
LES ESGLÉSIES DE LA VALL DE BOÍ

El romànic elevat a Patrimoni de la Humanitat
En motiu dels 900 anys de les pintures de Sant Climent i Santa Maria de Taüll

VIATGES CULTURALS - ESCAPADES D’ART

DEL 29 D’ABRIL A L’1 DE MAIG DE 2023

Especialista acompanyant: Mercè Riera
Historiadora de l’art i divulgadora cultural



El Conjunt Romànic de la Vall de Boí està 
format per vuit esglésies i una ermita. L’any 
2000 la UNESCO va declarar Patrimoni de la 
Humanitat les esglésies de Sant Climent de 
Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, 
Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de 
Barruera, l’església de La Nativitat de Durro, 
Santa Maria de Cardet, l’església de l’As-
sumpció de Cóll i l'ermita de Sant Quirc de 
Durro. 

L’any 2023 se celebrarà el 900 aniversari de 
les pintures de Sant Climent i Santa Maria de 
Taüll, consagrades el 10 i 11 de desembre de 
1123, moment en què els historiadors consi-
deren que les pintures ja estaven acabades 
per tal de poder consagrar aquests dos tem-
ples.

DISSABTE, 29 D’ABRIL

Sortida de Barcelona a les 07,00 h.

Trasllat fins la Vall de Boí.

Dinar en grup i trasllat a Erill la Vall per 
dirigir-nos a l’hotel l’Aüt*, on ens allotja-
rem. 

Tot seguit, visitarem el Centre del Romà-
nic, un espai expositiu que pretén donar les 
claus per conèixer i entendre el conjunt d’es-
glésies romàniques de la Vall de Boí tot apro-
pant-nos a la societat medieval i les tècniques 
utilitzades en la construcció i la decoració de 
les esglésies. 

Continuarem amb la visita de l’església de 
Santa Eulàlia d’Erill la Vall. L’element que 
caracteritza l’església és l’esvelta torre de 
planta quadrada i sis pisos d’alçada amb la 
decoració pròpia del romànic llombard, que la 
converteix en un dels millors campanars de la 
vall. Amb els campanars de Sant Joan de Boí 
i el de Sant Climent de Taüll, complien la 
funció de comunicació i vigilància del territori. 
A l’interior de l’església podem veure una 
còpia del grup escultòric del Davallament de 
la creu, l’únic que es conserva sencer del 
taller d’Erill. Els originals es troben repartits 
entre dos museus: el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i el Museu Episcopal de Vic. 

Passejada per la població i sopar ai allotja-
ment a l’hotel.
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DIUMENGE, 30 D’ABRIL

Després d’esmorzar a l’hotel ens dirigirem a 
Sant Feliu de Barruera, un conjunt amb 
elements arquitectònics tant del segle XI com 
del segle XII, tal com es fa evident en els dos 
absis que conserva l’església. L’absis del 
segle XI, decorat amb arquets cecs, bandes 
llombardes i un aparell irregular, es diferencia 
del carreus ben tallats i polits que s’utilitzen a 
l’absis del segle XII.

Acabada la visita, ens traslladarem a l’esglé-
sia de Sant Joan de Boí,  l’església que con-
serva més elements arquitectònics del primer 
moment constructiu que es produeix a la Vall 
de Boí al segle Xl.

De planta basilical,  destaca el conjunt  de 
pintures murals que decoraven l’interior de 
les naus, entre elles, la Lapidació de Sant 
Esteve, una escena de joglaria o un bestiari 
que es desenvolupa al llarg dels intradossos 
dels arcs que separen la nau central de les 
naus laterals.

En la darrera restauració es va voler donar a 
l’església un aspecte el més similar possible el 
segle XII, reproduint a l’interior els 

fragments de pintura mural conservats 
actualment al MNAC.

Dinar en grup.

A la tarda continuarem visitant l’església de la 
Nativitat de Durro, que tot i que fou molt 
transformada entre els segles XVI i XVIII, la 
seva monumentalitat dóna testimoni de la 
importància del poble de Durro a l’Edat Mitja-
na, testimoniat a través de les grans propor-
cions de la nau, el campanar, la portada 
treballada i el porxo. A l’interior de l’església 
s’exposa la imatge romànica de Nicodem, 
que originàriament formava part d’un conjunt 
del Davallament de la Creu.

Acabada la visita, us proposem fer un tast de 
formatges a la Formatgeria Petit Saüc, 
una jove empresa que aposta per una pro-
ducció ecològica i respectuosa amb els 
animals, amb la voluntat d’oferir un producte 
que transmeti als sentits el paisatge i les olors 
del territori sense renunciar a la innovació.  

