Histò ria de la Passejada amb Barret
Un any més els amants del barret són convocats a donar la benvinguda a la
primavera lluint al cap la seva peça favorita.
Aquesta meravellosa Passejada amb Barret va néixer l’any 2005 per iniciativa
de les modistes de barrets Nina Pawlowsky i Cristina de Prada que trobaven
a faltar un esdeveniment d'aquesta naturalesa a la seva ciutat, Barcelona.
Any rere any ha anat guanyant en popularitat fins a arribar a un rècord de
participació al 2016 de quasi dues mil persones participant-hi.
La data de celebració́, varia depenent de la Setmana Santa, ja que
generalment es celebra després del diumenge de Pasqua.
L'amor pels barrets uneix en aquest dia a gent de totes les edats i estils els
quals gaudeixen passejant junts tranquil·lament per Rambla de Catalunya.
Alguns vesteixen de vint-i-un botó o amb barrets extravagants, mentre uns
altres participen amb la seva roba (i barret) més informal.
La Passejada amb Barret s’inspira en la Easter Parade novaiorquesa i aquest
any no tindrà un recorregut preestablert, si no que passejarem a gust i plaer
o seurem a prendre un cafè o un aperitiu a alguna de les moltes terrasses
que hi ha.
Amb el pas dels anys algunes botigues de barrets de Barcelona s’hi han anat
involucrant mostrant aparadors especials, organitzant activitats paral·leles i
invitant al seus clients a participar-hi. No hi ha dubte de que la Passejada és
una oportunitat meravellosa per aconseguir més visibilitat de tots els que fan
o venen barrets.
Des de l’any 2008 es reparteixen xapes commemoratives als participants, i
per a alguns que porten anys assistint, es converteixen en autèntiques
medalles d’honor, portant-les totes juntes agafades a la solapa.
Les organitzadores confien en que la Passejada amb Barret s'integri a
l’agenda de la ciutat, com un esdeveniment singular que val la pena no
perdre’s. El que és ben cert és que es tracta d’una experiència amb barret,
inoblidable.

