39a edició
Barcelona, Moll de la Fusta
Del 10 al 19 de setembre de 2021

www.lasetmana.cat

De passeig…

Itineraris literaris de la mà dels seus autors
La Setmana ofereix 28 passejades literàries de la mà de les seves autores i autors,
proposades per les respectives editorials, que ens permeten descobrir
els escenaris literaris de les seves obres.
19 d’aquests itineraris tenen lloc a Barcelona i
9 es desenvolupen en altres indrets de tot Catalunya.

Inscripcions

Preus

Cal que feu arribar un correu electrònic
a l’adreça itineraris@lasetmana.cat concretant:

Preu itinerari 9€

1. NOM I COGNOMS
2. NÚMERO DE TELÈFON MÒBIL
3. NOM I NÚMERO DE L’ITINERARI
AL QUE US VOLEU INSCRIURE
4. NOMBRE DE PERSONES QUE INSCRIVIU
Seguidament us enviarem el número de compte
corrent per fer l’ingrés i disposareu de tres dies per
efectuar-lo. Una vegada rebut l’ingrés, la vostra
inscripció quedarà formalitzada.
Les inscripcions online romandran obertes fins a
dos dies abans de cada itinerari. Després d’aquesta
data es podran adquirir les entrades al mateix
punt de trobada de l’itinerari (en cas que no sigui a
La Setmana) i sempre que hi hagi places disponibles.

Preu reduït

7€ pagament abans del 8 d’agost
6€ socis d’Òmnium Cultural
i titulars del Carnet Jove

Promocions especial per als socis del CLUB TR3SC
i del Club Vanguardia. Consulteu els seus webs
o apps.
Promocions no acumulables.
A més, el mateix dia de l’itinerari us lliurarem
un val a compte de 3€ per comprar el llibre relacionat
amb l’itinerari a La Setmana del Llibre en Català
entre el 10 i el 19 de setembre de 2021. Passades
aquestes dates el val no es podrà bescanviar.
L’itinerari gratuït no te val de descompte!

LES PLACES SÓN LIMITADES
Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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Itineraris de pagament fora de Barcelona ciutat
Dia

Hora

A càrrec de…

Espai ruta

Dissabte
4 de setembre

10:00h

1

Descobrint els fars de Catalunya.
Visitem el Far de Torredembarra

Cecília Lorenzo Gibert

Per la costa
de Torredembarra
(Tarragonès)

11:00h

2

Passeig per “Estimada Baix a Mar”

Núria Parés

Per Baix a Mar
(Vilanova i la Geltrú,
Garraf)

18:00h

3

La Girona de Tarlá

Toni Anguita

Per Girona

Diumenge
5 de setembre

10:00h

4

Pels camins de la Vall d’Aran

Imma Pericas

Per la Vall de Toran
(Vall d’Aran)

Dimecres
8 de setembre

10:00h

5

Passejades per gaudir i fer confidències

Carme Ripoll

Per Sitges (Garraf)

Diumenge
12 de setembre

10:00h

6

Les cascades de Catalunya, indrets màgics
i plens d’energia. Visitem el Salt del Pare

Joan de Déu Prats

Per Sant Martí
de Mura fins arribar
al Salt del Pare (Bages)

12:00h

7

Itinerari terrassenc “La casa dels avis”

Vicenç Villatoro

Per Terrassa
(Vallès Occidental)

18:00h

8

A ritme de jazz pel Palafrugell
de la modernitat

Rafael Vallbona

Per Palafrugell
(Baix Empordà)

12:00h

9

La ruta literària de les Bruixes d’Arnes

David Martí

Per Arnes (Terra Alta)

Dissabte
18 de setembre

Núm. Itinerari

Foto de Christophe Faugere en Pexels

Itineraris fora de la ciutat de Barcelona (trasllat al punt de trobada no inclòs)
Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural.

A tenir en compte
En funció de la situació sanitaria vinculada a la COVID-19, tots els itineraris estan sotmesos a possibles
canvis o cancel·lacions. Tanmateix tots tindran en compte les mesures sanitàries obligatòries i recomanades.

