
1Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h) 

Barcelona,  
Moll de la Fusta  

Del 9 al 13 de setembre de 2020
www.lasetmana.cat

La Setmana ofereix 20 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.

17 d’aquests itineraris tenen lloc a Barcelona i 3, identificats amb un cercle vermell,  
es desenvolupen en altres indrets.

Enguany s’ofereixen 3 itineraris gratuïts organitzats per institucions públiques.

Itineraris literaris de la mà dels seus autors
De passeig…

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

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 INCRIUS 

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.

LES PLACES SÓN LIMITADES

Preu itinerari 9€
Preu reduït 7€  pagament abans del 20 d’agost
 7€ amb el Carnet Jove

Preu 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 9 i el 13 de setembre de 2020. Passades 
aquestes dates el val no es podrà bescanviar. 

Els itineraris gratuïts no tenen val de descompte!

Inscripcions Preus
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Itineraris literaris de La Setmana

Itineraris de pagament
Dia Hora Núm. Itinerari A càrrec de… Espai ruta

Dimecres 9 18:00h 1 La història de barcelona en 10 passejades Jaume Grau Masbernat Per Ciutat Vella

19:00h 2 La barcelona bombardejada (1937-1939) Mireia Capdevila Per Ciutat Vella

Dijous 10 12:00h 3 Cuines amagades als bars dels Mercats 
de barcelona (Santa Caterina)

Àngela Vinent  
i Xavier Febrés

Mercat de Sta. Caterina

18:00h 4 Itinerari per la barcelona menestral Marcel Fité Pel Born

19:00h 5 La ciutat vella que mira el mar Xavier Theros Per Ciutat Vella

Divendres 11 10:00h 6 Avuipagojo: un brindis per la Carla Iolanda Barenys Ruiz Per la Barceloneta

Dissabte 12 10:00h 7 La barcelona de Paraula de Jueu Martí Gironell Entre el Carrer del Rec 
Comtal i carrer Portal 
Nou

10:00h 8 barcelona en femení.  
Històries i llegendes barcelonines

Elisenda Albertí Pels barris de Santa 
Anna i la Catedral

11:00h 9 Mercats de barcelona, un món per descobrir Josep Sucarrats Pels mercats de Sant 
Antoni, La Boqueria 
i Sta. Caterina

16:00h 10 Anem a veure ocells pel Parc Natural 
del Delta de Llobregat

Jordi Longás Pel Parc Natural 
del Delta de Llobregat

18:00h 11 un passeig per la barcelona romana Maria Carme Roca Pel Barri Gòtic

19:00h 12 El Paral·lel de principis del segle XX a 
través dels ulls de Maria Green

Xavi Barroso Per l’avinguda del 
Paral·lel de Barcelona

Diumenge 13 Opció 1 
9:00h 
Opció 2 
11:00h

13 Marxa nòrdica pel Passeig Marítim Cristina Borràs Pel Passeig Martítim 
i pel Parc del Port 
Olímpic de Barcelona

10:00h 14 Perich Jaume Grau Masbernat Per l’exposició  
del Born CC

10:00h 15 La barcelona d’Hilari Miralpeix Albert Forns Canal Del Mercat de Sant 
Antoni a Pl. Catalunya, 
les Rambles, Liceu, 
carrer Sant Pau…

12:00h 16 revivint la revolta Aleix Solernou. 
Amb la presència 
de Jordi Pesarrodona 
i de diversos ferits 
dels fets

Per l’Escola Joncadella 
de Sant Joan de 
Vilatorrada

18:00h 17 Els paisatges de La dolça Caterina Montse Castaño Olmo Nucli antic de l’Escala

Itineraris gratuïts
Dia Hora Núm. Itinerari A càrrec de… Espai ruta

Dijous 10 11:00h 18 La gent del carrer Montcada Rafa Burgos Pel carrer Montcada

Divendres 11 10:00h 19 Joan Perucho i la barcelona  
de Les històries naturals 

Maria Nunes Per Ciutat Vella

Diumenge 13 17:00h 20 Josep Carner, l’etapa barcelonina:  
1884-1921

Jaume Coll Per Ciutat Vella  
i el primer Eixample

Itinerari fora de la ciutat de Barcelona (trasllat al punt de trobada no inclòs)  

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. 
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Itineraris literaris de La Setmana

ITINErArI 1

Dimecres 9 de setembre, a les 18:00h 

La història de Barcelona en 10 passejades
A càrrec de Jaume Grau Masbernat

Punt de trobada: Plaça del vuit de març.  
https://goo.gl/maps/QCCFtC9aqsNNwFm27
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: La història de Barcelona en 10 passejades. Editorial Rosa 
dels Vents

