
Ruta Handel a Italia: 
Roma i Nàpols.

DEL 15 AL 19 DE JUNY DE 2022

Especialista acompanyant: 
Joan Vives, músic, locutor-redactor de 
Catalunya Música i divulgador musical.

VIATGES CULTURALS - RUTES MUSICALS



Quan Handel tenia poc més de vint anys, 
va tenir l'oportunitat atzarosa de viatjar a 
Itàlia. Allà, durant quasi quatre anys, va 
connectar amb la realitat musical del país 
que havia inventat l'òpera i el baix continu. 
A part, a Roma va disposar d'alguns dels 
millors cantants d'Itàlia i de l'orquestra 
que dirigia el gran violinista Arcangelo 
Corelli. El resultat final és que, durant 
aquesta etapa de la seva vida, Handel va 
forjar l'estil brillant, la gran bellesa melòdi-
ca i l'opulent força expressiva que avui el 
fan tan estimat. 

Visitar Roma i Nàpols ens farà entendre 
una mica més l'obra Handel, però alhora 
conèixer de primera
mà l'espai on van treballar alguns dels 
més grans genis que van forjar el Barroc 
musical, com Scarlatti o Pergolesi. 
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A l’hora convinguda, trobada a l’aeroport 
amb el grup. Sortida amb avió direcció 
Roma.
Un cop a Roma ens traslladarem a Vigna-
nello, on després de dinar (en grup) visita-
rem el Castello Ruspoli, una fortalesa 
d’origen medieval que compta amb un 
dels jardins més singulars del Renaixe-
ment. 

Fou el príncep i gran mecenes de les arts 
Francesco Maria Ruspoli, qui va anomenar 
Handel mestre de capella entre 1707 i 
1709, un període en el que el músic va 
compondre més de 50 cantates i l’Oratori 
de Resurrecció, que fou interpretat per 
primera vegada el dia de Pasqua de l’any 
1708 en el Palau Ruspoli de Roma.

Acabada la visita ens dirigirem a Roma. 

Sopar lliure i allotjament.
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Esmorzar a l’hotel.

La visita a Roma ens permetrà recórrer els 
indrets més importants on Handel va 
passar els seus dies a la capital italiana, 
sense oblidar d’altres punts relacionats 
amb compositors importants de música 
clàssica. 

Als peus del Pincio, visitarem la Piazza del 
Popolo amb el seu obelisc central i amb la 
seva església més antiga, Santa Maria 
del Popolo, que compta amb grans obres 
d’art a l’interior de les seves capelles... 
Rafael dissenyà la capella Chigi, amb obres 
escultòriques de Bernini i a l’interior de la 
capella Cerasi ens sorprendrà el tenebris-
me de les obres de Caravaggio.
També a la plaça hi trobarem les esglésies 
bessones de Santa Maria dei Miracoli i 
Santa Maria di Montesanto. És en 
aquesta darrera, obra de Bernini, on 
Handel estrenà alguns motets. Se l’ano-
mena col·loquialment l’església dels artis-
tes, arran d’una iniciativa de l’any 1941 de 
celebrar l’eucaristia amb la participació de 
representants del món de la cultura i l’art. 

Més tard, passejarem per la Via del Babui-
no fins la Piazza Spagna, passant pel Pala-
zzo Barberini, construït al segle XVII per 
la família Barberini, i que ha passat a la 
història de la música clàssica per ser el lloc 
on es van representar les primeres 
òperes romanes. Tot gaudint de les pers-
pectives barroques que ens ofereix la 
ciutat, seguirem passejant fins al Palazzo 
del Quirinale o la Fontana di Trevi.

Després d’una breu aturada per dinar (en 
grup), continuarem la passejada per la 
ciutat fins al Palazzo Valentini, aleshores 
conegut com a Bonelli, on Handel hi va 
viure molts mesos treballant al servei del 
príncep Ruspoli. Com a dada destacable, 
en el primer pis del palau s’hi van fer les 
estrenes d’algunes obres dirigides per 
Corelli. 
Passant per la Piazza Venezia, ens dirigi-
rem fins al Pantheon, un dels edificis de 
l’antiga Roma més ben conservats, cons-
truït en origen com a temple dedicat a tots 
els deus, on hi trobarem la tomba de 
Corelli. De l’edifici en destaquen les setze 
columnes de granit egipci de la façana, així 
com la seva cúpula de forma semiesfèrica 
on s’obre el gran òcul de gairebé 9 metres 
de diàmetre... un edifici que constitueix 
tota una proesa arquitectònica. 

