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Pintor controvertit, Michelangelo Merisi da Caravaggio va néixer a Milà el 
1571. El gran gruix de la seva producció però va tenir lloc a Roma entre 1592 
i 1606. Artista de caràcter irascible i de vida desordenada, marxarà a Nàpols 
i més tard Malta i Sicília, on deixà també testimonis de la seva pintura, per 
tornar a Roma el 1610, any de la seva mort amb només 39 anys. 
La seva obra tindrà una influència decisiva en el desenvolupament de la 
pintura barroca, caracteritzada per un fort dramatisme que obté a través del 
perfeccionament tècnic i l’ús de les llums i les ombres i que es coneixerà com 
clarobscurisme o tenebrisme.  
 
Després del saqueig de Roma per part de Carles V l’any 1527, la ciutat que 
havia estat el bressol del cristianisme haurà d’esperar fins       pràcticament 
el final d’aquesta centúria per iniciar la seva recuperació. Serà de la mà del 

Ottavio Leoni.  
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papa Sixte V (1585-1590) quan Roma recuperarà l’esplendor que havia tingut en els temps de l’Imperi. La 
ciutat dels papes havia de superar la ciutat dels cèsars, iniciant-se així un període de frenètica activitat 
urbanística que canviaria per sempre més la fesomia de la ciutat, amb la finalització de les obres de Sant 
Pere del Vaticà, la restauració d’elements de l’antiguitat, l’obertura de nous carrers, avingudes i grans 
places i la construcció de nous edificis... 
 
Per tots aquests motius, us proposem aquest viatge a la Ciutat Eterna, on d’una banda, volem resseguir 
l’obra pictòrica de Caravaggio, tot visitant esglésies, capelles i col·leccions diverses on es conserva la seva 
obra. I de l’altra, contextualitzar-la en la ciutat que començava a transformar-se després del Concili de 
Trento i que maldava per esdevenir el centre de la Cristiandat i on la cúria romana, papes i cardenals, van 
esdevenir grans mecenes artístics. 
 

 
DISSABTE, 8 D’OCTUBRE 
Sortida de l’aeroport de Barcelona a l’hora acordada per agafar el vol en direcció a Roma. 
Arribats a Roma, ens recollirà el nostre autocar i dinarem en grup, per després començar les visites.  
Començarem amb un dels millors exemples de la transformació de Roma en època barroca, la Piazza del 
Popolo, projectada el 1538 com a entrada majestuosa a la ciutat, malgrat que l’aspecte que presenta avui 
és una intervenció neoclàssica de Giuseppe Valadier (1823). Des de la plaça, s’obren les tres vies d’entrada, 
el Tridente, custodiades per les esglésies barroques simètriques de Santa Maria dei Miracoli i Santa Maria 
in Montesanto, i projectades per Carlo Rainaldi. També a la plaça, trobem l’esplèndida església de Santa 
Maria del Popolo, compendi artístic renaixentista i barroc on destaquen les capelles privades de famílies 
romanes com els Chigi, Cerasi o Della Rovere. En el seu interior hi trobarem obres de Caravaggio, Bernini, 
Rafael o Annibale Carracci. 
Després de les visites anirem a l’hotel per fer el check-in i podrem gaudir de la xerrada que ens oferirà la 
nostra historiadora de l’art, Mercè Riera,  Escenaris urbans, la construcció de la Roma barroca, que ens 
permetrà contextualitzar l’obra de Caravaggio així com els canvis urbanístics de la ciutat. 
 
Sopar lliure i allotjament al Grand Hotel Palatino 4* (https://www.hotelpalatinoroma.com/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza del Popolo. Roma 

 



DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE 

 
Coberta de San Carlo alle Quattro Fontane. Francesco Borromini 

 
Esmorzar a l’hotel. 
La primera visita del dia ens portarà fins l’església de San’Ivo alla Sapienza, un edifici on l’arquitecte 
Francesco Borromini ens delecta amb un complex disseny geomètric per aixecar una església entre dos 
edificis longitudinals de la Universitat 
Ben a prop trobarem un altre gran espai barroc, la Piazza Navona, ocupant l’antic emplaçament de l’estadi 
de Domicià del segle I dC, i dominada al centre per la Font dels Quatre Rius d’aquest gran artista polifacètic 
que és Gian Lorenzo Bernini. La font fou encarregada pel papa Innocenci X com a homenatge als principals 
rius dels continents coneguts fins aleshores, el Nil, el Ganges, el Danubi i el riu de la Plata. Tot just davant 
de la font hi ha l’església de Sant’Agnese in Agone, també barroca, tot i que dissenyada pel gran rival de 
Bernini, Francesco Borromini. Encara a la plaça, destaca la façana del Palazzo Pamphili, construït pels 
arquitectes Girolamo Rainaldi i Borromini per celebrar l’elecció com a papa de Giovanni Battista Pamphili, 
que va prendre el nom d’Innocenci X.  
 
