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1r dia (5 de març) 
BCN-MILÀ-VERONA-PÀDUA 

Iniciem el nostre viatge volant des del Prat a Milà en vol de Vueling. Des del mateix aeroport de Malpensa  

(Milano, Lombardia), emprendrem el nostre camí en autobús cap a la primera destinació (Verona, Veneto).  

Un recorregut de 200 km per on podrem passar d'un paisatge inicialment industrial a un d'agrícola, vestit amb 

arrossars, oliveres, vinyes i decorat amb un dels llacs més coneguts d'Itàlia, el de Garda. 

VERONA 

Coneguda com la piccola Roma per la seva importància en l'època de l'Imperi, va viure el seu autèntic esplendor 

entre els segles XIII i XIV gràcies a la família Scaligeri (Scala). Tot i ser una ciutat extensa i dividida pel riu Adige, té un 

petit centre històric fàcil de caminar i declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per la magnífica conservació 

dels edificis antics. 

Destaca l'Arena a la Piazza Brà, un dels 

amfiteatres romans més grans, construït l'any 

30 fora de les muralles de la ciutat i on es 

celebraven els espectacles i jocs que atreien 

espectadors de tota la regió. Avui en dia, és 

un dels recintes utilitzats pel Festival d'Òpera 

que té lloc cada estiu a la ciutat. Seguint pels 

carrers principals, podrem evocar la famosa 

obra teatral de Shakespeare Romeu i Julieta, i 

fins i tot visitar la suposada casa de Julieta, 

que tot i no haver-hi proves que els Capuletos 

visquessin a la ciutat, és un dels atractius 

turístics més coneguts. Altres llocs que cal 

visitar a la ciutat són la Piazza delle Erbe, antic 

fòrum romà i avui dia plaça de mercat, i la 

Piazza dei Signori, on trobem una estàtua de 

Dante que recorda la seva estada a la ciutat 

després de l'exili de Florència. Molt a prop 

d'allà trobem l'església di Sant'Anastasia, d'estil gòtic i  

la més gran de Verona, construïda entre els segles XIV i XV, i creuant el Ponte Pietra es troba el teatre romà, edificat en època 

d'August i descobert al segle XIX. 

PÀDUA 

Continuant el viatge arribarem a Pàdua, on farem nit a l'Ostello della Gioventú Città di Padova, però abans 

tindrem temps de conèixer la ciutat fent una passejada pel centre urbà. És coneguda per la Capella 

Scrovegni, encarregada pel noble Enrico Scrovegni el 1302 i on es conserva una de les col·leccions més 

importants de frescos del pintor Giotto, i per la seva Universitat, ubicada en el Palazzo del Bò, una de les 

més antigues d'Europa (1222) i on van fer classes científics com l'astrònom Galileu o el metge William 

Harvey. 

A la Piazza di Sant'Antonio, patró de la ciutat, es troba la Basílica di Sant'Antonio (1238-1310), una 

complexa església que destaca pels pinacles en forma de minarets, les cúpules bizantines i la barreja 

d'elements romànics i gòtics. A la mateixa plaça podem contemplar la famosa estàtua eqüestre el 

Condotiero Gattamelata (1447-1453), de l'escultor renaixentista Donatello. 



2n dia (6 de març) 
PÀDUA - VENÈCIA - PÀDUA 

Matinant per aprofitar el temps, ens posarem en ruta cap a Venècia, capital de la regió (Veneto) i coneguda 

com la Sereníssima. El trajecte és curt, de 46 km, així que tindrem tot el dia per gaudir d'aquesta bellíssima città! 