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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Itineraris de pagament per Barcelona
Dia

Hora

A càrrec de…

Espai ruta

Dissabte
11 de setembre

10:00h

10

Barcelona, 11 de setembre de 1714

Agustí Alcoberro

Pel Born

Diumenge
12 de setembre

11:00h

11

La Barcelona baix medieval dels Gualbes

Miquel Esteve

Pel Barri Gòtic

12:00h

12

La ruta literària de la metgessa de
Barcelona

David Martí

Pel Barri Gòtic i el Born

17:00h

13

Itinerari la vaga dels tramvies

Francesc Vilanova

Pel Barri Gòtic

18:00h

14

Francesc Layret, una vida per Barcelona

Vidal Aragonés

Pel Raval i el Barri Gòtic

19:00h

15

Itinerari Graal de Montserrat

X. Francesc
Hernàndez

Pel Barri Gòtic

Dilluns
13 de setembre

18:00h

16

Espies de Barcelona

Roser Messa

Pel Raval i
el Passeig de Gràcia

Dimarts
14 de setembre

18:00h

17

Barcelona en femení.
Històries i llegendes barcelonines.

Elisenda Albertí

Pel Barri Gòtic

19:00h

18

La Barcelona de la bullanga.
25 de juliol del 1835

Jordi Roca i Núria
Miquel

Pel Barri Gòtic

17:00h

19

La façana marítima de Barcelona:
descobertes i pirates

Joan de Déu Prats

Des de Drassanes
fins al Moll de La Fusta

18:00h

20

Del Pla de Palau a La Rambla, 1844-1896

Daniel Venteo

Pel Born i el Barri Gòtic

Divendres
17 de setembre

18:00h

21

Lorca a Catalunya

Salvador Giné

Pel Barri Gòtic
i el Raval

Dissabte
18 de setembre

10:00h

22

Mercats de Barcelona, un món per descobrir

Josep Sucarrats

Del Mercat de Sant
Antoni al Mercat
de Santa Caterina

11:00h

23

Barcelona, la metròpoli de Guinea

Jordi Sant

Pel Born

17:00h

24

Barcelona, “terra de pirates”

Sylvia Lagarda-Mata

Pel Raval i el Barri Gòtic

18:00h

25

Una passejada per la Barcelona menestral

Marcel Fité

Pel Raval i el Barri Gòtic

10:00h

26

La Barcelona de postguerra

Pilar Romera

Pel barri de Sant
Antoni fins arribar
a Via Laietana

11:00h

27

La quotidianitat de Sant Jordi

Francesc Vidal

Pel Raval

A càrrec de…

Espai ruta

Maria Nunes

Pel Born i el Barri Gòtic

Dimecres
15 de setembre

Diumenge
19 de setembre

Núm. Itinerari

Itinerari gratuït
Dia

Hora

Divendres
17 de setembre

19:00h

Núm. Itinerari
28

Teresa Juvé, L’arbre trencat

A tenir en compte
En funció de la situació sanitaria vinculada a la COVID-19, tots els itineraris estan sotmesos a possibles
canvis o cancel·lacions. Tanmateix tots tindran en compte les mesures sanitàries obligatòries i recomanades.

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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Itineraris de pagament fora de Barcelona ciutat
ITINERARI 1
Dissabte 4 de setembre, a les 10:00h

Descobrint els fars de Catalunya.
Visitem el Far de Torredembarra
A càrrec de Cecília Lorenzo Gibert
Punt de trobada: Port de Torredembarra.
https://goo.gl/maps/1g59XJmQqR6zCeUY8
Finalitza a: Port de Torredembarra
Llibre: 15 excursions a peu pels fars de Catalunya. Cossetània Edicions

Els fars acostumen a trobar-se en indrets estratègics i, gairebé
sempre, en llocs poc freqüentats i allunyats de carreteres principals.
El far de Torredembarra és una icona de la Costa Daurada per la
seva singularitat i la seva arquitectura. Per saber-ne més d’aquests
i d’altres fars de Catalunya, apunteu-vos, resseguirem la costa de
Torredembarra i, fins i tot, pujarem dalt de la torre per un mirador
esplèndid sobre el litoral tarragoní i descobrirem totes les curiositats
sobre els fars de Catalunya.

Una ruta per la costa de Torredembarra
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 62-63
T
de La Setmana del Llibre en Català
El preu de la visita al far NO està inclòs dins el preu de l’itinerari. El dia de l’itinerari els assistents l’hauran d’abonar
allà mateix amb targeta bancària o efectiu: Tarifa general: 3 euros/pers. Tarifa reduïda*: 1,50 euros/pers. La visita no
és recomanable a menors de 10 anys.
* Aplicable a menors de 18 anys, titulars del Carnet Jove, majors de 65 anys, famílies nombroses o monoparentals, carnet de discapacitat i carnet de mestre.