Completarem les visites d’aquest matí descobrint les pintures de Caravaggio que es troben a l’església de 
Sant Lluís dels Francesos. En el seu interior s’hi ubica la capella Contarelli, ornada amb tres obres 
dedicades a la vocació, inspiració i martiri de l’evangelista Mateu i que constitueixen el primer encàrrec 
monumental de l’artista i on s’evidencia el seu ús del clarobscur. 

 

Sant Lluís dels Francesos. Roma 



També visitarem l’església de San Agostino, que atresora la pintura de la Verge dels Pelegrins, una obra 
donada pel propi artista potser per fer-se perdonar alguna de les seves malifetes, en la que el verisme de 
la representació dels pelegrins als peus de la Verge, amb els peus bruts i la mirada devota són difícilment 
superables. 

Dinar en grup. 

A tarda, visitarem la Pinacoteca Capitolina dels Museus Capitolins, creada entre 1748 i 1750, constitueix 
la col·lecció pública més antiga de pintures inicialment amb obres renaixentistes i barroques de Ticià, 
Rubens i Caravaggio. D’aquest darrer destacarem el seu Sant Joan Baptista, amb una excel·lent 
representació anatòmica del jove sant i La bonaventura, una obra de gènere primerenca en la producció 
de l’artista. 
Sopar lliure i allotjament. 
 
DILLUNS, 10 D’OCTUBRE 
Esmorzar a l’hotel. 
Avui ens traslladarem fins a Sant Pere del Vaticà, un espai que esdevindrà el símbol del poder de l’Església 
Catòlica així com l’expressió màxima del gran teatre barroc de l'època com sistematització del poder de 
l'església catòlica.  
Gian Lorenzo Bernini, de la mà del papa Alexandre VII, fou l’encarregat de configurar part de la façana de 
la basílica i de donar forma a la plaça el·líptica envoltada per la gran columnata, rematada per 140 sants i 
que representen l’Església Triomfant. 
Visitarem la Basílica de Sant Pere. A l’interior, ens trobem amb composicions barroques arreu, el Baldaquí 
que guarda el punt on l’apòstol Pere fou martiritzat, la Càtedra que ens recorda a Pere com el primer papa 
i les tombes papals d’Alexandre VII i Urbà VIII que ens recorden que la mort ens iguala a tots. 
 
Dinar en grup. 
 
Aquesta tarda la deixem amb programació flexible, pendent de si cal reubicar alguna visita per tema 
d’horaris, que en el moment de publicar el programa poden haver quedat pendents de confirmar, o de 
restriccions de grup en funció de les persones que l’integrem i els aforaments permesos degut a la 
pandèmia.  
També disposarem d’alguna estona de temps lliure. 
 
Sopar lliure i allotjament.  
 
DIMARTS, 11 D’OCTUBRE 
Esmorzar a l’hotel. 
Començarem la jornada visitant la Galleria Nazionale d'Arte Antica ubicada al Palau Barberini, un palau 
d’estil barroc encarregat pel papa Urbà VIII. La col·lecció de pintura comprèn obres fonamentalment de 
l’escola italiana però també grans composicions de les escoles francesa i holandesa des del segle XIII al 
segle XVII. Hi destaca La Fornarina de Rafael, Venus i  Adonis de Ticià, una Nativitat i el Baptisme de Crist 
del Greco, el Retrat d’Enric VIII de Hans Holbein  i tres grans obres de Caravaggio: Judit i Holofernes que 
recull la serenitat dramàtica del moment en què Judit li talla el cap del general assiri; Narcís i el seu reflex 
a les mortals aigües i la devoció del Sant Francesc en oració. 
 
 



Més tard visitarem una altra de les joies arquitectòniques barroques de la ciutat, l’església de San Carlo 
Alle Quattro Fontane, una obra primerenca de la genialitat de Francesco Borromini, on la línia corba 
domina tant la façana exterior com l’espai interior. 
 
L’interior de la modesta església de Santa Maria della Vittoria ens sorprèn amb una de les millors 
escultures del barroc italià, l’Èxtasi de Santa Teresa, un encàrrec de Federico Cornaro a Gian Lorenzo 
Bernini, on l’escultura es combina amb la matèria, la llum, la pintura i l’emoció per crear un espectacle 
dramàtic extraordinari. 
Dinar en grup. 
 
Ja a la tarda, visitarem el Museo e Galleria Borghese, situat en un dels principals parcs de la ciutat, i que 
ens descobrirà una vila encarregada pel cardenal Scipione Borghese, on es custodia la seva immensa 
col·lecció d’art i una pinacoteca encapçalada per les obres de Caravaggio, un dels artistes predilectes del 
cardenal. Hi podrem admirar el Sant Jeroni, el fantàstic David amb el cap de Goliat, la Verge amb el Nen i 
Santa Anna o  Jove amb cistella de fruita, on l’artista introdueix per primera vegada un focus de llum en 
diagonal, característic de la seva posterior producció. Durant la visita també destacarem les obres de 
Rafael, Corregio, Cranach o Rubens així com els grups escultòrics barrocs de Bernini, com el Rapte de 
Proserpina o Apol.lo i Dafne o el retrat de Paulina Bonaparte d’Antonio Canova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopar lliure i allotjament. 