VENÈCIA 

La ciutat, reina de l’Adriàtic, és un 

conjunt de bellesa flotant. Les seves 118 

illes, 177 canals i prop de 400 ponts fan 

de la ciutat un lloc màgic i misteriós ple 

de secrets que intentarem descobrir. Els 

seus primers habitants s’hi van instal·lar 

el s. V per protegir-se dels enemics de 

terra ferma, però no va ser fins a l’època 

baix medieval que la República de 

Venècia no va tenir una projecció política 

i econòmica de gran abast. El seu intens 

comerç i les seves colònies s’estengueren per 

tot el Mediterrani. En els segles XIV - XV va prendre la forma actual a partir de les vil·les i els palaus que van construir  

els patricis venecians, i pels horts, distribuïts per tota la ciutat, que actualment són petites places silencioses de formes 

irregulars i amb un curiós pou enmig que testimonieja aquest passat. Actualment, Venècia es coneguda pel Carnaval, la  

Mostra de Cinema i la Biennale d’Art. 

Visitarem la Plaça Sant Marc (patró de la ciutat), centre turístic per excel·lència. La Basílica de Sant Marc, 

construïda inicialment el 832 per guardar les relíquies del sant portades d’Alexandria, va ser cremada per un 



motí el 975 i reconstruïda per artistes portats de Constantinoble el 1063. 

El temple barreja elements del més pur estil bizantí, com demostra la planta de creu grega, de tres n aus i 

cinc cúpules que es recolzen sobre petxines que descansen en arcs de mig punt i la porta de bronze, i els 

mosaics d’or de les 

portades laterals, amb 

un estil gòtic flamíger 

venecià que remata 

l’edifici. Sobre la porta 

principal destaca el lleó 

daurat símbol que 

representa sant Marc 

com un dels 4 

evangelistes que 

formen el tetramorf. 

Dins de la basílica, 

darrere l’altar, destaca 

un important retaule 

d’or, anomenat Pala 

d’Or, una obra mestra  

d’orfebreria bizantina que representa una imatge sagrada del Pantocràtor. 

Completant la majestuositat de la Piazza de San Marco es troba el Palau Ducal (finals del s. XIV-principis 

del XV). D’estil bizantí, gòtic i renaixentista, va ser residència dels dux, seu del govern i de la cort de 

justícia, i presó de la República de Venècia. 

La Torre del Rellotge (Torre dell’Orologio) va ser construïda del 1496-1499 amb el lleó de Sant Marc i 

coronada amb les dues figures de bronze conegudes com els moros que toquen la campana cada hora. El 

Campanile, de 90,6 m d’alçada va ser reconstruït el 1912 després que s'esfondrés. Té 5 campanes i està 

coronat per un penell-figura de l’arcàngel sant Gabriel. 



La resta del dia, es recomana passejar pels seus carrers, travessant els seus nombrosos ponts, 

contemplant les cases senyorials i petites esglésies, i navegar pels seus canals a bord de la típica góndola. 

(Góndola amb el pont de Rialto al fons) 

3r dia (7 de març) 
PÀDUA - SIENA - FLORÈNCIA 

Canviem de regió. Deixem Veneto per adreçar-

nos a una de les regions més belles d'Itàlia, la 

Toscana. Però, abans d'això, hem de travessar la 

regió d' Emilia Romagna vorejant la seva capital, 

Bologna. Pel camí ens trobarem amb una 

extensa planícia dedicada a l'agricultura, i és que 

és regió del Lambrusco d'Emilia, 

l'aceto balsamico de Mòdena, i el formatge 

parmigiano-reggiano de Parma, entre d'altres. 

La província Emilia Romagna no només viu de la 

gastronomia, sinó que és coneguda també en el 

món del motor, ja que aquí es troben les seus de 

les marques Ferrari, Lamborgini, Maserati i 

Ducati. 

Bé, però no ens hi podem aturar perquè ens espera la 
Toscana. En aquest cas la regió del Chianti, la dels embotits 
i dels petits productes manufacturats en cuir o els tèxtils 
com la seda. Però, sobretot, la província de l'art! 



 La seva concentració arquitectònica, com ho demostren els centres històrics de Florència, Pisa, San Gimignano i 

Siena, reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i la seva importància pictòrica i escultòrica, la 

fan una de les regions més visitades pel turisme nacional i internacional. Així que iniciem el nostre circuit per la 

Toscana visitant Siena. 