ITINERARI 2
Dissabte 4 de setembre, a les 11:00h

Passeig per “Estimada Baix a Mar”
A càrrec de Nuria Parés
Punt de trobada: Monument a Francesc Macià de la rambla de la Pau.
(Vilanova i la Geltrú). https://goo.gl/maps/3i6AF6X5xbpp8Zpy7
Finalitza a: Espai Far (Vilanova i la Geltrú)
Llibre: Estimada Baix a Mar (de) Vilanova i la Geltrú. El Cep i la Nansa

L’autora del llibre, Núria Parés, ens ensenyarà alguns dels més
de 60 espais, llocs, i ambients del Baix a Mar (barri de barris
de Vilanova i la Geltrú) recollits en el llibre. Tant la ruta que
farem com el llibre són una connexió directa amb la cultura
marinera; un espai de trobada, de cadires al carrer, de xarxes,
de sargidores, de pescadors, d’arbres centenaris, d’arquitectura
popular, de mar, de persones compromeses, de memòria…

Una ruta per Vilanova i la Geltrú
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 9
T
de La Setmana del Llibre en Català
Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 3
Dissabte 4 de setembre, a les 18:00h

La Girona de Tarlá

A càrrec de Toni Anguita
Punt de trobada: carrer de l’Argenteria (Girona)
https://goo.gl/maps/AX36Tn7Utm1hVwK57
Finalitza a: carrer de l’Argenteria (Girona)
Llibre: Tarlá. El despertar. L’Art de la Memòria Edicions

Ens trobem al lloc exacte on Tarlá realitzava les seves acrobàcies
l’Argenteria. Cap a la basílica de Sant Feliu passant pel C. de les
Ballesteries. Anem a la Força Vella pel portal del rei Martí, i veurem
la catedral Santa Maria. 90 esglaons de l’escalinata, per arribar a
la Plaça dels Apòstols i palau Episcopal. Muralla de Torre Gironella,
riu Galligants, font i pont romà, a la vall de Sant Daniel, el convent
de Santa Clara, fundat per Ermessenda, esposa del comte Ramon
Borrell. Monestir de San Pere de Galligants, la plaça dels jueus,
plaça Mercaders i carrer de les Olles.

Una ruta per la Girona de Tarlá
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 5-6
T
de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 4
Diumenge 5 de setembre, a les 10:00h

Pels camins de la Vall d’Aran
A càrrec d’Imma Pericas
Punt de trobada: Porcingles, en l’encreuament amb la carretera
de la Vall de Toran. https://goo.gl/maps/dHTdxAnBEVSYmJRd7
Finalitza a: Canejan
Llibre: Nocturn Aranès. Trípode

Una ruta per la Vall de Toran, on es desenvolupa Nocturn aranès.
La casa de la novel·la està situada més enllà de eth Pradet, a
la part més a l’interior de la Vall. La ruta que farem anirà a través
d’un camí planer que des de Porcingles ens portarà a Canejan.
Un cop arribats a Canejan, visitarem l’església del poble, que
és a on la Carmina va arribar pel seu casament i s’adona de la
desgràcia que li cau al damunt. Des d’allà també es pot observar
la carretera per on fugien els republicans de la Vall d’Aran cap
a l’exili. A prop de Pradet hi ha un camí que condueix fins a
Les i d’allí a Bossost, escenaris on transcorren les fugides per
creuar la frontera. Serà un passeig preciós que transcorre pel
mig d’un bosc de faigs. Encara s’hi pot veure alguna casa amb
la teulada de palla com s’havien estilat en aquell racó.

Una ruta per la Vall de Toran,
última vall abans de la frontera de França
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 15
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 5
Dimecres 8 de setembre, a les 10:00h

Passejades per gaudir i fer confidències
A càrrec de Carme Ripoll
Punt de trobada: Estació RENFE de Sitges
https://goo.gl/maps/LzQvT6XNkX5fBL6P9
Finalitza a: Restaurant Costa Dorada a la Platja de Sant Sebastià
Llibre: Lolo. Les llàgrimes del vi. Obrador Editorial

Lolo ha tornat al petit poble del Penedès on va néixer per fer front a
un passat que encara li fa mal. Arantxa, companya de l’època dura
que li va tocar viure, és amb ella per fer-li costat i també plantejarse el seu futur. Quan es volen esbargir i treure les cabòries del cap,
cerquen la intimitat que donen els llocs on no et coneix ningú.
També és un racó en el qual les confidències sorgeixen amb més
facilitat. Sitges és el seu lloc d’evasió.

