De passeig
Itineraris literaris de la mà de l’autora/r
La Setmana ofereix 12 passejades literàries de la mà dels seus autors, i proposats per les
respectives editorials, que ens permeten descobrir els escenaris literaris de la ciutat.
Ja els podeu consultar a www.lasetmana.cat i inscriure‘us al que més us agradi. També podeu
consultar els preus i les promocions especials.
Consulteu el preu dels itineraris i les promocions d’enguany. El cost de l’itinerari inclou 3€ a
compte per comprar el llibre de l’itinerari al recinte de La Setmana del Llibre en Català, a
l’Avinguda de La Catedral del 6 al 15 de setembre.

ITINERARI 1
Data: dissabte 7 de setembre
Hora: 10:00h

Barcelona en femení. Passeig pels
barris de Santa Anna i la Catedral
A càrrec d’Elisenda Albertí

Una ruta pels barris de Santa Anna i la Catedral
*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
La Setmana

Punt de trobada: Punt d’informació de La
Setmana. Plaça de la Catedral
Títol del llibre: Dones de Barcelona. Històries i
llegendes barcelonines des del segle IV fins al
XIX
Albertí Editor
Albertí Editor ofereix la possibilitat de 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.
ITINERARI 2

Anul·lat per causa major

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 33 de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 3
Data: dissabte 14 de setembre
Hora: 17:00h

La Barcelona de Pere Calders

Una ruta pel barri de Sant Antoni

A càrrec de Tessa Calders i Diana Coromines

*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a la
Llibreria Calders (Passatge Calders. Barcelona)

Punt de trobada: cantonada del mercat de Sant
Antoni amb Urgell/Ronda
Títol del llibre: Contes
Penguin Random House
En un món que viu un autoritarisme creixent,
les distòpies d’alguns grans escriptors ara s’han
fet realitat. Vint-i-cinc anys després de la mort
de Pere Calders, Catalunya viu la seva pròpia
distòpia i, com li succeeix al protagonista del
seu relat «La ratlla i el desig», l’ordre de les
coses que havíem donat per descomptat es veu
capgirat. Diana Coromines ha fet una
il·luminadora tria dels contes i articles de
Calders que aborden la condició humana i el
passat, present i futur de la Catalunya que
Calders va viure i va imaginar, perquè la bona
literatura és indestriable de la política.

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 30-31 de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 4
Data: dissabte 7 de setembre
Hora: 18:00h

La Barcelona germànica i del Benelux

*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
La Setmana

A càrrec de Joan Maria Serra
Punt de trobada: Punt d’informació de La
Setmana. Plaça de la Catedral
Títol del llibre: La Barcelona germànica i del
Benelux
Cossetània Edicions
En aquest recorregut visitarem alguns llocs que
són testimonis de la influència germànica en
l’art, el comerç i la societat barcelonines, així
com edificis de personatges històrics catalans
que van ser rellevants en les terres
germàniques.
Una ruta pel Barri Gòtic

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 55-56 de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 5
Data: diumenge 8 de setembre
Hora: 11:00h

Atles de l’oblit
A càrrec de Teresa Ibars, acompanyada de
l’actriu Violeta Porta i el músic i actor Joan
Baró
Punt de trobada: Església de Sant Gaietà
d'Aitona
Títol del llibre: Atles de l’oblit

persona adquireixi la clara consciència que
tornar sempre resulta impossible i quan hom té
aquesta certesa tan sols queda entomar qui
som i on som de nou.
Una ruta per Aitona
*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
Església de Sant Gaietà d'Aitona

Pagès Editors
Atles de l’oblit parla d’uns racons de la
memòria, del paisatge i de les emocions que
han configurat una percepció de la realitat i una
manera de ser. Mitjançant un viatge que porta
l’autora al cor d’un territori, el Baix Segre, i a la
vida
d’uns
personatges,
potser
ja
majoritàriament oblidats, es fa un exercici
voluntari de recordar per comprendre. Perquè
quan una persona deixa de viure en un lloc i,
per tant, engega un cert camí d’oblit, o veu com
son pare comença a oblidar per culpa d’una
malaltia que se’l menja, pot ser que aquesta

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 8-9 de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 6
Data: diumenge 8 de setembre
Hora: 11:00h

A càrrec de Pilar Romera

terrible camp de concentració d’Argelers, i
aconsegueix fer-nos sentir que, en casos
extrems, tots podem ser uns impostors.