SIENA 
Segons la llegenda, va ser fundada per Asquió i Seni, fills de Rem, fundador de Roma juntament amb el seu 

germà Ròmul. Per aquesta raó, la lloba capitolina és el símbol de la ciutat. Com a colònia romana fundada 

per l'emperador August, cap al s. V va 

ser seu d'un bisbat cristià. La seva 

influència i poder vindrien a partir del 

segle XIII, quan se situaria en el pas de 

les rutes comercials més importants 

d'Itàlia. L'augment del comerç i la seva 

riquesa van fer que es convertís en un 

burg autogestionat, reemplaçant el 

govern aristocràtic. Els nobles van anar 

doblegant-se davant el poder urbà i els 

burgesos, ampliant el se u territori. La 

República de Siena, oposada a la seva 

gran rival Florència, va comandar el seu 

exèrcit de gibelins sienesos contra els 

güelfs florentins a la batalla de 

Montaperti (1260). Aquesta acabà amb la  

victòria de Siena, i la trobem narrada a la  

Divina Comèdia de Dante Alighieri. Segles més tard, la Florència dels Medici es revenjaria aliant-se amb l'imperi de 

 Carles V i aconseguint Siena (1555). Aquesta rivalitat entre les dues ciutats toscanes encara es pot sentir avui en dia 

en algun esdeveniment esportiu. 

La Siena actual encara conserva l'aspecte que devia tenir als s. XIII. Hi destaquen la seva universitat, fundada en 

1240, la Piazza del Campo i el Duomo. La catedral de Siena es va construir a mitjan segle XIII (1220-1263) i, sota una 

estructura romànica, va acabar sent un dels exemples clars d'arquitectura gòtica italiana. Se’n va projectar una 

ampliació el 1339, però l'arribada de la Pesta Negra (1348) va paralitzar les obres. La seva façana-pantalla va ser 

realitzada per Giovanni Pisano i acabada el 1380; a l'interior destaca el púlpit octogonal sostingut per lleons de Nicola 

Pisano (pare de Giovanni), el paviment de mosaic i, tant dins com fora, l'alternança del marbre blanc i negre, els dos 

colors de l'escut de la ciutat. 

La decoració del baptisteri, situat sota la catedral, va ser encarregada als artistes més importants del moment, com 

Ghiberti, Jacopo della Quercia o Donatello, del qual destaca la pila baptismal octogonal (s.XV), amb uns baix relleus en 

bronze magnífics decorant el fris. 



La plaça més important de la ciutat és laPiazza del Campo, curiosa per la seva forma de ventall, que allotja el Palazzo 

Pubblico o Ajuntament amb un altíssim campanile. A l'interior, decoren les estances estances, frescos dels pintors 

Simone Martini i Ambrogio Lorenzetti, grans representants de l'escola de Siena. La plaça és l'escenari, dos cops l'any, 

del conegut Palio delle contrade, una carrera medieval de cavalls que disputen els diferents districtes de la ciutat (17 

contrade) i que s'identifiquen per les acolorides vestimentes dels seus genets. 

Altres llocs destacats de la ciutat són: 

· Sant Domenico o Basilica Cateriniana, que és una basílica dedicada a Sant Domènec. L'església es va 

començar durant el període 1226-1265, però es va ampliar al segle XIV fins a adquirir l'aspecte gòtic actual.  

És un gran edifici construït, com molts dels edificis contemporanis d'orde s mendicants, en maó, amb un airós 

campanar a la seva esquerra (l’alçada del qual es va reduir després del terratrèmol de 1798). 

     · La Casa di Santa Caterina, on va néixer santa Caterina de Siena. 

     · Fortezza Medicea, una fortalesa realitzada per als Medici al segle XVI. 