DIA 2
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Passant per la Piazza Navona, continua-
rem fins l’església de Santa Maria in 
Vallicella, també anomenada Chiesa 
Nuova, situada al costat de l'Oratorio dei 
Filippini, indret que fou testimoni de 
l’estrena del primer oratori cantat i que 
guarda magnífiques obres de Caravag-
gio, Pietro da Cortona o Rubens. Segui-
rem fins al Palazzo della Cancelleria 
(UNESCO), que fou el domicili habitual 
de Corelli a la ciutat de Roma.
Es tracta del primer palau de Roma que 
es va erigir sota les normes del nou estil 
renaixentista. En el seu interior hi 
podrem admirar les grans pintures 
murals realitzades per Vasari, i un petit 

teatre privat, on el 1707 es va fer un duel 
musical entre Domenico Scarlatti i 
George Friederich Handel, quan ambdós 
tenien 22 anys. Va ser un concurs de 
teclat organitzat pel cardenal Ottoboni, 
aprofitant la visita a Roma del composi-
tor. Tot i que no se sap què van interpre-
tar, Scarlatti va ser el campió tocant el 
clave, però Handel es va imposar tocant 
l’orgue.

De retorn al nostre hotel, podrem veure, 
tot passejant, el Campo dei Fiori i la 
Piazza Farnese.

Sopar lliure i allotjament.
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DIA 3 
Esmorzar a l’hotel
Dedicarem el matí encara a visitar Roma 
dirigint-nos fins a la Chiesa de San Gio-
vanni Laterano (UNESCO), seu episco-
pal i catedral de la diòcesi de Roma i 
l’indret on Handel va tocar l’orgue per 
primera vegada. La seva arquitectura és 
imponent, obra de l’arquitecte italià 
Francesco Borromini, mantenint els 
elements del seu origen paleocristià i 
afegint-hi les formes de l’estil barroc. 
Com a dada curiosa, el complex de 
l’església i els edificis propers tenen 
estatus d’extraterritorialitat dins de 
l’Estat italià, essent propietat de la Santa 
Seu. És una de les set esglésies del pele-
grinatge a Roma, per gaudir de la indul-
gència plenària en Any Sant. El seu inte-
rior guarda les restes de vint-i-dos 
papes, l’últim d’ells, Lleó XIII.

Davant San Giovanni, en el que fou el 
Palazzo Laterano, visitarem l'Scala Santa 

una escala de marbre que segons la 
tradició es trobava en el pretori de Ponç 
Pilat i que Jesús va pujar abans de ser 
jutjat i condemnat. Avui amb els graons 
recoberts de fusta, no  es permet als 
visitants de pujar-los de peu dret i els 
devots els pugen de genolls.
Finalment visitarem Santa Maria Mag-
giore, una de les quatre basíliques 
majors de la ciutat i que té els seus 
orígens al segle IV. La seva arquitectura 
resumeix a la perfecció l’evolució dels 
grans estils arquitectònics, des del 
paleocristià fins al barroc. Compositors 
importants han treballat en aquesta 
església, com Giovanni Pierluigi da 
Palestrina i Alessandro Scarlatti . Aquí 
també Handel hi oferí un gran concert 
d’orgue.

Després de dinar (en grup), ens traslla-
darem a Nàpols. 

Sopar lliure i allotjament
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Esmorzar a l’hotel.

La ruta per Nàpols ens porta a resseguir, 
entre altres punts històrics vinculats amb 
la música, la ubicació d’alguns dels 4 
famosos “conservatoris” (denominació 
italiana per designar els orfenats) que es 
van convertir al segle XVII en prestigioses 
escoles de música pels seus interns i d’on 
en van sorgir alguns dels compositors i 
cantants més cèlebres del barroc napoli-
tà.

Començarem el nostre itinerari al Palazzo 
di Sangro, un palau d’estil renaixentista 
tardà que va ser concebut com a residèn-
cia familiar del duc de Torremaggiore al 
segle XVI. La seva història està tacada de 
sang, ja que el compositor Carlo Gesualdo 
hi va assassinar la seva primera dona 
Maria d’Avalos i el seu amant. Aquest 
tràgic fet va ser el detonant de la construc-
ció d’una capella adjacent a l’edifici civil, la 
Cappella Sansevero, que conserva des-
tacades obres d’escultura napolitana com 
el Crist velat de Giuseppe Sanmartino.