Punt de trobada: porta de l'Edifici Històric de la
Universitat de Barcelona (plaça Universitat)

Una ruta que va des del barri de Sant Antoni
fins al port

Títol del llibre: Els impostors
Columna

*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
La Setmana

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

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 38-39 de La Setmana del Llibre en Català

La trista Barcelona de la postguerra

ITINERARI 7
Data: diumenge 8 de setembre
Hora: 17:00h

Homenatge a Catalunya
A càrrec de l’historiador Fernando Casal i el
guionista de l’adaptació gràfica d’Homenatge a
Catalunya, Jordi de Miguel
Punt de trobada: Punt d’informació de La
Setmana. Plaça de la Catedral

obra, Jordi de Miguel i Andrea Lucio n'han fet
una adaptació en forma de còmic.
Una ruta pel Barri Gòtic
*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
La Setmana

Títol del llibre: Homenatge a Catalunya
(Adaptació gràfica de la novel·la de George
Orwell) Jordi de Miguel i Andrea de Lucio
Penguin Random House
Sens dubte, Homenatge a Catalunya, el cèlebre
assaig de George Orwell sobre la Guerra Civil
espanyola, és una obra imprescindible per
conèixer què va passar en aquell esdeveniment
clau del segle XX, que l'escriptor va viure en
primera persona, primer com a soldat ras i més
endavant com a oficial. Ara que s'han complert
vuitanta anys de la primera edició d'aquesta

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 30-31 de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 8
Data: dimarts 10 de setembre
Hora: 18:00h

Una família imperfecta
A càrrec de Pepa Roma
Punt de trobada: Punt d’informació de La
Setmana. Plaça de la Catedral
Títol del llibre: Una família imperfecta
Pagès Editors
Filla gran d’una família burgesa que ha perdut
gran part del seu patrimoni, Càndida deixa el
seu marit a Madrid i torna a la seva Catalunya
natal per acompanyar la seva mare, una dona
despòtica i ressentida, cap a la residència on
passarà els últims mesos de vida. Els seus únics
familiars són l’Àngel, malalt de càncer, i una
tieta paterna, la qual durant l’etapa de joventut
va exercir de referent sofisticat i alliberador. A
mesura que la Càndida va descobrint els secrets
que la família ha intentat ocultar, assistim a una
història d’una saga familiar formada per
descendents de la burgesia barcelonina i

terratinents de les comarques lleidatanes. Una
família imperfecta és una novel·la que parla de
dones a les quals l’accés a l’educació i a la
cultura no va servir per salvar-se dels seus
dimonis familiars, amb els quals sempre
s’acaben creuant.
Una ruta pel barri de Sant Gervasi
*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
La Setmana

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 8-9 de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 9
Data: dijous 12 de setembre
Hora: 18:00h

Primàries de sang
A càrrec de Pau Juvillà
i David Marín
Punt de trobada:
Grans Records (Carrer
Alcalde Costa, 11,
Lleida)
Títol del llibre:
Primàries de sang
Pagès Editors
Marcel Ortí, la jove promesa política de la Unió
Patriòtica i Progressista, té dues preocupacions:
arribar ben lluny en política, i garantir un bon
futur per al seu fill, víctima d’una cruel malaltia
congènita. Ara que s’apropen les eleccions
municipals, Ortí té a tocar el seu somni i el de la

seva família: convertir-se en l’alcalde de Lleida
més jove de la història. Però la visita d’un
misteriós grup d’empresaris poc abans de les
eleccions, i les maniobres dels seus rivals
desencadenaran una tràgica i sagnant espiral
d’esdeveniments. El sergent Rull, un veterà
investigador dels Mossos de Balaguer, haurà de
fer front a un dels casos més complicats de la
seva carrera mentre veu com la seva filla
s’allunya cada cop més de la seva vida.
Una ruta pel carrer Major – amb parada a
l'edifici del Roser – fins a arribar a la Paeria
*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
Bar Des-tapa’t (Plaça de la Paeria, 13, Lleida)
**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 8-9 de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 10
Data: divendres 13 de setembre
Hora: 18:00h