FLORÈNCIA 

Acabarem el dia a Florència, on ens instal·larem a l'Hotel Columbus Firenze (www.hotelcolumbus.it) on podrem començar a 

gaudir d'aquesta magnífica ciutat. Florència és la ciutat del Renaixement per excel·lència. Tant l'arquitectura de la ciutat 

com les col·leccions que guarden els seus museus la fan una ciutat imprescindible per als amants de l'art i la història. Sens 

dubte, és la ciutat que ha arribat a ser gràcies a una família de mecenes artístics i culturals, els Medici. Però anem una mica 

més enrere. 

Florència va ser fundada al s. I aC per l'emperador romà Juli Cèsar com a campament militar del seu exèrcit, però el seu 

enclavament, situat en la ruta comercial de Roma amb el Nord, va fer que aviat es convertís en una ciutat mercantil. Ja 

durant l'inici de l'època medieval va ser conquerida per Carlemany (775) i incorporada al Ducat de la Toscana. Cap a l'any 

1000, el romànic esdevingué un estil artístic prolífic a Florència donada la importància de les arts i els oficis a la ciutat. 

Aquest coneixement artesanal i la riquesa invertida per les famílies senyorials florentines han fet de Florència un cas 

excepcional de patrimoni cultural i artístic. D'estil romànic destaca la basílica di San Miniato al Monte, primer màrtir de la 

ciutat decapitat el 250 a les persecucions anticristianes comandades per l'emperador Deci. El romànic deixarà pas al gòtic i 

al ressorgiment dels segles més foscos de l'edat mitjana. Al s.XII sorgeixen els primers i potents gremis que organitzen la 

classe artesana de la ciutat en contraposició als feudataris. Aquesta contraposició va quedar reflectida en la divisió de dos 

partits enfrontats: d'un costat els güelfs, burgesos i comerciants i associats al Papat, i, de l'altre, els gibelins, d'origen noble i 

defensors de l'emperador. Tot i que les rebel·lions entre els dos grups es van donar arreu d'Itàlia, a Florència van tenir molt 

de pes i la ciutat destaca per l'eminent caràcter güelf. 

Un cop derrotats definitivament els gibelins el 1289, els güelfs florentins iniciaren les lluites entre ells 



dividits en dues faccions: els güelfs negres, que continuaven donant suport al pontífex Bonifaci VIII, i els güelfs 

blancs, que a partir de llavors s'oposaren a la influència d'aquest papa. El 1303 se van imposar els “negres” i el papa 

va ordenar l'exili  dels “blancs”, entre els quals l'escriptor Dante Alighieri. Florència es beneficiava de la seva potència 

combativa i ampliava territori i riqueses lluitant contra les ciutats veïnes i rivals, de manera que esdevingué un centre 

cultural i econòmic molt important a principis del s. XIV. Tot canvià amb l'arribada de la Pesta Negra l'any 1348. La 

crisi a la qual es veié abocada la ciutat després de l'epidèmia va fer que la població més humil, coneguda com el 

poble minuto, comencés a cansar-se de l'orgullosa oligarquia urbana, la burgesia rica, coneguda com el poble grasso. 

Aquest descontent acabaria explotant en la revolta dels Ciompi (1378), treballadors del gremi de la llana que 

aconseguiren fer-se amb el poder per un temps. Poc després la poderosa oligarquia tornaria a imposar-se amb la 

família dels Albizzi (1382-1434), rivals dels Medici. 

La família dels Medici, tot i ser una família rica de banquers, va recolzar-se en el poble menut, i cada vegada va tenir 

més influència política fins a crear un sistema de govern independent de la ciutat, la Signoria (1434-1494). El seu 

fundador va ser Cosme el Vell, al qual succeí Llorenç de Medici, dit després el Magnífic, agut polític i gran mecenes. Així 

culmina el segle XV, un dels més lluminosos de la historia florentina, especialment en el camp cultural i artístic: és 

l'època de l'humanisme i del gran art del Renaixement. Els Medici va conservar el poder, encara que de forma irregular, 

després d'exilis i de retorns. El 1569, Cosme de Medici, senyor de la ciutat, rebé el títol de Gran Duc, que passà als seus 

successors fins a l'extinció de la dinastia el 1737. 