Un passeig urbà que segueix la història de Barcelona des de 
l’època dels romans fins els nostres dies, amb l’objectiu d’explorar 
les dinàmiques de tot ordre que han condicionat i condicionen el 
futur de la ciutat.

una ruta per Ciutat Vella

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 57-58  
de La Setmana del Llibre en Català 

ITINErArI 2

Dimecres 9 de setembre, a les 19:00h

La Barcelona bombardejada (1937-1939)
A càrrec de Mireia Capdevila

Punt de trobada: Plaça de Sant Felip Neri.  
https://goo.gl/maps/XNThf3dQZm5vMJsj6
Finalitza a: Moll de la fusta La Setmana
Llibre: Barcelona Bombardejada. Editorial Efadós

Ruta guiada pels principals punts de Ciutat Vella i la Barceloneta 
que van ser bombardejats durant la Guerra Civil espanyola. 
L’itinerari connectarà dos punts neuràlgics de la ciutat i que van 
esdevenir dos dels epidodis més sinistres de l’ofensiva aèria 
feixista: els bombardeigs de l’escola de Sant Felip Neri i de l’Escola 
del Mar. Entre un punt i l’altre, coneixerem els bombardeigs de la 
Catedral, la plaça de Sant Jaume, el Mercat de Santa Caterina, Via 
Laietana, la Barceloneta, el port… 

una ruta per Ciutat Vella

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 63  
de La Setmana del Llibre en Català 



4Més informació: itineraris@lasetmana.cat o tel. 608 917 032 (de 10h a 14h) 

Itineraris literaris de La Setmana

ITINErArI 3

Dijous 10 de setembre, a les 12:00h

Cuines amagades als bars  
dels Mercats de Barcelona (Santa Caterina)

A càrrec d’Àngela Vinent i Xavier Febrés

Punt de trobada: Punt d’informació La Setmana. Moll de la fusta
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Cuines amagades. Ruta gastronòmica pels bars dels 40 mercats 
de Barcelona. Cossetània Edicions

Una visita al cèntric Mercat de Santa Caterina, on el tradicional 
Bar Joan conviu dintre del mateix recinte amb altres bars-
restaurants més moderns que no l’han pogut destronar. L’operació 
de transformació del mercat de Santa Caterina i del barri ha 
estat pionera en diferents aspectes. Es tracta del mercat cobert 
més antic de la ciutat, inaugurat el 1848 sobre el terreny d’un 
antic convent desamortitzat que va revertit a propietat municipal. 
L’aventura de recorre els bars dels mercats de Barcelona es 
converteix en una descoberta de cuines amagades que ofereixen 
una mica de tot i acumulen sorpreses. 

una ruta des del moll de la fusta  
al Mercat de Santa Caterina

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 43-44  
de La Setmana del Llibre en Català 

ITINErArI 4

Dijous 10 de setembre, a les 18:00h

Itinerari per la Barcelona menestral
A càrrec de Marcel Fité

Punt de trobada: Plaça Antonio López, davant l’edifici de Correus
https://goo.gl/maps/VVQvssrDnwXBVMqA7
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: La veritable història del llibreter assassí de Barcelona. 
Edicions de 1984

Recorrerem els barris menestrals de la novel·la. Parlarem de com 
eren les seves cases, els seus tallers, els seus espais d’esbarjo 
i de culte religiós. Els contrastarem amb els barris aristocràtics. 
Visitarem les principals artèries que van fer possible aquelles formes 
de vida durant segles. Comentarem l’impacte dels fets històrics 
sobre l’estructura urbana que anirem resseguint i veurem les 
restes d’aquells fets que encara queden als llocs que passarem. 
Connectarem el que anirem veient, comentant i descobrint amb el 
marc estructural de la novel·la i amb alguns fets culturals de l’època.

una ruta pel Carrer dels Agullers, carrer Montcada,  
de les basses, Portal Nou, Petons, Sant Agustí, born…

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 45  
de La Setmana del Llibre en Català 
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Itineraris literaris de La Setmana

ITINErArI 5

Dijous 10 de setembre, a les 19:00h

La ciutat vella que mira el mar
A càrrec de Xavier Theros

Punt de trobada: Punt d’informació La Setmana. Moll de la fusta
Finalitza a: Mòdul 19-20 de Comanegra de La Setmana
Llibre: Barcelona a cau d’orella. Editorial Comanegra