Visitarem també el Palazzo Reale, un 
enorme complex al bell mig del centre 
històric de la ciutat, que acull diversos 
edificis i jardins, així com el Teatre San 
Carlo. El palau va ser residència dels 
virreis castellans i més tard, dels monar-
ques de la dinastia borbònica durant més 
de cent anys. A la capella palatina hi va 
treballar Scarlatti, Pergolesi i Paisiello, 
entre d’altres. Avui en dia, encara s’hi fan 
concerts, i s’hi exposa el pessebre del 
Banco di Napoli.

Chiesa di Sant'Onofrio alla Vicaria 
comparteix una història similar amb les 
altres esglésies-conservatori napolitanes, 
acollint en un primer moment a dones 
maltractades i més tard a homes pobres. 
Al segle XVII es va fundar el Conservatori 
de San Onofrio in Capuana per a petits 
captaires. La importància d’aquest con-
servatori rau en el fet que fou dirigit per 
Alessandro Scarlatti i Francesco Durante, i 
hi van estudiar Farinelli i Paisiello entre 
altres.

DIA 4



Actualment aquesta església es troba en 
molt mal estat de conservació i ha estat 
dessacralitzada, però malgrat tot no deixa 
de ser un testimoni de la gran quantitat de 
genis que hi van estudiar, com Pergolesi, 
Jommeli, Porpora o fins i tot el català 
Domènec Terradellas.

Dinarem (en grup) en algun moment del 
nostre itinerari.

Acabarem la jornada assistint a l’òpera 
Eugeni Oneguin de Txaikovski, inter-
pretada per l’orquestra, cor i ballet del 
Teatro di San Carlo. 

El Teatro di San Carlo, és el més important 
de Nàpols i un dels més famosos del món, 
ja que ostenta el títol del teatre més antic 
d’òpera en actiu del món. Per les seves 
dimensions i estructura va esdevenir el 
model a seguir dels teatres d’Europa.  

Sopar lliure i allotjament.
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Seguirem fins a la monumental Chiesa de 
Santa Maria dell'Incoronatella en la 
Pietà dei Turchini, situada a la Rua Cata-
lana. En els seu interior s’hi conserven 
nombroses obres d’art entre les que hi 
destaquen La invenció de la creu de Luca 
Giordano i La Sagrada Família de Carac-
ciolo. La confraria de la Incoronatella, que 
fou la promotora d’aquesta església, hi va 
fundar també un orfenat que instruïa als 
nens en l’art, especialment música i cant. 
En aquest conservatori hi estudiaren com-
positors com Provenzale o Spontini. 
Actualment ja no manté la funció d’orfenat 
i a l’església s’hi celebren habitualment 
concerts, especialment de música clàssica 
napolitana.

Finalment visitarem la Chiesa di Santa 
Maria della Colonna, seu de l’antic Con-
servatorio dei Poveri di Gesù Cristo. La 
seva construcció s’inicia el 1580 fent ús de 
les formes barroques, formant part d’un 
complex religiós destinat, com en el cas 
de la Chiesa de Santa Maria dell'Incorona-
tella a orfenat, que posteriorment va 
esdevenir escola de música. 



DIA 5

Més tard, continuarem fins a Amalfi,  la 
que fou una de les quatre repúbliques 
marítimes d’Itàlia juntament amb Venècia, 
Gènova i Pisa.  Testimonis d’aquest 
esplendor són el Duomo di Sant’Andrea o 
la Basilica del Crocifisso, la catedral més 
antiga d’Amalfi.

Finalment ens traslladarem a Ravello, on 
es troba la Villa Rufolo. Construïda al 
segle XIII per la família Rufolo destaca la 
imponent Torre Major així com la Sala dels 
Cavallers. Enmig dels jardins del Belvede-
re, en una construcció modesta sembla 
que s’hi retirà Wagner buscant el silenci 
per a compondre, lluny de l’agitació de les 
sales del palau.

Després de dinar, disposarem de temps 
lliure. A l’hora convinguda, trasllat a l’aero-
port de Nàpols per agafar el vol de retorn 
a Barcelona.

Esmorzar a l’hotel.

De bon matí ens traslladarem fins a la 
Costa Amalfitana, que s’estén al llarg del 
golf de Salerno fins a Amalfi i banyada pel 
mar Tirrè. Vorejar la costa és sentir-se en 
un balcó sobre el mar blau cobalt recolzat 
pels pendents de les Lattari, les muntan-
yes que s’enfonsen a l’aigua, creant una 
successió de valls i cales, platges i terras-
ses de cítrics, ceps i oliveres. Un paisatge i 
un ambient únic Patrimoni de la Humani-
tat.

