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BÈLGICAEuropa

04 desembre
Data de sortida

Durada 5 dies

De vegades ens pot semblar que els paï-
sos llunyans tenen poc a veure amb no-
saltres, que el que hi va passar només 
forma part de la seva història i no pas de 
la nostra. Doncs bé, per aquelles casuali-
tats de la història, els destins de Castella 
i Flandes van quedar indissolublement lli-
gats al segle XVI. És més, la política eu-
ropea va arribar a ser tan enrevessada 
que fins i tot alguns dels moments més 
dramàtics de la història catalana estan lli-
gats amb els de Bèlgica. Potser si a Gant, 
a la província belga d’Oost-Vlaanderen, 
no hi hagués nascut el futur emperador 
Carles V, l’esdevenir d’Europa hauria es-
tat ben diferent. Però hi va néixer. Tampoc 
estava previst enlloc que Carles V aca-
bés heretant un imperi on mai es ponia el 
sol. Però el va heretar. I Flandes, que fins 
aquell moment no era sinó una part més 
del Ducat de Borgonya, es va convertir 
en el nucli central de la política castellana 
i, de retruc, de la catalana. Fins el punt 

que, després de mil i una batalles de tots 
contra tothom, un tractat tan significatiu 
per Catalunya com el Tractat dels Pirineus 
va afectar per igual a belgues i catalans. 
Precisament per això no deixa de ser una 
paradoxa de la història, que aquest país 
tant petit, punt de trobada de la cultura 
llatina i germànica, sigui actualment un 
dels motors de la construcció europea.

El que us proposem és un viatge únic a 
l’escenari central de la història moderna 
del nostre continent. Anirem a Flandes i 
descobrirem l’ambient nadalenc de Lovai-
na i Gant; veurem els canals de Bruges; 
passejarem pels carrers de Brussel·les i 
ens entretindrem al mercat de Nadal; co-
neixerem la extraordinària estructura de 
l’Atomium; i descobrirem la història del 
país on es van forjar les fronteres de l’Eu-
ropa contemporània.