Una ruta pel centre comercial de Sitges fins arribar
al Xiringuito del Passeig de la Ribera i arribar vorejant
el mar fins a la Platja de Sant Sebastià
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 39
T
de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 6
Diumenge 12 de setembre, a les 10:00h

Les cascades de Catalunya, indrets màgics
i plens d’energia. Visitem el Salt del Pare
A càrrec de Joan de Déu Prats
Punt de trobada: Església de Sant Martí de Mura
https://goo.gl/maps/cyzajdvvYucEMkHa8
Finalitza a: Església de Sant Martí de Mura
Llibre: Catalunya: 50 excursions a cascades i salts d’aigua.
Cossetània Edicions

Mura es troba al sud-est del Bages, una de les principals
portes al parc de Sant Llorenç de Munt. A la riera de Mura
trobarem diferents fonts, el bonic salt del Pare, discret però bell,
i l’espectacular balma del Saltricó. Parlarem de les cascades
de Catalunya, on es troben, les més espectaculars, els paisatges,
la indústria hidràulica, els esperits de la natura. I el Pirineu com
a pare de totes les fonts.

Una ruta per Sant Martí de Mura
fins arribar al Salt del Pare (i tornar)
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 62-63
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 7
Diumenge 12 de setembre, a les 12:00h

Itinerari terrassenc “La casa dels avis”
A càrrec de Vicenç Villatoro
Punt de trobada: Plaça Vella (Terrassa)
https://goo.gl/maps/GXbNLcqQchjkmwBU7
Finalitza a: Plaça Vella (Terrassa)
Llibre: La casa dels avis. Edicions Proa

Un recorregut pels escenaris de “La casa dels avis”, una novel·la
que fa de la recerca sobre la història dels avis materns de l’autor
l’epopeia d’una família catalana durant els últims 100 anys.
Alguns indrets que es visitaran a la ciutat de Terrassa representen
escenaris que es repeteixen arreu de Catalunya.

Una ruta per Terrassa
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 13-14
T
de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 8
Diumenge 12 de setembre, a les 18:00h

A ritme de jazz pel Palafrugell de la modernitat
A càrrec de Rafael Vallbona
Punt de trobada: Plaça de Can Mario (davant del Museu del Suro)
https://goo.gl/maps/CNjVzCLLMBuVmKwq5
Finalitza a: Museu del Suro de Palafrugell
Llibre: Swing. Allà on la vida venç. Edicions 62

Buscant la història de l’orquestra Red Ribbon’s pels carrers
de Palafrugell. El somni d’uns joves que creien en un món millor.
Dels feliços anys vint als tràgics anys quaranta; dels casinos
de Palafrugell a Harlem, el Paral·lel i la Itàlia feixista. Un autèntic
musical del segle XX tot passejant.

Una ruta per Palafrugell
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 25-26
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 9
Dissabte 18 de setembre, a les 12:00h

La ruta literària de les Bruixes d’Arnes
A càrrec de David Martí
Punt de trobada: Plaça de l’Ajuntament d’Arnes
https://goo.gl/maps/6m18AUiaTB69Ysxn7
Finalitza a: Plaça de l’Ajuntament d’Arnes
Llibre: Les bruixes d’Arnes. Edicions 62
Organitza: Institut Ramon Muntaner (IRMU)

Aquesta ruta literària permet conèixer de la mà de l’autor
els principals escenaris de la novel·la Les bruixes d’Arnes.
És un recorregut màgic que transcorre pels carrers del casc antic
de la pintoresca població d’Arnes (Terra Alta).

Una ruta per Arnes
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 53
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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Itineraris de pagament per Barcelona
ITINERARI 10
Dissabte 11 de setembre, a les 10:00h

Barcelona, 11 de setembre de 1714
A càrrec d’Agustí Alcoberro
Punt de trobada: Estàtua de Rafael Casanova (Ronda de Sant Pere)
https://goo.gl/maps/pv3bSztQUHrsJQc5A
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: La desfeta. 11 de setembre de 1714. Penguin Random House

Resseguirem els llocs on van tenir els principals combats de l’11
de setembre i els seus espais de memòria.