Xavier Theros és una de les persones que més coneixen 
Barcelona i els seus racons: els misteriosos i secrets, però també 
els quotidians. En aquesta ruta passejarem per alguns d’ells, i 
descobrirem la seva història de la mà d’un dels millors cronistes de 
la ciutat. Què ens pot oferir la Ciutat Vella que mira el mar? 

una ruta per la part que toca mar de Ciutat Vella. Des de 
la plaça Sant Jaume fins al Moll de la Fusta

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 19-20  
de La Setmana del Llibre en Català 

ITINErArI 6

Divendres 11 de setembre, a les 10:00h

Avuipagojo: un brindis per la Carla
A càrrec de Iolanda barenys ruiz

Punt de trobada: Torre de les aigües del Parc de la Barceloneta
https://goo.gl/maps/kcLVJC3vbKfsUvSz7
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Carla, Carlae. Obrador Editorial

En aquesta novel.la simfonia, que ens fa recórrer amb la Carla el 
difícil camí cap al seu interior, els personatges es relacionen entre 
ells en una xarxa de nusos imprevistos. A través de les lectures 
dramatitzades ens aturarem en alguns dels paisatges urbans 
on transcorre la història per escoltar-la amb la veu dels seus 
protagonistes. I acabarem brindant tal com va fer la Carla quan ho 
va començar a entendre tot.

una ruta pel Parc de la barceloneta; Passeig Marítim: 
caminada curta fins entrar al barri de la barceloneta. 

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 22  
de La Setmana del Llibre en Català 
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Itineraris literaris de La Setmana

ITINErArI 7

Dissabte 12 de setembre, a les 10:00h

La Barcelona de Paraula de Jueu
A càrrec de Martí Gironell

Punt de trobada: Porta Ferrissa (cantonada Les Rambles)
https://goo.gl/maps/aGueH91q4QmSZ6xk6
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Paraula de Jueu. Edicions 62

Una part important de la trama de Paraula de Jueu transcorre 
per la Barcelona del segle XIV. El protagonista de la novel·la Kim 
Llombard arriba a la ciutat provinent de Besalú acompanyant un 
prestigiós rabí talmudista, Nissim ben Rovè, amb qui s’allotjarà 
durant quatre setmanes en un casa del call Major de Barcelona. 
Aquests dies li serviran per entendre la complexa realitat que 
viuen els jueus a la ciutat i de la mà del sammàs de la sinagoga, 
en Ferrer, recorrerà una Barcelona i amb la jove esclava cristiana, 
Ester, coneixerà una altra ciutat.

una ruta Entre el Carrer del rec Comtal i carrer Portal Nou

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 12  
de La Setmana del Llibre en Català 

ITINErArI 8

Dissabte 12 de setembre, a les 10:00h

Barcelona en femení. Històries i llegendes barcelonines
A càrrec d’Elisenda Albertí

Punt de trobada: Davant les escales de La Catedral de Barcelona
https://goo.gl/maps/UdXAnQduwsTiQKT48
Finalitza a: Avinguda de la Catedral
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 pels barris de Santa Anna i la Catedral

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 64  
de La Setmana del Llibre en Català 
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Itineraris literaris de La Setmana

ITINErArI 9

Dissabte 12 de setembre, a les 11:00h

Mercats de Barcelona, un món per descobrir
A càrrec de Josep Sucarrats

Punt de trobada: Mercat de Sant Antoni, entrada per Comte d’Urgell, 1
https://goo.gl/maps/4ps762MqY8PBMZKx8
Finalitza a: Mercat de Santa Caterina
Llibre: Mercats, un món per descobrir. Editorial Flamboyant

Què són i què han significat els mercats al llarg del temps? Què 
hi podem trobar? Com funcionen? Us convidem a fer un passeig 
ple de colors, aromes i sabors per conèixer i gaudir de tres dels 
mercats més bonics de Barcelona: el mercat de Sant Antoni, 
per conèixer la història que hi ha darrere d’aquest bonic mercat 
modernista; La Boqueria, recorrerem els carrerons que el formen i 
desobrirem la seva història i el mercat de Santa Caterina, construït 
entre els anys 1844 i 1848.

una ruta pel mercat de Sant Antoni, La boqueria  
i el mercat de Santa Caterina

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 35-36  
de La Setmana del Llibre en Català

ITINErArI 10

Dissabte 12 de setembre, a les 17:00h* (sotmés a l’horari establert al Parc durant el mes de setembre) 

