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Tens un ampli ventall de rutes de diverses temàtiques, dins i fora la ciutat. 

El preu varia depenent de la localització, la durada, la necessitat de transport i activitats  

o serveis extres.  

Utilitzem ràdio-guies per tal que segueixis les explicacions amb comoditat. 

 

Contacta’ns per conèixer les condicions especials.  
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A BARCELONA

 

 

BARCELONA CONTEMPORÀNIA 

 

La ciutat és viva com la llengua i no la podem explicar sense 

aquesta. Deixa’t perdre entre realitat i ficció en la ruta que et 

connecta amb les històries escrites pels autors contemporanis, 

aquells que han construït la Barcelona cosmopolita, sobre la base 

d’un passat més o menys obscur.  

 

DURADA: 1,30h 
 

 

 

 

 

 

EL QUIXOT A LA LLUM DE LA MEDITERRÀNIA 

Don Quixot i Sancho Panza viuen episodis de tot tipus a 

Barcelona, des d’aventures plenes d’acció -abordatges, duels…-, 

fins a d’altres més còmiques, que acaben amb don Quixot estès 

enmig d’una sala de ball. Volem que gaudeixis apropant-te a l’obra 

més cèlebre de Cervantes passejant pels carrers de l’única ciutat 

real que hi surt. Volem que t’agafin ganes de llegir-la, que n’arribis 

al cor i en surtis, sense embogir de tanta literatura. 

DURADA: 1,30h 
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ROIG, MOLTA ROIG  

Aquest 2016 és l’any Montserrat Roig. Una manera d’homenatjar 

l’escriptora, de celebrar que hauria complert 70 anys i de recordar 

que fa 25 anys que va morir, és rellegir-la des dels carrers de la 

seva gran protagonista: la ciutat de Barcelona i el seu estimat 

Eixample. 

DURADA: 1,30h 

 

 

 

AMB ULLS DE PINTOR: RAMON CASAS I L’EIXAMPLE 

Fa 150 anys va néixer Ramon Casas, dibuixant, cartellista i 

retratista, als carrers d’una ciutat en ple procés de canvi.  

Com era la Barcelona que ell trepitjava i contemplava amb ulls 

d’artista? Quin era l’ideari que es respirava? On va conèixer la 

seva dona i musa, Júlia Peraire? Podem trobar encara algun dels 

seus cartells en algun edifici?  

Passeja pel cor de la vida burgesa, l’Eixample Dret, per palpar 

l’ambient que l’envoltava i per descobrir la petja que aquest 

artista va imprimir a la ciutat i a aquella època.  

DURADA: 2h 

 

BARCELONA DES DE LES ALTURES 

Observant la ciutat des de punts elevats, la sentiràs com si fos un 

organisme viu que batega als teus peus. Podràs apreciar millor 

els canvis de l’urbanisme que han modificat la seva fesomia en 

els últims anys.  

A més a més, tu també pots dir la teva, perquè la ciutat s’estén 

davant teu i ens embolcalla a tots. 

DURADA: TOT EL DIA 
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UN MUSEU AL RAS: LA PLAÇA CATALUNYA 

La plaça Catalunya, centre neuràlgic de la ciutat, t’és molt 

familiar, és un espai pel qual transites en l’anar i venir de cada 

dia, però t’has aturat a observar-la? Has comptat les escultures 

que conté? T’has fixat en alguna?  

Totes les obres que hi veus tenen una raó per ser-hi. Visita 

aquest punt de fusió entre Ciutat Vella i l’Eixample com un 

autèntic museu al ras que captura l’essència de Barcelona i 

conserva les històries que tot bon barceloní ha de conèixer. 

DURADA: 2h 

 

 

 

 

 

NO TOT ÉS FAÇANA: EL COR DEL MODERNISME 

Tens presents els principals edificis modernistes que llueix la 

ciutat, però coneixes les altres traces d’aquest moviment d’art 

total?  

Escultures, cartells i narracions ens parlen d’aquell temps de 

convulsió i renovament social i artístic.  

Passejant per la dreta de l’Eixample viatja a la Barcelona del 

tombant de segle per viure l'ideari que hi ha darrere les corbes 

sinuoses i el ferro forjat, la unió de l'art i la literatura a favor 

d'un ressorgiment nacional. 