Una ruta per Sant Agustí Vell, el Born, Santa Maria del Mar
i el Fossar de les Moreres, Pla de Palau, Portal de Mar…
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 21-22
T
de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 11
Diumenge 12 de setembre, a les 11:00h

La Barcelona baix medieval dels Gualbes
A càrrec de Miquel Esteve
Punt de trobada: carrer del Regomir, davant el casal dels Gualbes
https://goo.gl/maps/Y9acCEuUB29oP9LRA
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: La fi dels secrets. Ediciones B
Organitza: Institut Ramon Muntaner (IRMU)

Una passejada per la Barcelona baix medieval de la família
Gualbes, que va dominar les finances, la política i la prostitució de
la ciutat durant 80 anys.

Una ruta per la Catedral, plaça Sant Jaume, Ajuntament,
Call, carrer Regomir…
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 53
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 12
Diumenge 12 de setembre, a les 12:00h

La ruta literària de la metgessa de Barcelona
A càrrec de David Martí
Punt de trobada: Plaça de Santa Maria
https://goo.gl/maps/wxTDuGkCUG28Anib6
Finalitza a: Mercat de Santa Caterina
Llibre: La metgessa de Barcelona. Edicions 62
Organitza: Institut Ramon Muntaner (IRMU)

Aquesta ruta literària us permetrà conèixer els racons més
màgics del Born i el Gòtic, de la mà de l’autor de La metgessa
de Barcelona.

Una ruta pel Barri Gòtic i el Born
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 53
T
de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 13
Diumenge 12 de setembre, a les 17:00h

Itinerari la vaga de tramvies
A càrrec de Francesc Vilanova
Punt de trobada: Plaça Universitat.
https://goo.gl/maps/kvigJpHBLNvPHwfZ7
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: La vaga de tramvies. Edicions 62
Organitza: Institut Ramon Muntaner (IRMU)

Es farà una ruta que superposarà les dues vagues (tramvies i
general) i que passarà per Plaça Universitat, Plaça Catalunya,
cruïlla amb Pelai i Rambles (Canaletes), Mercat de la Boqueria.
S’anirà a buscar Via Laietana, davant local sindicats. D’aquí a
Plaça Sant Jaume, sortir per Portal de l’Àngel, baixar cap a Correus
i acabar al Pla de Palau, davant de l’edifici del Govern Civil. I d’allí
a la Setmana. En el trajecte, l’autor explicarà episodis de les dues
vagues.

Una ruta pel Barri Gòtic
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 31-32
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 14
Diumenge 12 de setembre, a les 18:00h

Francesc Layret, una vida per Barcelona
A càrrec de Vidal Aragonés
Punt de trobada: porta del Liceu (La Rambla, 51-59).
https://g.page/liceu_opera_barcelona?share
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Francesc Layret. Vida, obra i pensament. Tigre de Paper

Francesc Layret continua sent un segle després del seu assassinat
un dels grans desconeguts del nostre país. El seu pensament
polític, la seva acció com a advocat laboralista i la seva Condició de
regidor i Alcalde accidental tenen una ciutat: Barcelona. Nascut a
la capital catalana, estudia Dret i Filosofia a la mateixa, crea entitats
com l’Ateneu Enciclopèdic Popular i en la seva condició de regidor
construeix el Pressupost extraordinari de 1908 (o de Cultura).
També la creació de les tres primeres organitzacions catalanistes
d’esquerres te Barcelona com el seu camp de batalla, igual que bona
part de l’Assemblea de Parlamentaris i la Vaga de la Canadenca. Va
ésser assassinat el 30 de novembre de 1920 davant de Balmes 27.

Una ruta per la Universitat de Barcelona, Plaça de Sant
Jaume, Ateneu Barcelonès, Canuda, Balmes, Pl. Goya…
Moll de la Fusta
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 55-56
T
de La Setmana del Llibre en Català
ITINERARI 15
Diumenge 12 de setembre, a les 19:00h

Itinerari Graal de Montserrat
A càrrec de X. Francesc Hernàndez
Punt de trobada: La Setmana. Moll de la fusta
Finalitza a: Casa de l’Ardiaca
Llibre: El Graal de Montserrat. Capitalbooks

El Graal, la copa en què Jesús va beure en l’Últim Sopar, ha estat
un dels objectes místics més cobejats per governs, arqueòlegs i
religiosos. Entre ells, Adolf Hitler, que havia impulsat una recerca
tenaç arreu del planeta per aconseguir peces suposadament
màgiques o sobrenaturals. L’objectiu era que el Tercer Reich durés
mil anys, ja que es creu que el Graal concedeix la immortalitat.
I totes les pistes conduïen els nazis cap a Catalunya, on podrien
haver viscut els descendents de Jesús i on podria estar oculta
la Santa Copa. Visitarem espais on els protagonistas d’aquesta
novel·la ens faran descubrir amagatalls, clavegueres, bodegues i
galeries soterrànies.