Anem a veure ocells pel Parc Natural del Delta de Llobregat
A càrrec de Jordi Longás

Punt de trobada: Aparcament de Cal Tet.  
https://goo.gl/maps/suyyqhC5dhqiRcFX6
Finalitza a: Aparcament de Cal Tet 
Llibre: Anem a veure ocells! Cossetània Edicions

Es tracta d’una ruta senzilla d’iniciació a l’observació d’ocells en 
un dels espais més singulars del litoral català. Seguirem paral·lels 
al riu, entre canyissars i tamarius, per accedir al primer aguait o 
cabana d’observació d’ocells. Continuarem camí fins el mirador de 
la desembocadura del Llobregat, amb extensa panoràmica sobre 
la plata de Ca l’Arana, reserva integral per afavorir la reproducció 
de les aus que aniden vora el mar. Encara queda travessar una 
formosa pineda fins a al darrer “hide”, l’aguait de Ca l’Arana des 
d’on es poden observar amb tranquilitat un grapat de les espècies 
habituals del Delta. 

una ruta pel Parc Natural del Delta de Llobregat. Ideal per 
fer en família. Material: calçat còmode per caminar, barret 
o gorra per protegir-se del sol i aigua per beure. També 
s’aconsella dur prismàtics.

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 43-44  
de La Setmana del Llibre en Català 
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Itineraris literaris de La Setmana

ITINErArI 11

Dissabte 12 de setembre, a les 18:00h

Un passeig per la Barcelona romana
A càrrec de Maria Carme roca

Punt de trobada: Plaça Nova de la catedral (davant lletres de “Barcino”).  
https://goo.gl/maps/jvXVV2sUvgrCpTYa8
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: A Bàrcino. Columna Edicions

Vols conèixer la Barcelona romana? Vols descobrir-ne més 
aspectes? Maria Carme Roca, que va néixer a un decumanus 
minor (carrer de Sant Domènec del Call, avui Salomó Ben Adret) 
et conduirà per la Colonia Augusta Faventia Paterna Barcino i et 
“presentarà” personatges importants de la ciutat com Luci Minici 
Natal Quadroni Ver o Luci Cecili Optat que també apareixen a la 
novel·la.

una ruta pel barri Gòtic: Plaça 8 de març, carrer del bisbe, 
carrer Paradis, Plaça Sant Jaume, carrer d’Hèrcules, plaça 
Sant Just, carrer regomir…

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 15-16  
de La Setmana del Llibre en Català

ITINErArI 12

Dissabte 12 de setembre, a les 19:00h

El Paral·lel de principis del segle XX  
a través dels ulls de Maria Green

A càrrec de Xavi barroso

Punt de trobada: Punt d’informació La Setmana. Moll de la fusta
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: L’avinguda de les il·lusions. Editorial Rosa dels Vents

Coneixerem els indrets més particulars del Paral·lel de Barcelona, 
a través dels ulls de la Maria Green, la protagonista de L’avinguda 
de les il·lusions. Epicentre de l’oci més popular als inicis del 
segle XX, el Paral·lel va acollir teatres i cafés on van debutar i 
triomfar figures com la Raquel Meller o l’Elena Jordi, actrius en 
que s’inspira la nostra protagonista. Però també va ser epicentre 
d’alguna de les revoltes obreres més trascendentals d’aquells 
anys, com la de la vaga de La Canadenca, la qual ens va donar la 
jornada laboral de 8 hores i de la qual trobem vestigis de l’antic 
recinte al propi Paral·lel avui en dia.

una ruta fonamentalment per l’Avinguda del Paral·lel 
de barcelona: un recorregut pels teatres existents 
i desapareguts d’aquesta via com el Teatre Arnau, 
el Café Espanyol… així com l’antic recint de La Canadenca 
que avui acull el Parc de les 3 Xemeneies. 