DIMECRES, 12 D’OCTUBRE 
Esmorzar a l’hotel. 
Encetarem el darrer dia del viatge visitant la Galleria Doria Pamphili, ubicada en el palau Doria Pamphili, 
on es conserva no només una gran col·lecció de pintura sinó també la capella i diverses estances del palau, 
amb les seves decoracions i mobiliari original entre els segles XVII i XIX. 
L’obra més important de la col·lecció de pintura és el retrat d’Innocenci X de Diego de Velázquez, membre 
d’aquesta família noble romana. No obstant, també hi podem trobar obres de Hans Memling, Rafael, Ticià 
i Caravaggio. Les dues obres del pintor romà que conformen la col·lecció Magdalena penitent i Descans 
durant la fugida a Egipte corresponen a la seva primera etapa pictòrica, on l’artista està influenciat pels 
grans mestres italians a la recerca d’un estil personal, destacant la inusual iconografia per representar a 
Maria Magdalena. 

Judith tallant el cap d'Holofernes.  

Caravaggio. Galeria Borghese. Roma 



 
Després d’una breu passejada que ens portarà fins a la Fontana di Trevi, la font barroca més gran de la 
ciutat, farem el darrer dinar en grup del viatge. 
  

 
La Fontana de Trevi. Roma 

 
 
A l’hora acordada sortirem cap a  l’aeroport per retornar a Barcelona. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Preu per persona en habitació doble:  1680 € 
Suplement habitació individual:                       270  € 
Grup mínim necessari: 20 persones / màxim 30 persones 

Vols amb la companyia Vueling: 
08/10 – Barcelona – Roma –  09:40 / 11:30 h. 
12/10 – Roma – Barcelona –  19:25 / 21:20 h. 
 



 
El preu inclou: 

 Reunió de presentació i documentació del viatge. 
 Vols anada i tornada – Barcelona – Roma – Barcelona, en categoria Turista. 
 Taxes d’aeroport 
 Confortable autocar pels desplaçaments que ho requereixin. 
 4 nits d’estada al Grand Hotel Palatino 4*, o similar 
 Esmorzars als hotels. 
 Mitja pensió, dinars amb begudes incloses. 
 Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el viatge a càrrec de la historiadora de l’art 

Mercè Riera. 
 Dossier del viatge i dossier cultural per tenir de referència durant el viatge. 
 Guies locals a les visites que ho requereixin. 
 Entrades als monuments i museus. 
 City Tax 
 Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions amb bona qualitat. 
 Propines a guies i conductors. 
 Assegurança de viatge i cancel·lació, especial Covid. 
 Pack protecció Covid - mascaretes i gel hidroalcohòlic. 

 

El preu no inclou: 
 Extres en els hotels, tal com minibar, bugaderia, telèfon... 
 Sopars. 
 Tot allò no especificat al programa. 

 

Notes: 
 El programa queda supeditat a canvis segons restriccions que puguin sorgir en cada comunitat 

degut a la situació sanitària, en el cas de que la Covid estigui activa en el moment del viatge. 
 En algunes visites, degut a les restriccions, és possible que el grup s'hagi de dividir. 
 És aconsellable que les persones s'asseguin sempre amb el mateix grup a l'hora dels àpats. 
 Les reserves no es consideraran confirmades fins que es formalitzi el pagament del dipòsit. 

Pagaments: 

Al compte: ES63 0182 4619 61 0200392538 - D.OPERATRAVELLER 

Consultar disponibilitat: culturals@doperatraveller.net 

 Dipòsit de 680 € per persona en hab. doble / 780 € en hab. individual.  Abans del 29 d’agost 
de 2022 

 Resta de 1000 € per persona en hab. doble / 1170 € en hab. individual. Abans del 19 de 
setembre de 2022 

Important: 

 Indicar nom complet persones 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 realitzats per al conjunt del 
grup.  
Per això, a més de regir-se per les condicions 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 cancel·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. 

Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués d’abonar, 
deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les despeses d’anul·lació justificades i les penalitzacions. 

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. 

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. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
D.Opera.Traveller 
www.doperatraveller.net 
culturals@doperatraveller.net 
Rambla de Catalunya, 125, 3r.-2a. 
08008-Barcelona 
Núria García – mòb. 617385799 

ORGANITZACIÓ CULTURAL                                   
Te de Tertúlia 
info@tedetertulia.com 
www.tedetertulia.com 
Conxita Vera 
tel. 93 757 81 01 
mòb. 600470077  