Una ruta des del Carrer de La Palma de Sant Just fins la
Casa de l’Ardiaca, passant pel carrer de la Reina Elionor
 robareu el el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 66-67
T
de La Setmana del Llibre en Català
Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 16
Dilluns 13 de setembre, a les 18:00h

Espies de Barcelona
A càrrec de Roser Messa
Punt de trobada: Rambla de les Flors, 6.
https://goo.gl/maps/uVSPJLBwa98599GR8
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: 500 anys d’espionatge a Barcelona. Comanegra

Passejada per la Rambla i el Raval amb l’autora d’Espies de Barcelona que ens portarà per diversos escenaris del llibre. Barcelona, i
especialment durant el període d’entre guerres del passat segle XX,
va ser un formiguer d’espies internacionals que hi van arribar atrets
per la situació estratègica de la ciutat i pel fet que formava part d’un
país neutral que no va prendre part en cap de les dues guerres
mundials. Parlem d’un seguit de personatges sorprenents, que
realment van existir i que bé podrien ser els protagonistes d’una
gran novel·la negra, com el bufó reial Mossèn Borra, l’ex comissari
de policia Manuel Bravo Portillo, el fals baró de König, l’escriptora
Pilar Millán Astray i el cap de la subestació de la policia soviètica,
Leonid Eitingon.

Una ruta per la Rambla de les Flors, Passeig de Gràcia,
carrer d’en Xuclà, carrer del Cid, Passeig de Colom…
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 31-32
T
de La Setmana del Llibre en Català
ITINERARI 17
Dimarts 14 de setembre, a les 18:00h

Barcelona en femení. Històries i llegendes barcelonines
A càrrec d’Elisenda Albertí
Punt de trobada: Plaça Sant Jaume
https://goo.gl/maps/jqNVxYmZB74anf6f6
Finalitza a: Carrer d’Avinyó, Plaça Verònica
Llibre: Dones de Barcelona. Històries i llegendes barcelonines
des del segle IV fins al XIX. Albertí Editor

Un itinerari per conèixer la ciutat des de la perspectiva
femenina, a través d’històries i llegendes protagonitzades per
dones barcelonines, des del segle IV fins al XIX. Coneixereu
senyores divertides, cruels, santes, emprenedores, impressores,
escriptores… Descobrireu històries com la de la Paula, qui va
crear la primera agència matrimonial de Barcelona; Eulàlia Ferrer,
qui dirigí la primera impremta barcelonina; Santa Eulàlia, patrona
històrica de la ciutat.

Una ruta pel carrer de la Llibreteria, la plaça de l’Àngel
i el carrer d’Elionor, entre d’altres
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 19
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 18
Dimarts 14 de setembre, a les 19:00h

La Barcelona de la bullanga. 25 de juliol del 1835
A càrrec de Jordi Roca i Núria Miquel
Punt de trobada: La Setmana. Moll de la fusta
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: La bullanga de Barcelona. La ciutat en flames. 25 de juliol de
1835. Penguin Random House

El 25 de juliol de 1835 a Barcelona, una revolta popular (una
“bullanga”) va acabar amb la crema de diversos convents i, els
dies següents, els aldarulls van culminar amb l’assassinat del
governador militar i amb la destrucció de la primera fàbrica que
funcionava amb l’energia de vapor. Així, Barcelona es convertí en
la ciutat capdavantera del procés revolucionari liberal a Espanya.
Amb aquest itinerari, descobrirem els espais d’una ciutat que ja
no existeix perquè, en pocs anys, la revolució la transformà per
sempre.

Una ruta per Pla de Palau, edifici de la Duana, plaça Sant
Jaume, Av. de la Catedral, La Rambla…
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 21-22
T
de La Setmana del Llibre en Català
ITINERARI 19
Dimecres 15 de setembre, a les 17:00h

La façana marítima de Barcelona: descobertes i pirates
A càrrec de Joan de Déu Prats
Punt de trobada: Jardí del Museu Marítim
https://g.page/MuseuMaritimdeBarcelona?share
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: El gran llibre dels exploradors catalans. Comanegra

Vols descobrir la fàbrica més grans de vaixells? Els pirates i corsaris
catalans? Els exploradors que van acompanyar Colom a Amèrica?
Els navegants més intrèpids? El negrer de cor de carbó? La batalla
de Lepant? Les immersions de l’Ictineu de Monturiol? Doncs no et
perdis aquesta passejada.