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 57-58  
de La Setmana del Llibre en Català
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Itineraris literaris de La Setmana

ITINErArI 13

Diumenge 13 de setembre, a les 9:00h i 11:00h

Marxa nòrdica pel Passeig Marítim
A càrrec de Cristina borràs

Punt de trobada: Punt d’informació La Setmana. Moll de la fusta
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Marxa nòrdica. Manual pràctic. Cossetània Edicions

Primer farem uns exercicis de tècnica al mateix moll, perquè 
tothom pugui aprendre les bases de la marxa nòrdica i després 
començarem la ruta. En acabar farem una petita sessió 
d’estiraments. Un recorregut més curt pel passeig marítim d’una 
horeta i mitja horeta d’explicació teòrico pràctica, amb exercicis 
bàsics. 

una ruta de 4 km de ruta planera, fàcil i apta per a 
tothom pel Passeig Martítim i pel Parc del Port Olímpic de 
barcelona

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 43-44  
de La Setmana del Llibre en Català 

ITINErArI 14

Diumenge 13 de setembre, a les 10:00h

Perich
A càrrec de Kap (Jaume Capdevila)

Punt de trobada: El Born Centre de Cultura.  
https://goo.gl/maps/yMh98GwbJCWTqLbR8
Finalitza a: El Born Centre de Cultura
Llibre: Un abric verd penicil·lina. Angle Editorial

En Jaume Capdevila, (KAP) gran coneixedor de l’obra de Perich 
us endinsarà en aquest volum, i farà un retrat, fet per l’artista. 
Vivències d’una societat, en paraules del mateix autor, marcada 
per “la desolada, sucia, gris, hambrienta, triste, católica, 
apostólica, burra, cruel, imbécil, una y grande España franquista”. 
Jaume Perich va ser un dels humoristes més incisius, influents i 
populars d’aquest país. Podreu veure una quantitat molt important 
de dibuixos originals i documentació personal que mai abans havia 
sortit a la llum.

una ruta per dins de l’exposició

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 31-32  
de La Setmana del Llibre en Català 
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Itineraris literaris de La Setmana

ITINErArI 15

Diumenge 13 de setembre, a les 10:00h

La Barcelona d’Hilari Miralpeix
A càrrec d’Albert Forns Canal

Punt de trobada: Mercat de Sant Antoni (davant del bar Els Tres Tombs) 
https://goo.gl/maps/Z36h9FDgyYctcAfT6
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Abans de les cinc som a casa. Premi BBVA Sant Joan 2020. 
Edicions 62

La novel·la reconstrueix la vida d’un comptable barceloní, l’Hilari 
Miralpeix, durant els anys setanta, a partir de la troballa dels seus 
diaris personals al mercat de Sant Antoni. En aquesta ruta l’autor 
de la novel·la, Albert Forns, s’aturarà en alguns llocs claus de la 
vida del misteriós dietarista i resseguirà el trajecte que segueixen 
els nostres objectes un cop morim, en un viatge on hi intervindran 
antiquaris, empreses de buidatge de pisos i la subhasta dels 
Encants. 

una ruta des del Mercat de Sant Antoni a Plaça Catalunya 
i davallarà les rambles, amb aturades al Liceu, el carrer 
Sant Pau…

  Trobareu el el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 12  
de La Setmana del Llibre en Català 

ITINErArI 16

Diumenge 13 de setembre, a les 12:00h

Revivint la revolta
A càrrec d’Aleix Solernou

Punt de trobada: Escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada.  
https://goo.gl/maps/CZmVqU4efBS1s9Vs8
Finalitza a: Escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada 
Llibre: La revolta del poble. L’1 d’Octubre al cor de Catalunya. 
Edicions de L’Albí

Revivim la il·lusió, la por i l’esperança que es va viure l’1 d’Octubre 
a través de les històries de la gent que va presenciar una de 
les càrregues policials de major violència a Catalunya. Aquest 
acte s’emmarca a l’escola que es va convertir en una fortalesa 
inexpugnable i que ara ja és un símbol de la resistència pacífica i 
de la lluita no violenta. L’itinerari comptarà amb la presència també 
del Jordi Pesarrodona; i de diversos ferits que van presenciar els 
fets.

una ruta per l’escola Joncadella de Sant Joan 
de Vilatorrada

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 23  
de La Setmana del Llibre en Català 
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ITINErArI 17

Diumenge 13 de setembre, a les 18:00h

Els paisatges de La dolça Caterina
A càrrec de Montse Castaño Olmo

Punt de trobada: Parking municipal situat a l’entrada nord  
de l’Escala, al costat del supermercat (Geolocalització pendent)
Finalitza a: Cementiri Mariner de l’Escala 
Llibre: La dolça Caterina. L’última de les Malestruga. Edicions Cal·lígraf

Ruta històrica i paisatgística amb aturades a indrets emblemàtics 
que han estat escenaris de la novel·la. Ens passejarem per l’antic 
embarcador de la platja de la Creu; per la Platja de les Barques, 
antic port de l’Escala; visitarem l’Església de Sant Pere, cremada 
als inicis de la Guerra Civil; recorrerem els carrers interiors; 
arribarem fins als estenedors i, finalment, visitarem la tomba on 
descansa Víctor Català al Cementiri Vell, popularment conegut com 
a Cementiri Mariner. 

