
Amb l’escriptor Jordi Peñarroja, autor, entre d’altres, del llibre Barcelona: Sentir 
l’onze de setembre 1714-2014 (Vol.I) i Edificis viatgers de Barcelona (Llibres de 

l’Índex, 2007) descobrirem la història de la ciutat de Barcelona al 1640 
en el context de la Guerra de Separació.

El patrimoni històric del nostre país és molt ric 
però desconegut per la gran majoria dels catalans. 

La Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya, 
amb la col·laboració de professionals 
experimentats i de prestigi reconegut, 

duu a terme un seguit de rutes històriques 
per tal de divulgar-lo i potenciar el seu valor.

RESERVA LA TEVA PLAÇA
al Centre Comarcal Lleidatà

933 182 788  -  656 878 783

7,00 €
6,00 € socis FEHC i C.C.Lleidatà

Forma de pagament: transferència al 
c/c: 2100  3275 21 2200076323

RUTES HISTÒRIQUES

LA BARCELONA DEL QUIXOT

w
w

w
.h

ist
o

ca
t.

ca
t

El Quixot ve a Barcelona. La seva estada a la ciutat ocupa del capítol 
61 de la segona part, quan arriba a la platja de Barcelona, fins al 65, 
quan se’n va, derrotat. Què explica el llibre de Barcelona?
 L’única cosa semblant a una descripció fa referència a la muralla 
de Mar i la seva artilleria. La Barcelona al Quixot surt més com a 
descripció d’ambients que com a un externa descripció de llocs. Això 
resulta més aviat propi d’un autor que coneix molt la ciutat, per una 
banda, i que escriu per a lectors que coneixen bé la ciutat.
 Els il·lustradors del Quixot, dels segles XIX i XX, en fan interessants 
interpretacions i aproximacions. Entre el text i aquestes il·lustracions 
podem fer una aproximació a la Barcelona del Quixot, que és una 
Barcelona de finals del segle XVI i els primers anys del XVII.
  Però, per què visita el Quixot “una impremta” a Barcelona? La 
visita potser guarda relació amb el que podríem anomenar “misteri 
Cormelles”. Què passa a la impremta Cormelles abans i després de 
1605?
 La Barcelona del Quixot és una ciutat misteriosa.

Dissabte, 
14 de juny 

2008

Sortida a les 10:00 
hores del matí

Plaça de Sant Jaume
c/Call


