stallen 

met plaats voor 500 paarden lijken op de beuk van een kathedraal.

Je kunt het fort individueel bezoeken of een begeleide tocht in de 

onderaardse gangen boeken. Met een jeep rijd je eerst over het terrein en 

vervolgens word je met bootjes door de smalle ondergrondse kanalen geleid. 

Die avontuurlijke excursie is niet geschikt voor kinderen, wie moeilijk te been is 

of last heeft van claustrofobie.

 » Castell de Sant Ferran, Pujada del Castell, 17600 Figueres, 972.51.45.85, www.castillosanfernando.org. 
Open: einde oktober-einde maart: dag. 10.30-15.30 uur, rest van het jaar: dag. 10.30-18.00 uur.

09 Grieken en Romeinen ARCHEOLOGIE

Zelfs wie niet in archeologie geïnteresseerd is, moet beslist naar Empúries, 

want ook het natuurlijke decor van deze vindplaats aan zee is indrukwekkend.

In de zesde eeuw voor Christus bouwden Griekse zeevaarders hier een 

nederzetting om handel te drijven met de Iberiërs, de oorspronkelijke 

inwoners van het Iberisch schiereiland. De Griekse kolonie kreeg de naam 

Emporion, wat marktplaats betekent.
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 • EMPORIUM, C. Santa Clara 30, 17486 Castelló 
d’Empúries, 972.25.05.93, www.emporiumhotel.com. 
Vernieuwende Catalaanse gerechten en een 
uitgebreide wijnkeuze voor een zacht prijsje. Ook 
overnachten in het bijbehorende tweesterrenhotel is 
goed voor de portemonnee. BISTRO

 • CA L’HERMINDA, C. Illa 7, 17489 El Port de la Selva, 
972.38.70.75, www.herminda.com. Al meer dan vijftig 
jaar een gevestigde waarde bij de haven: elegant 
restaurant met regionale visgerechten. GASTRO

 • DURAN, C. Lasauca 5, 17600 Figueres, 972.50.12.50, 
www.restaurantduran.com. Salvador Dalí was een 
trouwe klant in dit restaurant dat al sinds 1855 
het beste uit de Catalaanse keuken op tafel brengt. 
BISTRO

 • ELS FOGONS DE CANADAL, Veinat de Canadal, 
Masia Castell, 17700 La Jonquera, 972.55.69.51. 
Gourmetrestaurant in een voormalig klooster hoog 
boven het grensdorp. Schitterend uitzicht vanaf het 
terras en al even schitterende gerechten. BISTRO

 • MIRAMAR, Passeig Marítim 7, 17490 Llançà, 
972.38.01.32, www.miramar.cat. Topchef Paco Pérez 
maakte van dit traditionele restaurant een tempel 
voor foodies die houden van de hedendaagse verfijnde 
Catalaanse keuken. GASTRO

 • GASTROBAR PASSA LA VEU, C. de la Pujada 25, 
17497 Portbou, 974.197.468. Kies uit meer dan veertig 
soorten tapas: van goedkope patatas bravas tot dure 
kroketten gevuld met foie gras. BUDGET

 • DIE INSEL, C. Pescadors 17, 17480 Roses, 972.25.71.23, 
www.dieinsel.info. Laat je niet afschrikken door de 
Duitse naam van dit smaakvol ingerichte restaurant. 
Je eet hier streekgerechten en Spaanse specialiteiten. 
In de naastgelegen bar worden ook tapas opgediend. 
BISTRO

 SÓDEMAR, Port Nàutic, 17480 Roses, 972.15.20.34, 
www.sodemar.es. Aan de kade van de jachthaven. 

Tapasbar en terras op de gelijkvloerse etage en strak 
ingericht restaurant op de eerste verdieping. BISTRO

 • MESÓN DEL CONDE, Plaça Major 4, 17130 Sant Martí 
d’Empúries, 972.77.03.06, www.mesondelconde.com. 
Traditionele Catalaanse keuken in een historisch pand 
en op een magische plek. Zomerterras. BISTRO

  RESTAURANTE DEL MONESTIR, Sant Pere de 
Rodes, 17489 El Port de la Selva, 972.19.42.33. 

Restaurant in een zaal van het hooggelegen klooster. 
Regionale specialiteiten en schitterend uitzicht.  
Enkel open op de middag en tijdens de openingsuren 
van het klooster. BISTRO

 • MAS GUSÓ, Ctra. St. Pere Pescador, 17600 Sant Martí 
d’Empúries, 972.55.06.10, www.masguso.com. Geniet 
van Catalaanse keuken op het terras of in het modern 
ingerichte restaurant. Op het grote terrein is ook een 
wijnhandel en een speelzone voor de kids. BISTRO

S L A P E N

 HOTEL PLAYASOL ★★★, Riba es Pianc 3, 
17488 Cadaqués, 972.25.81.00, www.playasol.com. 

Familiehotel aan zee. Alle kamers werden onlangs 
volledig vernieuwd. Zwembad, tuin, restaurant. €€€

 HOTEL-RESTAURANTE CAN MIQUEL, Montgó, 
17130 L’Escala, 972.77.10.02, www.canmiquel.com. 