DURADA: 2h 
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ENTRE PALAUS 

Quantes vegades hem vist la cara de sorpresa i hem 

comprovat que encara et queden racons per conèixer a la 

ciutat! 

Enmig d’altres palaus, tombant pels tortuosos i estrets carrers 

amb l’empremta de la intensa activitat industrial medieval, hi 

ha un palau que és un petit tresor amagat.  

A les parets del Palau Gomis es pot apreciar el pas de gairebé 

tres segles. Les seves esplendoroses sales ara estan ocupades 

per escultures i pintures d’ara que connecten amb el passat i 

que trencaran la visió que tens sobre l’art contemporani. 

DURADA: 2h 

 

 

ELS MIRALLS DE MERCÈ RODOREDA 

No es pot prescindir del nom de Mercè Rodoreda si es parla 

de la literatura catalana del segle passat. Si has llegit l’autora, 

et retrobaràs amb uns personatges que, semblen vulnerables 

però que en realitat tenen una força inusitada. Ens fan 

prendre consciència de la fragilitat de la nostra existència. 

Si no l’has llegida, descobriràs espais i curiositats relacionades 

amb la seva presència a la ciutat. Compartim una mateixa 

memòria, si no real, sí imaginada. 

DURADA: 2h 
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BARCELONA 1714  

Una guerra: la de Successió espanyola, considerada la primera 

guerra global.  

Una ciutat assetjada durant catorze mesos: Barcelona. 

L’única via per reviure aquell període de la història és a través 

de la literatura. Albert Sánchez Piñol reconstrueix a la seva 

última novel·la, Victus. Barcelona 1714, els fets del setge que va 

unir els barcelonins en la lluita.  

Els personatges de la novel·la prenen cos per acompanyar-te 

en un passeig que completa el trencaclosques del passat per 

entendre qui som. 

DURADA: 2h 

 

LES EXPOSICIONS UNIVERSALS 

Al segle XIX les Exposicions Universals eren considerades els 

majors esdeveniments polítics, econòmics i socials del món. 

Cada país podia exposar els avenços tecnològics i podia fer gala 

del seu potencial. Per a la ciutat  organitzadora suposava un 

gran prestigi internacional.  

El 1888 Barcelona es presentava, per primera vegada a la resta 

d’Europa. Més tard, el 1929 tornava a mostrar-se, sent escenari 

de nous estils arquitectònics.  

Des de la Ciutadella a Montjuïc, pots escollir a quina de les dues 

exposicions vols transportar-te o bé pots fer un passeig 

complet que et farà entrar en una època esplendorosa. 

DURADA: MIG DIA O TOT EL DIA 
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EL POBLESEC I LA FARÀNDULA 

A inicis del segle XX, el Paral·lel, el Montmatre barceloní, vivia 

una intensa activitat nocturna com a centre de la diversió i la 

faràndula de la ciutat. En aquest entorn ple de teatres i sales, el 

cafè-concert “Moulin Rouge”, batejat de nou el 1939 amb el 

nom de “El Molino” sobreviu aquell Paral·lel de la belle èpoque. 

Tasta l’energia d’aquella època i acaba visitant l’establiment de 

les aspes que segueix girant i bategant en la nit.  

DURADA: 2h 

 

 

 

RUTA AMB JOC NEGRE I ESCARLATA 
 

Fa 130 anys, Arthur Conan Doyle donava vida a Sherlock 

Holmes escrivint la primera novel·la de la sèrie, Estudi en 

escarlata. Ret homenatge al famós detectiu convertint-te en el 

seu company per caminar per la Barcelona més fosca i tacada 

de sang. Bruixeria, crims i fets extraordinaris, tot té cabuda en 

aquesta experiència. 

 

DURADA: 1,30h 
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RUTA AMB JOC BARCELONA SECRETA I MAÇÒNICA 
 

Com Nova York, Londres o París, Barcelona conserva la petja 

de la maçoneria. Segueix els passos de la lògia secreta a la 

ciutat per apropar-te a aquesta institució desconeguda, que 

tant d’interès desperta. Et sorprendrà conèixer els catalans 

il·lustres que hi formaven part.  