Visitarem Positano, conegut com el poble 
de les escales per la verticalitat de la seva 
trama urbana, entre la que hi destaquen 
les seves cases pintades així com la cúpula 
de majòlica de Santa Maria Assunta.  
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EL VIATGE NO INCLOU
- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, telèfon, …
- Àpats que coincideixin amb horaris de vol o aeroport.
- Tot allò no especificat en el programa.

EL VIATGE INCLOU

Reunió de presentació i documentació del viatge.

TRASLLATS EN CÒMODE AUTOCAR DURANT TOTA LA RUTA.

4 nits d’estada en els hotels especificats, o similars.
Mitja pensió als hotels o en restaurants amb begudes incloses.

Assessorament musical, explicacions i conferències durant
el viatge a càrrec del professor Joan Vives.
- Acompanyant de Te de Tertúlia / D.Opera.Traveller.
- Guies locals a les ciutats on son obligatoris. 
- Entrades als monuments.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.
Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions 
amb bona qualitat. 

Assegurança de viatge i cancel·lació, especial Covid.
MATERIAL DE PROTECCIÓ COVID-19:
Pack de mascaretes.
Ampolleta de butxaca de gel  hidroalcohòlic.
Dispensador de gel hidroalcohòlic a  l’autocar.

Vols anada: Barcelona - Roma
Vols tornada: Nàpols - Barcelona.
En categoria turista amb Vueling.
Taxes d’aeroport.



DIUMENGE 19 
DE JUNY
SORTIDA NÀPOLS: 21:40h

ARRIBADA 
BARCELONA: 23:45h

DIMECRES 15
DE JUNY
SORTIDA BARCELONA: 09:40h

ARRIBADA 
ROMA 11:30h
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ROMA: Hotel Art by The Spanish Steps ****

NÀPOLS: Hotel Exe Majestic Nàpols ****

HOTELS

12

PREUS
Preu en hab. doble: 1950 €
Suplement hab.individual: 395 €
Grup mínim necessari: 20 persones
Màxim: 30

VOLS COMPAÑIA VUELING



NOTES
- El programa queda supeditat a canvis 
segons restriccions que puguin sorgir en 
cada comunitat, degudes a la situació 
sanitària.
- En algunes visites, a causa de les restric- 
cions, és possible que el grup s’hagués de 
dividir en dos.
- És aconsellable que les persones s’asse- 
guin sempre amb el mateix grup a l’hora 
dels àpats.

INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran con-
firmades fins que es formalitzi el 
pagament del dipòsit.
En el cas de viatges amb rutes d’autocar,  
els inscrits tindran preferència d’escollir 
seient per ordre d’inscripció.

PAGAMENTS
Al compte
ES63 0182 4619 61 0200392538      
D.OPERATRAVELLER.

1. Consultar disponibilitat de plaça:
culturals@doperatraveller.net (Degut 
a la pandèmia els grups són més reduïts i 
disposem de menys places).
Disposem de poques habitacions indi-
viduals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 770 €  per persona (en habi-
tació doble) / 930 € (en habitació indivi-
dual) Abans del 30 d’abril de 2022.

3. Resta de 1180 € per persona (en habita-
ció doble) / 1415 € (en habitació indivi-
dual) Abans del 16 de maig de 2022.

IMPORTANT
-Indicar Nom complet de la / les per-
sones inscrites.
- DNI (enviar escanejat o foto per mail).
- Mòbil de contacte.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Qualsevol anul·lació d’un participant 
afecta les reserves i pagaments realit-
zats per al conjunt del grup. 

Per això, a més de regir-se per les condi-
cions generals de la normativa vigent, 
les cancel·lacions tenen les següents 
despeses d’anul·lació:

A partir del pagament de la reserva 
del viatge, el 100% del preu del bitllet 
de transport. En cap cas es possible 
retornar l’import dels bitllets emesos 
i de l’assegurança de viatge. 
Més els següents percentatges sobre 
l’import total:

1. Despeses d’anul·lació en cas de can-
cel·lació per part del client.

- Entre 90 i 45 dies abans de la sortida 
del viatge: el càrrec serà del 20% sobre la 
bestreta pagada en concepte de reserva.

- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% 
sobre el preu total del viatge.

- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% 
sobre el preu total del viatge.

- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà 
del 100% del preu total del viatge.

- No presentació: No presentar-se a 
l’hora de sortida comporta la pèrdua del 
100% de l’import, qualsevol que sigui la 
causa.