Entre murs
A càrrec de Marta Segura Cloquell
Punt de trobada: Punt d’informació de La
Setmana. Plaça de la Catedral
Títol del llibre: Entre murs
Editorial Fonoll
A la Barcelona emmurallada de finals del segle
XVIII, el confrare de la Puríssima Sang Faust
Miralpeix és capaç de qualsevol cosa per a la
defensa de la tradició i dels manaments de
l'Altíssim. Entre els murs de la ciutat conviuen
dos mons contraposats, el dels estaments
privilegiats i el d'uns sectors més avançats que
en pateixen l'asfíxia. Enmig de la foscor i la
fortor d'aquesta Barcelona vella, la Tuies, fidel i
discreta criada de Faust, descobrirà el mal que
habita en l'ànima d'aquelles persones que, si bé
properes, ens resulten desconegudes. Marta
Segura, autora d'aquesta "novel·la negra
psicològica, arriscada, intensa i deliciosament

esgarrifosa" (en paraules de Muriel Villanueva),
ens proposa un itinerari pels diferents racons
del barri Gòtic on transcorre la novel·la.
Una ruta pel Barri Gòtic. Amb la col·laboració
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i
Mercer Hotel Barcelona.
*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
La Setmana

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 1 de La Setmana del Llibre en Català

ITINERARI 11
Data: dissabte 14 de setembre
Hora: 10:00h

Joan Brossa
A càrrec de Carles Rebassa
Punt de trobada: Punt d’informació de La
Setmana. Plaça de la Catedral

inscripció. L’antifaç és similar a un poema visual
del llibre Ollaó!, en què, a la banda inferior
dreta, hi ha un alfabet.
Una ruta pels escenaris més emblemàtics del
poeta, que finalitza a la Fundació Joan Brossa
*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
La Fundació Joan Brossa

Títol del llibre: Joan Brossa, ara i aquí
Angle Editorial
Barcelona és un espai viu i principal en l’obra
de Brossa. B de Barcelona, B de Brossa. Tots
dos conceptes, el de la ciutat i el del poeta, es
relacionen, s’entremesclen, conviuen. Brossa és
poeta barceloní i Barcelona és ciutat de Joan
Brossa. Barcelona és a l’obra poètica de Brossa,
i l’obra poètica de Brossa és a Barcelona. Els
peus dels turistes que passegen per una
Rambla amb tapa pollo paella i un drac
modernista i un mural de Miró al terra gairebé
no veuen la rajoleta, amb un antifaç i una

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

ITINERARI 12
Data: dissabte 14 de setembre
Hora: 18:00h

La Barcelona de Ramon Berenguer
A càrrec de Jordi Nogués
Punt de trobada: Punt d’informació de La
Setmana. Plaça de la Catedral

canviar de manera dràstica per convertir-se en
una ciutat totalment medieval.
Una ruta pel barri de Sant Antoni
*Aquest itinerari finalitza el seu recorregut a
La Setmana

Títol del llibre: L’espasa i la llavor
Penguin Random House
La novel·la L’espasa i la llavor té el focus
argumental en la fundació del Monestir de
Poblet i el camp tarragoní. Malgrat això, dues
escenes cabdals de l’argument succeeixen a la
ciutat de Barcelona: el duel entre el cavaller
Gilabert i en Ramon de Cervera, i el casament
de la Gaia amb Ramon de Torroja. La Barcelona
de principis del segle XII podria considerar-se
una Barcino molt envellida; una ciutat romana
amb gairebé mil anys d’història amb una visible
pàtina visigòtica i carolingia. És a partir de la
conquesta de la Catalunya Nova i la formació
de la Corona catalano-aragonesa —segona
meitat del XII—que el nucli urbà comença a

**Trobareu el llibre d’aquest itinerari al mòdul
núm. 30-31 de La Setmana del Llibre en Català