 

DURADA: 1,30h 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA AMB JOC GRANS CREADORS, GRANS IDEES 

 

La societat ha avançat gràcies a grans idees en totes les 

disciplines, des de la ciència a les arts. Veus de grans 

creadors et faran endevinar el camí mentre que també 

posaran a prova el teu enginy per trobar solucions 

innovadores a les situacions que es plantegen. 

 

DURADA: 1,30h 
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FORA DE BARCELONA 

 

MODERNISME A MATARÓ 

Mataró va néixer com a Iluro, un assentament romà, i va créixer 

com una petita vila medieval. Ara és una ciutat en la qual pots 

viatjar en el temps a través de les façanes dels seus principals 

edificis.  

Des del primer edifici civil projectat per Antoni Gaudí, fins a la 

Casa Coll i Regàs, de Puig i Cadafalch: no pots imaginar quant 

d’art t’espera en aquesta localitat. Com a colofó que et deixarà 

la boca oberta, pots visitar l’interior de la captivadora de 

Cadafalch, o bé pots recórrer la Nau Gaudí i conèixer la passió 

de Lluís Bassat per l’art contemporani.  

DURADA: MIG DIA O TOT EL DIA 

 

COLLIOURE, VILA D’ARTISTES 

Al poble costaner de Collioure s’hi han hostatjat, des de finals 

del segle XIX, reconeguts artistes. Van descobrir-hi una llum 

pròpia que els feia pintar la realitat de colors llampants, plens 

de força, amb traços vigorosos.  

Paul Signac, Henri Matisse, André Dérain van viure i treballar 

intensament durant els mesos d’estiu pintant obres que han 

estat clau en la seva trajectòria. Recorre la seva colorista mirada 

pels pintorescs carrers d’aquesta vila que amaga un passat 

català i d’uns quants lletraferits refugiats.  

Noms com Antonio Machado, Patrick O’Brian o Willy Mucha completaran el perfil d’un 

paisatge fauvista. Pots completar la sortida amb una visita al Museu d'art modern de 

Céret, després de dinar. 

DURADA: TOT EL DIA 
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CANET: SEGUINT ELS INDIANOS 

Els coneguts indianos tornaven dels viatges d’ultramar amb les 

butxaques plenes per invertir en els seus pobles natals. 

Arquitectes com Lluís Domènech i Montaner van treballar per a ells 

construint joies que encara es conserven.  

Posa’t a la pell d’aquests potentats burgesos i passeja pel nucli 

històric com si fossis un dels que va construir les cases 

modernistes que pots contemplar. 

Al final del recorregut, visitaràs la Casa Museu de Lluís Domènech 

i Montaner. 

DURADA: 2h  

 

 

 

 

ESPRIU, A L’OMBRA DE SINERA 

El 2013 se celebrava l’Any Espriu, que va servir per recuperar i 

recordar la veu, elevada i solemne, d’un dels pilars de la cultura 

catalana.  

Arenys de Mar no és el mateix sense Espriu. L’autor la va elevar a 

la condició de mite, la va convertir en Sinera, un espai simbòlic.  

T’apropem al complex món de l’escriptor, fent-te’l entenedor, 

repassant les llegendes i esdeveniments reals que apareixen a la 

seva obra. Coneixeràs les diverses cares del poeta, des de la més 

íntima i personal, imaginant històries mentre juga en una font del pati de casa seva, fins 

al vessant més subversiu i polític. 

DURADA: 2h 
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A SANG FREDA: TRUMAN CAPOTE A PALAMÓS 

Truman Capote  passejava per Palamós, deixant-se portar pel bon 

menjar i el clima mediterrani. Prenia el seu combinat a base de 

vodka i taronja, mentre escrivia A sang freda, l’obra que li va 

reportar fama internacional.  

Trepitjar l’ombra d’aquest excèntric geni et portarà a endinsar-te 

en diversos racons de Palamós, tant reals, com l’Hotel Trias —allà 

on va disposar de la seva primera residència a la Costa Brava—, 

com ja inexistents, enterrats en la memòria. 

Es pot completar la sortida amb una visita al Museu Thyssen de 

Sant Feliu de Guíxols. 

DURADA: MIG DIA O TOT EL DIA 
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