NOTA:
Coneguda la desestimació, l’agència 
retornarà al consumidor les quantitats 
que hagués d’abonar, deduïdes les des-
peses de gestió i, si s’escau, les despe-
ses d’anul·lació justificades i les pena-
litzacions.
Una vegada efectuada una reserva d’un 
viatge, qualsevol modificació, canvi o 
cancel·lació té unes despeses de gestió 
que dependran de cada viatge.  

ASSEGURANÇA DE VIATGE
-Tots els assistents tenen inclosa en el 
preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA 
amb cancel·lació de viatge per una causa 
mèdica (no preexistents) o emergència 
familiar justificada. 
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Es demanarà entrega de documents 
oficials o mèdics, sense els quals no es 
podrà iniciar cap reclamació. 
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per 
conèixer les cobertures amb detall.

REQUISITS PER VIATJAR AMB ELS 
GRUPS DE TE DE TERTÚLIA / D.OPERA. 
TRAVELLER
Portar el Certificat COVID Digital o 
COVID de la UE com acreditació de tenir 
la pauta completa de vacunació més la 
dosi de reforç.

Es possible que en alguna destinació 
sigui necessari realitzar una prova de 
PCR. En aquest cas el cost d’aquest 
servei anirà a càrrec del client.

*En el cas de no portar-ho, l’organització 
no   es   fa   responsable   de   quarante-
nes o repatriacions que puguin imposar 
les autoritats de cada país.

- DNI o Passaport vigent.

- Assumir la responsabilitat personal de 
portar la mascareta (recomanada FPP2) 
en els espais tancats i durant tots els 
desplaçaments i visites.

- Mantenir-se en contacte només amb 
les persones del grup del viatge (grup 
bombolla), intentant guardar les distàn-
cies de seguretat sempre que sigui pos-
sible.

- Ser molt acurat amb les normes d’higie-
ne, rentat de mans, gel hidroalcohòlic, 
etc.

- Estar atent a qualsevol símptoma que es 
pugui presentar durant el viatge i comuni-
car- ho als responsables del grup.

NORMATIVA I MESURES COVID PER 
VIATJAR DINS LA UE
EXTRET DEL CANAL SALUT GENCAT
Des del passat 1 de juliol, es va aprovar 
al Parlament Europeu una normativa 
unificada per viatjar entre els estats de la 
Unió Europea (UE) obtenint el Certificat 
Covid Europeu.

El certificat COVID digital de la UE és 
un document que acredita la situació 
d’una persona respecte a la COVID-19 i 
que facilita la mobilitat entre els estats 
membres de la Unió Europea.
El Certificat digital el podeu descarregar 
a: La Meva Salut (dins les seccions 
Informes i resultats i de Vacunes i certifi-
cat COVID digital UE)

- De forma presencial, es pot obtenir als 
centres d’atenció primària. També el 
podeu sol·licitar en el centre de vacuna-
ció quan acudiu a vacunar-vos.

EXTRET DE LA WEB OFICIAL DE LA 
UNIÓ EUROPEA
El Reglament sobre el certificat COVID 
digital de la UE va entrar en vigor l’1 de 
juliol de 2021. Els ciutadans i residents 
de la UE podran ara expedir i verificar els 
seus certificats COVID digitals en tota la 
Unió.
La versió digital pot emmagatzemar-se 
en un dispositiu mòbil. Els ciutadans 
també poden sol·licitar una versió en 
paper. Tots dos tindran un codi QR que 
contindrà informació essencial, així com 
una signatura digital per assegurar-se 
que el certificat és autèntic.
El Certificat COVID Digital de la UE serà 
acceptat en   tots   els   Estats   membres 
de la UE. Contribuirà a garantir que les 
restriccions actualment en vigor puguin 
suprimir de manera coordinada.
Al viatjar, el titular del Certificat COVID 
Digital COVID de la UE ha, en principi, 
quedar exempt de   les   restriccions   a la 
lliure circulació: els Estats membres 
hauran d’abstenir d’imposar restriccions 
addicionals de viatge a les persones titu-
lars d’un certificat COVID Digital de la UE, 
llevat que aquestes restriccions siguin 
necessàries i proporcionades per salva-
guardar la salut pública.
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Lectures recomanades:

“HAENDEL”.
Christopher Hogwood  
Alianza Editorial. 1988

"HANDEL EN LONDRES, LA FORJA DE UN GENIO".
Jane Glover
Editorial Musicalia Scherzo y Antonio Machado Libros, Madrid, 2020.



NOTES DE VIATGE



ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia 

info@tedetertulia.com
tel. 93 757 81 01
mòb. 600470077

www.tedetertulia.com

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

culturals@doperatraveller.net

Núria García – mòb. 617385799