Aan het strand van Montgó. Modern hotelletje met 
een restaurant waar alleen producten uit de regio 
geserveerd worden. Topligging voor een zacht prijsje. 
€-€€

 HOSTAL EMPÚRIES, Platja del Portitxol, 
17130 L’Escala, 972.77.02.07, 

www.hostalempuries.com. Kies voor de oude of de 
nieuwe vleugel, overal is er comfort en aandacht voor 
duurzaam ondernemen. Gastronomisch restaurant, 
wellness en een bijzonder mooie ligging. €€€
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 • HOTEL EMPORDÀ, Av. Salvador Dalí 170, 
17600 Figueres, 972.50.05.62, www.hotelemporda.com.  
Hotel uit de jaren 1960 buiten het centrum. Het logies 
werd volledig gemoderniseerd en het restaurant 
behoort bij de toppers van de stad. €€ 

 HOTEL-RESTAURANTE GRIFEU ★★,  
Ctra. de Portbou 36, 17492 Llançà, 972.38.00.50, 

www.hotelgrifeu.com. Hotel op het strand met uitzicht 
op de haven. Eenvoudige functionele kamers met 
terras. Geniet van het uitzicht tijdens een lekkere 
maaltijd op het grote terras, waar ’s zaterdags  
een jazzorkest voor sfeer zorgt. €€-€€€ (halfpension)

 • HOTEL-RESTAURANTE MAS RENART, Ctra. Espolla 11, 
17752 Mollet de Peralada, 972.56.32.72, 
www.hotelmasrenart.com. Gerestaureerde boerderij 
aan de dorpsrand met themakamers en gewaardeerd 
restaurant in het achterland van de Costa Brava. 
Spaans-Belgische gastvrijheid. €€€€

 • HOTEL CAN CARBÓ ★★★★, Les Olives, 17491 Peralada, 
972.53.86.23, www.hotelcancarbo.com. Landelijk  
hotel met slechts zes romantische comfortabele 
kamers in een gerestaureerde achttiende-eeuwse 
boerderij. Rustig gelegen op 1 kilometer van het 
centrum van Peralada. €€€€

 • HOSTAL COSTA BLAVA ★★, Cervera 20,  
17497 Portbou, 972.390.003, www.costablava.cat.  
Op slechts 100 meter van het strand. Eenvoudige, 
maar effiçiënt ingerichte kamers. Restaurant met 
mediterrane gerechten. €

 HOTEL ALMADRABA PARK ★★★★,  
Av. Diaz Pachego 70, 17480 Roses, 972.25.65.50, 

www.almadrabapark.com. Hedendaags hotel met 
uitzicht op de baai van Roses en alle moderne 
voorzieningen. Groot zwembad, restaurant en nieuwe 
wijnbar Raspa & Wine met een groot aanbod aan 
empordàwijnen. €€€€

 HOTEL TERRAZA ★★★★, Av. de Rhode 32, 
17480 Roses, 972.26.61.54, www.hotelterraza.com. 

Hedendaags hotel waarvan de meeste kamers uitzicht 
bieden op het strand. Restaurant met traditionele 
Catalaanse keuken, bar, zwembad, tuin. €€€-€€€€€

 • HOTEL CAN CERET, C. del Mar 1, 17470 Sant Pere 
Pescador, 972.55.04.33, www.canceret.com. Klein 
charmehotel in het centrum van het dorp. Speciale 
arrangementen voor kitesurfers. €€-€€€

 • B&B MAS DEL JONCAR, Camí del Joncar 15, 
17470 Sant Pere Pescador, 972.52.10.72, 
www.masdeljoncar.com. Landelijk verblijf op wandel-
afstand van het strand en het dorp. De negentiende-
eeuwse boerderij werd door een jong stel fraai geres-
taureerd. Zwembad, tuin en kinderspeelplaats. €€

I N F O R M AT I E

TURISME ALT EMPORDÀ www.empordaturisme.com 
TURISME COSTA BRAVA www.costabrava.org 
TURISME CADAQUÉS C. des Cotxe 2ª, 17488 Cadaqués, 
972.25.83.15, www.visitcadaques.org
TURISME EL PORT DE LA SELVA C. Illa 13, 17489 El Port 
de la Selva, 972.38.71.22, www.elportdelaselva.cat
TURISME EMPURIABRAVA Av. Pompeu Fabra 
(Centre Civic), 17487 Empuriabrava, 972.45.08.02, 
www.castelloempuriabrava.com 
TURISME FIGUERES Pl. del Sol, 17600 Figueres, 
972.50.31.55, www.visitfigueres.cat 
TURISME L’ESCALA Pl. de les Escoles 1, 17130 L’Escala, 
972.77.06.03, www.visitlescala.com
TURISME L’ESTARTIT Pg. Marítim, 17258 L’Estartit, 
972.75.19.10, www.visitestartit.com
TURISME PERALADA Pl. Peixateria 6, 17491 Peralada, 
972.53.88.40, www.peralada.org
TURISME PORTBOU Pg. Lluís Companys, 17497 Portbou, 
972.12.51.61, www.portbou.cat
TURISME ROSES Av. de Rhode, 77-79, 17480 Roses, 
972.25.73.31, www.roses.cat
TURISME SANT PERE PESCADOR Ctra. de la Platja, 
17470 Sant Pere Pescador, 972.52.05.35, www.santpere.cat
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