Una ruta des de Drassanes fins al Moll de La Fusta
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 31-32
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 20
Dimecres 15 de setembre, a les 18:00h

Del Pla de Palau a La Rambla, 1844-1986
A càrrec de Daniel Venteo
Punt de trobada: Pla de Palau
https://goo.gl/maps/U1GxBShNJiBoptvD7
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Barcelona Crònica Fotogràfica, 1844-1896. Efadós

Daniel Venteo, autor del llibre Barcelona crònica fotogràfica, 18441986, ofereix un itinerari entre dos punts claus de la geografia de
la història de la fotografia a la ciutat: el pla de Palau, lloc on va tenir
lloc la realització del primer daguerreotip de la nostra història, i la
Rambla, el passeig per excel·lència dels estudis fotogràfics.

Una ruta des de Pla de Palau cap a passeig Colom,
carrer Avinyó, Escudellers i pla del Teatre de la Rambla
des d’on es baixarà fins a La Setmana
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 60
T
de La Setmana del Llibre en Català
ITINERARI 21
Divendres 17 de setembre, a les 18:00h

Lorca a Catalunya

A càrrec de Salvador Giné
Punt de trobada: La Casa de l’Ardiaca
https://goo.gl/maps/do7jkVpgh4hXupGLA
Finalitza a: Llibreria Byron
Llibre: Federico García Lorca a Catalunya. Viena Edicions

Viatge biogràfic i itinerari per la Catalunya que Lorca va conèixer.
Salvador Giné segueix l’itinerari vital de García Lorca a través del
país i ens fa de guia per descobrir els indrets on va viure, els que
va visitar i els teatres on fou llargament ovacionat. Alhora, amb
ell descobrirem les facetes menys conegudes d’un artista que va
excel·lir com a pintor, músic i conferenciant i que a tot arreu, ja
fossin cercles obrers o escenaris selectes, va seduir el públic amb
el seu magnetisme extraordinari.

Una ruta des del carrer del Bisbe fins al carrer Casanova,
passant pel Teatre Principal, l’Hotel Condal, Gran Cafè
de la Rambla, Teatre Goya…
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 36-37
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 22
Dissabte 18 de setembre, a les 10:00h

Mercats de Barcelona, un món per descobrir
A càrrec de Josep Sucarrats
Punt de trobada: entrada del Mercat de Sant Antoni (C. Urgell, 1).
https://goo.gl/maps/ABcUbB36rAQkH2KL9
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Mercats, un món per descobrir. Flamboyant

Descobrirem tres mercats històrics de Barcelona (Sant Antoni, la
Boqueria i Santa Caterina) que ens explicaran com aquests espais
són molt més que un equipament on comprar i vendre menjars.
Això sí, menjarem i beurem en algunes de les parades més
singulars d’aquests mercats.

Una ruta des del Mercat de Sant Antoni al Mercat de Santa
Caterina
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 58-59
T
de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 23
Dissabte 18 de setembre, a les 11:00h

Barcelona, la metròpoli de Guinea
A càrrec de Jordi Sant
Punt de trobada: Via Laietana/Passeig Isabel II (Plaça Antonio López).
https://goo.gl/maps/eQvMp2qjdEWyymko9
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: El petit imperi. Angle Editorial

Barcelona té un passat colonial. I durant molts anys fou l’autèntica
metròpoli de la Guinea Espanyola. Aquest itinerari ens permetrà
conèixer alguns dels detalls de El Petit Imperi. Catalans en la
colonització de la Guinea Espanyola, una obra que posa de
relleu el paper cabdal que van tenir els empresaris catalans i
els missioners claretians als tròpics guineans i la importància de
Barcelona com a centre neuràlgic dels negocis colonials.

Una ruta des de la Plaça Antonio López fins arribar
al zoològic de Barcelona
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 66-67
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 24
Dissabte 18 de setembre, a les 17:00h

Barcelona, “terra de pirates”
A càrrec de Sylvia Lagarda-Mata
Punt de trobada: La Setmana. Moll de la fusta
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Catalunya, terra de pirates. Angle Editorial

Aquest passeig circular per descobrir les empremtes de la pirateria
a Barcelona, comença al mateix Moll de la fusta, on parlarem del
llegat de la pirateria al país, i ens durà al monument a Colom, a les
drassanes, a descobrir el president de la Generalitat i el comte de
Barcelona que es troben entre els corsaris catalans més famosos, o a
escoltar la llegenda del vaixell fantasma d’uns pirates davant del port.