una ruta per diferents carrers del nucli antic de l’Escala

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 30  
de La Setmana del Llibre en Català 

ITINErArI 18 (GrATuIT)

Dijous 10 de setembre, a les 11:00h

La gent del carrer Montcada
A càrrec de rafa burgos

Punt de trobada: Museu Picasso. Entrada per Plaça Sabartés 1
https://goo.gl/maps/Hx9JbWDzLuZ2pJQ49
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: La gent del carrer Montcada. Una història de Barcelona  
(segles XIII a XVIII) 
Organitza: Ajuntament de Barcelona

Amb motiu de la publicació de la monumental obra de l’historiador 
Albert Garcia Espuche, l’Ajuntament de Barcelona, Biblioteques 
de Barcelona i el Museu Picasso us proposen un recorregut per 
un dels carrers amb més història de la ciutat: el carrer Montcada. 
Un recorregut ple d’anècdotes i d’històries de les persones que hi 
van viure i que posa fi als tòpics sobre els nobles, la creació d’un 
barri anomenat gòtic, les alteracions radicals d’edificis de la via i 
l’ús del tot inadequat del concepte palau. Un viatge en el temps 
que transcorre entre els segles XIII i XVIII. L’itinerari inclou una 
conversa amb l’autor de l’obra.

una ruta pel carrer Montcada: des de la placeta 
de Montcada fins a la Capella d’en Marcús, parant especial 
atenció a les cases que conformen l’actual Museu Picasso

  Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul núm. 18  
de La Setmana del Llibre en Català 
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ITINErArI 19 (GrATuIT)

Divendres 11 de setembre, a les 10:00h

Joan Perucho i la Barcelona de Les històries naturals 
A càrrec de Maria Nunes

Punt de trobada: Plaça de Sant Just
https://goo.gl/maps/zM3ZQkM6BBHsq7nQ6
Finalitza a: La Setmana. Moll de la fusta
Llibre: Les històries naturals. Edicions 62
Organitza: Institució de les Lletres Catalanes

Joan Perucho i la Barcelona de Les històries naturals és un 
itinerari literari que ens convida a acompanyar el protagonista de la 
novel·la, Antoni de Montpalau i de la Truanderie, en un passeig per 
la Barcelona dels anys 1830. Tot fent salts en el temps, coneixerem 
també més curiositats de la figura i l’obra de Joan Perucho.

una ruta per Ciutat Vella, des de la plaça de Sant Just 
fins a l’antiga muralla de Mar (avui Moll de la Fusta), 
tot passant pel carrer dels Lledó, Jaume I, Ferran…

  Trobareu aquest o d’altres llibres de Joan Perucho a diversos 
mòduls de La Setmana del Llibre en Català. Consulteu-ho 
al punt d’informació.

ITINErArI 20 (GrATuIT)

Diumenge 13 de setembre, a les 17:00h

Josep Carner, l’etapa barcelonina: 1884-1921
A càrrec de Jaume Coll, comissari de l’Any Carner

Punt de trobada: Edifici Carner. C/Aribau, n.º 6.  
https://goo.gl/maps/tfzcyx5tc7pxdzNi8
Finalitza a: Al carrer d’Escudellers, davant de l’antiga redacció  
de La Veu de Catalunya
Organitza: Institució de les Lletres Catalanes

Començarem on el poeta va néixer i a partir de l’octubre de 1897 
es va matricular a Dret i a Filosofia i Lletres. Seguirem pel carrer 
on va passar la infantesa, carrer de Dou, i passarem per l’Ateneu 
Barcelonès (el nou, el del carrer de la Canuda, amb al·lusions 
al vell edifici de la Rambla dels Caputxins); la Sala Mozart, al 
mateix carrer de la Canuda, on fundaria més endavant els Amics 
de la Poesia; el carrer de Santa Anna, on hi ha l’Hotel en què 
s’instal·lava quan venia a Barcelona i ja no hi tenia casa, el Teatre 
Principal, escenari dels èxits teatrals. Tot l’itinerarii es limitarà a 
l’etapa barcelonina del poeta: 1884-1921. 

una ruta per Ciutat vella i el primer Eixample

  Trobareu els llibres de Josep Carner a diveros mòduls  
de La Setmana del Llibre en Català. Consulteu-ho al punt 
d’informació.