Sopar i allotjament a l’hotel.
LOREM IPSUM DOLOR 

LOREM IPSUM DOLOR 
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DILLUNS, 1 DE MAIG

Esmorzar a l’hotel.

Començarem la jornada pujant a peu fins 
l’ermita de Sant Quirc de Durro, situada en 
un entorn privilegiat, a la muntanya de Durro 
i a una altitud de 1.500 metres. El seu 
emplaçament no és aleatori, sinó que es 
tracta d’una marca territorial i a la tradició 
d’origen pagà de córrer falles. Sant Quirc és 
un edifici aixecat al segle Xll, de dimensions 
reduïdes i amb aportacions posteriors, d’èpo-
ca barroca. Destaca en el seu interior la 
reproducció del frontal d’altar romànic, l’origi-
nal es troba en el MNAC, així com les imatges 
gòtiques de Sant Quirc i Santa Julita i el 
retaule barroc.

Més tard visitarem l’església de Sant 
Climent de Taüll. Consagrada el 10 de des-
embre de l’any 1123 per Ramon Guillem, 
bisbe de Roda Barbastre, l’església es basteix 
sobre un temple més antic del s. Xl. És el pro-
totip d’església romànica de planta basilical, 
amb tres naus coronades per un absis central 
i dues absidioles laterals. La separació entre 
les naus es fa per mitjà de columnes i la 

coberta a doble vessant és de fusta. A l’inte-
rior, a través d’una projecció audiovisual, es 
recreen les pintures originals, que es troben 
al Museu Nacional d’Art de Catalunya, presidi-
des per un gran Crist en Majestat (Maiestas 
Domini), entronitzat i beneint amb la mà 
dreta. També a l’interior hi ha tres talles 
romàniques que completen el conjunt  de 
béns mobles conservats a l’interior del 
temple.

Un dia després de la consagració de Sant 
Climent, té lloc la de l’església de Santa Maria 
de Taüll, l’11 de desembre de 1123. Aquestes 
dues consagracions esdevenen una prova 
més que evident de la importància dels recur-
sos que els senyors d’Erill destinen a la Vall 
de Boí a l’inici del s. Xll. Situada en el centre 
del poble, és l’única església de la vall que 
sembla generar l’assentament de la població 
al seu voltant.

També la major part del conjunt de pintures 
murals del seu interior es van arrencar i es 
van traslladar a Barcelona entre els anys 
1919 i 1923, com les de la resta de la vall. A 
la conca absidal, s’ha reproduït el tema de la 
Majestat de Maria      (Maiestas Mariae) i 
l’adoració dels savis d’Orient.

Dinar en grup.

Després de dinar emprendrem el retorn a 
Barcelona.
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Hotel L’Aüt - hotel amb encant - 1*

SORTIDA BARCELONA
07:00h

ARRIBADA ERILL LA VALL
12:00h

SORTIDA TAÜLL
16:00h

ARRIBADA BARCELONA
21:00h

PREUS
Preu per persona
En habitació doble:  775 €
Suplement individual: 50 €
Grup mínim necessari: 20 persones
Grup màxim: 30 persones

Hotels

Transports
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Reunió de presentació i documentació del viatge.

Assegurança de viatge i cancel·lació-

- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, telèfon, …
- Tot allò no especificat en el programa.

Trasllats en còmode autocar durant tota la ruta.

Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el 
viatge a càrrec de la historiadora de l’art Mercè Riera

- Acompanyant de Te de Tertúlia.
- - Entrades als monuments.

2 nits d’estada en els hotels especificats, o similars.
Esmorzars a l’hotel

Pensió completa en restaurants i a l’hotel amb begudes incloses.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.

Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions amb 
bona qualitat.

EL VIATGE INCLOU:

EL VIATGE NO INCLOU:



Condicions
INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran confir-
mades fins que es formalitzi el paga-
ment 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 
Disposem de poques habitacions indi-
viduals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 310 € (en habitació doble) / 
330 € (en habitació individual) Abans del 
2 de febrer de 2023.

3. Resta de 465 € (en habitació doble) / 
495 € (en habitació individual) Abans del 
29 de març de 2023.

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 realitzats 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 retor-
nar l’import dels bitllets emesos i de 
l’assegrança de viatge.

Més els següents percentatges sobre 
l’import total:

1. Despeses d’anul·lació en cas de cancel·la-
ció 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 retor-
narà 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 penalitza-
cions.

Una vegada efectuada una reserva d’un 
viatge, qualsevol modificació, canvi o can-
cel·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
podrà iniciar cap reclamació.
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer 
les cobertures amb detall.
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ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

www.doperatraveller.net
culturals@doperatraveller.net
Rambla Catalunya, 125, 3r.-2a.
08008 - Barcelona
Núria García – mòb. 617385799

ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia

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


