Itineraris literaris
Catàleg Taleia 2016
Des de Taleia Cultura us convidem a passejar per alguns
dels escenaris literaris més emblemàtics de la nostra literatura.
De la mà directa dels propis autors ens endinsarem en les seves obres;
amb l’ajut de guies professionals
reviurem les històries de les novel·les i descobriren anècdotes i secrets; i gràcies a grans rapsodes podrem
escoltar fragments d’algunes obres just en els paisatges que van inspirar els seus autors.
Una activitat per gaudir del bon temps, de la literatura i de la passejada!

Itineraris literaris
A càrrec dels propis autors

1. Passeja amb l’autor: els nostres clàssics

Joan de Déu Prats
Passejant per Barcelona de la mà de l’autor de Barceno, Barcino, Barcelona
observareu que hi ha paisatges, tradicions, fets i costums que conformen
l'imaginari ciutadà i que s'ha mantingut al llarg dels segles. Ens remuntarem a
quan la futura ciutat comtal era només terra de mamuts i estava parcialment
sota les aigües, per anar avançant en el temps i seleccionant els episodis més
singulars que encara ressonen avui.

Begoña Garcia Carterón
L’autora ens descobrirà el secret que les dones d’ El barri del sorral van haver de
guardar durant molt de temps. Un temps, un barri...una gent...Un secret que ha
arribat els nostres dies...

Maria Carme Roca
L’autora de La Merla Blava ens explicarà què va passar un cop es va acabar la
Guerra de Successió. Som a l'any 1715 i els barcelonins supervivents intenten refer
les seves vides, però les autoritats borbòniques no els ho posaran gens fàcil.
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Lluís Anton Baulenas
Ens acompanyarà pels carrers del Raval de Barcelona per conèixer el teló de fons de
les novel·les La felicitat o la recent publicada Quan arribi el pirata i se
m’emporti.

Martí Gironell
Podreu escollir entre descobrir el Besalú romànic d’ El Pont dels jueus o aprofundir en
els misteris del Mon San Benet que ens presenta en la seva darrera publicació L’últim

Abat.

David Martí
L’autor ens traslladarà a la Barcelona del segle XVI amb les aventures de La
metgessa de Barcelona. Passejarem pels espais del llibre i coneixerem la
història, llegenda i fantasia que guien la protagonista.

Assumpta Montellà
Seguir la pista d’El Setè camió pels camins de Figueres, La Vajol i Coll de Lli;
emocionar-nos visitant La Maternitat d’Elna i el camp de refugiats d’Argelers o
endinsar-nos en les colònies del Llobregat per descobrir El Silenci dels Telers són les
tres propostes que ens ofereixen les rutes d’aquesta autora.

Sergi Dòria
Aquest escriptor i periodista ens farà un recorregut pels escenaris cabdals de les
obres L’ombra del Vent, El Joc de l’Àngel i Marina que ell ha recollit en la seva
Guia de la Barcelona de Carlos Ruíz Zafón.

Carrer Boquer 3, baixos · 08003 Barcelona · Tel. 93 319 60 69 · Fax 93 319 9640 · taleia@taleiacultura.com · http://www.taleia.cat

2.

Noves propostes d’itineraris literaris a càrrec dels seus autors

El Quarter de Sant Pere

A càrrec de varis dels seus autors
Ruta per l’antic quarter de Sant Pere, format al voltant del convent de Santa Caterina i
del monestir de Sant Pere de les Puel·les, una zona molt poc coneguda de Barcelona
malgrat haver estat cabdal per a la història de la ciutat. Aquesta ruta ens permetrà
conèixer-ne la transcendència de l'expansió medieval, el seu paper fonamental en la
defensa de la ciutat durant el setge del 1714 i constatar que fou la seu de les primeres
fàbriques de la ciutat i on es van gestar les bases d’una profunda renovació cultural.

La ciutat modernista

A càrrec de Joaquim Noguero i Mar Cerdà
En ple casc antic trobem, tot i que una mica amagades, les petjades que va deixar el
modernisme, un corrent que va brillar amb llum pròpia a Catalunya i va assentar les
bases de la nostra cultura moderna. Un passeig que ens durà enrere en el temps i ens
farà sentir burgesos i bohemis, protagonistes de la catalanitat i el cosmopolitisme, de
l’art, la vida i els oficis.

Rauxa: La Catalunya revel

A càrrec de Lluís Juste de Nin
A partir de la seva novel·la gràfica, l’autor, ens farà un recorregut per la història.
Veurem els canvis que han patit la Plaça Universitat, la Plaça Catalunya i la Rambla,
entre d’altres indrets.