Una ruta pel Moll de la fusta, monument a Colom,
Portal de Santa Madrona, Drassanes, Portal de la Pau…
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 66-67
T
de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 25
Dissabte 18 de setembre, a les 18:00h

Una passejada per la Barcelona menestral
A càrrec de Marcel Fité
Punt de trobada: davant de l’edifici de correus (pl. d’Antonio López s/n)
https://goo.gl/maps/toVuBCzLsm41YhJm7
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: La veritable història del llibreter assassí de Barcelona.
Edicions 1984

Visitarem alguns espais de la novel·la: les Voltes del Fusters i els Encants Vells, el carrer dels Agullers, l’església de Santa Maria del Mar,
el passeig de l’Esplanada, els carrers amb noms d’oficis, les tavernes,
els correus i els transports, les muralles, els antics horts dels agremiats, el convent de Sant Agustí Vell... En definitiva, ens endinsarem en
el que queda d’aquella Barcelona del segle XIX a través de fragments
de la novel·la, de poemes clàssics sobre llocs per on passarem i, sobretot, per mitjà dels vestigis que encara resten als edifici, als carrers
i als documents que ens han arribat d’aquella època.

Una ruta per Plaça Antonio López, carrer Agullers,
carrer Montcada, Passeig de l’Esplanada, entre molts
d’altres indrets
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 61
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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ITINERARI 26
Diumenge 19 de setembre, a les 10:00h

La Barcelona de postguerra
A càrrec de Pilar Romera
Punt de trobada: Porta principal Universitat de Barcelona
https://goo.gl/maps/RNMj19LExfeKaXgw5
Finalitza a: Davant la comissaria de Via Laietana
Llibre: Els impostors. Columna Edicions
Organitza: Institut Ramon Muntaner (IRMU)

Barcelona, maig del 1949. Albert, un noi que treballa en una
impremta, és detingut per la Brigada Político-Social i enviat a la
temuda comissaria de Via Laietana acusat de col·laborar amb
joves universitaris en activitats contra el règim. Una visita secreta
del general Franco a la Ciutat Comtal té nerviós tot el departament
de policia. Un retrobament casual quan Dora, germana d’Albert,
intenta esbrinar què li ha passat desencadenarà unes conseqüències que cap dels seus protagonistes podran controlar. Els
impostors retrata tres vides des d’abans de la guerra fins a la dura
postguerra, passant pel terrible camp de concentració d’Argelers,
i aconsegueix fer-nos sentir que, en casos extrems, tots podem ser
uns impostors.

Una ruta pel barri de Sant Antoni fins arribar
a Via Laietana
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 53
T
de La Setmana del Llibre en Català
ITINERARI 27
Diumenge 19 de setembre, a les 11:00h

La quotidianitat de Sant Jordi
A càrrec de Francesc Vidal
Punt de trobada: Carrer Sant Gil
https://goo.gl/maps/881zCyrTheDzp8HNA
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: El rescat de Sant Jordi. El Cep i la Nansa

Aquest itinerari és un recorregut pels llocs quotidians per on el
protagonista de la novel·la passa els seus dies. Un recorregut no
sols de llocs, sinó de sentiments i anècdotes històriques que fan
del barri de Sant Jordi un espai enigmàtic i alhora excitant.

Una ruta pel barri del Raval
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 9
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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Itinerari gratuït
ITINERARI 28
Divendres 17 de setembre, a les 19:00h

Teresa Juvé, L’arbre trencat
A càrrec de Maria Nunes
Punt de trobada: Passeig de Lluís Companys / Carrer del Rec Comtal
https://goo.gl/maps/KyMfA7pEFAExLnUT8
Finalitza a: La Rambla
Llibre: - L’arbre trencat. Meteora

Us convidem a seguir les passes d’un assassí per la Barcelona
de finals del segle XVI. L’itinerari recrea els escenaris barcelonins
de la novel·la L’arbre trencat, de Teresa Juvé, tot combinant la
trama narrativa amb la lectura de fragments i amb pinzellades
històriques sobre carrers, edificis, portes de la muralla i convents
desapareguts.

Una ruta pel Passeig de Lluís Companys, Portal Nou,
Sant Pere de les Puel·les, Convent dels Àngels,
Hospital de la Santa Creu, Teatre Principal i antic
Portal de Trentaclaus, entre d’altres
 robareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 11
T
de La Setmana del Llibre en Català

Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h)
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