Hilari Soler, detectiu a la Barcelona dels anys seixanta

A càrrec de Jordi Sierra i Fabra
En motiu de la trilogia de Jordi Sierra i Fabra que té per protagonista l'investigador Hilari
Soler, plantegem un itinerari comentat per l'autor per alguns dels escenaris de les
novel·les. Les novel·les estan ambientades a la Barcelona dels anys seixanta, en ple
franquisme i aborden temes tant controvertits com els censors, els militars o l’església.
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Dones de Barcelona

A càrrec d’Elisenda Albertí
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, dides i disbauxades. Descobrireu històries
com la de la Paula, qui va crear la primera agència matrimonial de Barcelona; Eulàlia
Ferrer, qui dirigí la primera impremta barcelonina o la de la tia Caterina, l’alcavota
més famosa de Barcelona.

A través del nocturn de Sant Felip Neri

A càrrec de Sebastià Bennasar
De la mà del seu autor, Sebastià Bennasar, recorrerem els escenaris principals
d'aquesta novel·la que ens narra la relació de la Clara, una noia a qui no li pot tocar
la llum del sol, amb en Franz, un violinista peculiar, a través de la figura del Carles,
que fa de pont d'unió entre els dos. Descobrirem una Barcelona allunyada dels
tòpics sense moure'ns dels seus carrers i barris més ancestrals.

La Barcelona maçònica

A càrrec de Xavi Casinos
Ruta des del Born fins la Catedral de Barcelona. Descobriu la petjada de la societat
secreta a la ciutat, des de la construcció de la catedral pels mestres maçons fins a
les lògies en funcionament en l’actualitat, passant per les figures de maçons
catalans il•lustres com ara el president Companys, l’alcalde Aiguader, la cèlebre
concertista d’arpa Clotilde Cerdà (filla de l’urbanista), el general Prim o el filantrop
Rossend Arús, fundador de l’extraordinària biblioteca que miraculosament se salvà
de l’ordre de confiscació franquista.

Cremeu Barcelona! Descobrint els escenaris d’una Barcelona oblidada

A càrrec de Guillem Martí
En una polsosa estació d'autobusos, a Ciutat de Mèxic, en Miquel espera l'arribada de
la seva dona, Teresa, que no veu des de fa deu anys, i de la seva filla, que no coneix.
Mentre les espera rememora amb amargor els esdeveniments que l'han portat fins a
aquest lloc
Uns escenaris literaris que ens portaran al Paral·lel, el Poble Sec i el Barri Gòtic el
gener del 39, dies abans que l'exèrcit rebel entrés a Barcelona.
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Aixeca la vista! Els secrets que amaga Barcelona per damunt dels
nostres caps

A càrrec de Xavier Theros
Un recorregut pel barri Gòtic i pel Born destinat a desenvolupar la nostra
curiositat només fent el senzill gest d’aixecar la vista. Façanes, fanals, gàrgoles,
finestres, inscripcions, politges, estàtues i esgrafiats, tot un món de detalls que
habitualment passen desapercebuts pel vianant i que ens expliquen tota mena
d'històries. Una oportunitat única per conèixer les seves curiositats i reconstruirne l'imaginari històric.

Descobriu el recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau

A càrrec de Tània Juste
Transitarem per la Barcelona de finals del segle XIX. Metges i aspirants, dones
pioneres, artistes i deixebles…una novel·la on els personatges proven d’aixecar la
seva felicitat al temps que ho fan els murs dels pavellons modernistes del nou
Hospital de Sant Pau.

A càrrec de guies professionals

3. L’obra i la ciutat
 La catedral del Mar i el barri del Born

(Barcelona)

 Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé

(Barcelona, barri del Carmel)

 Olor de colònia de Sílvia Alcàntara

(Colònia Vidal, Puig-reig)

 Senyoria de Jaume Cabré

(Barcelona)

 El pianista de Manuel Vázquez Montalban

(Barcelona)

 La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza (Barcelona)
 Homenatge a Catalunya de George Orwell

(Barcelona)

 Icària, Icària de Xavier Benguerel

(Barcelona)

 Nada de Carmen Laforet

(Barcelona)

4. L’autor/a i la ciutat
 Salvador Espriu i Arenys de Mar
 Santiago Rusiñol i Sitges
 Josep Palau i Fabre i Caldes d’Estrac
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 Joaquim Ruyra i Blanes
 Joan Maragall i Barcelona
 Màrius Sampere i Santa Coloma de Gramanet

5. Paisatges literaris
 Poetes del Montseny
 Els barris i les flors de Rodoreda
 Passejades amb Joan Amades

(Barcelona)
(Barcelona, barri de Ciutat Vella)

Altres: Maria Àngels Anglada (Vic), Josep Pla (Palafrugell),
Manolo Vázquez Montalbán (Barcelona), El Quixot (Barcelona),
Verdaguer (Folgueroles)…
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