L'arribada al poder de Francis Stephen, duc de Lorena i marit de Ma Teresa d'Àustria, va suposar l'adhesió temporal de la 

Toscana a la corona austríaca. Sota dominació napoleònica, Florència va tornar a ser el gran ducat de 1807-1814 per a 

Elisa Bonaparte. La Toscana es convertí en província del regne d'Itàlia el 1861 i Florència en capital de tot el regne (1865) 

durant 6 anys. Després la capital es traslladaria a Roma. 

4t dia (7 de març) 
FLORÈNCIA 

L'oferta arquitectònica i museística a Florència és molt àmplia i impossible de veure en dos dies. Així que 

aquí van una sèrie de recomanacions per fer i poder escollir. 

Haurem de llevar-nos ben d'hora, ben d'hora, i així podrem gaudir d'un dels museus més importants del 

món, la Galeria dels Uffizi. La Galleria degli Uffizi, al llarg de les seves 45 sales, ens mostra el millor art 

italià i europeu del s. XIII al XVIII: milers de quadres des de l'edat mitjana fins a l'edat moderna, escultures 

antigues, miniatures, tapissos, una 

galeria d'autoretrats única al món i 

una immensa col·lecció d'estampes i 

dibuixos. Necessitaríem un dia 

sencer per poder veure tot aquest 

patrimoni, així que el que es 

recomana és escollir algunes sales 

concretes o els artistes més brillants 

de la història de l'art. Segons Giorgio 

Vasari, que va realitzar l'edifici per 

encàrrec de Cosme I de Medici, allà 

es reuneixen artistes com Leonardo 

da Vinci o Miquel Ángel " per 

bellesa, per estudi i per plaer". A 

través del seu recorregut podrem 

observar in situ aquelles obres que 

hem vist reproduïdes tantes vegades en paper o en format digital, com per exemple: El naixement de 



Venus, de Sandro Botticelli; La Madona de la cadernera, de Rafael; La Venus d'Urbino, de Tiziano; 

L'Anunciació, de Leonardo; el Tondo Rondi, de Miquel Àngel, o El Bacus, de Caravaggio. I les d'altres 

grandíssims artistes com Cimabue, Giotto, Veronese, Paolo Uccello, 

Dürer, Rubens, Rembrandt i molts més. 

L'altre museu per excel·lència que trobem a Florència és la Galleria 

dell'Accademia. Fou l'escola de Belles Arts de la ciutat fundada 

igualment per Cosme I de Medici. Tot i que conté nombroses obres 

pictòriques i escultòriques de grans artistes com Giambologna, 

Giotto, Perugino, Uccello, Ghirlandaio, l'Accademia és coneguda 

per posseir vuit escultures de Miquel Àngel, entre les quals, 

l'original del David. Per tant, és una bona oportunitat per conèixer- 

loen persona. Hi ha molts museus més a la ciutat que mereixen una 

visita, com la Galeria Palatina del Palau Pitti, amb pintures del Segle 

d'Or, el Museu Nacional del Bargello, amb escultures de l 

Renaixement, el convent de Sant Marc amb frescs pintats per Fra 

Angelico, etc. però ara és moment de visitar altres indrets 

imprescindibles de la ciutat. 

El Duomo de Sta. Maria dei Fiore és una de les catedrals més grans del món. Començada el 1296 per Arnolfo di 

Cambio, fou consagrada el 1496. Tot i l'estructura gòtica, es barreja amb elements renaixentistes com la gran cúpula 

de 106 metres d'alçada, obra de Brunelleschi. La façana original gòtica va ser demolida per ordre de Francesc I de 

Medici, que preferia fer un model més actual i renaixentista. El concurs per a la nova façana va quedar invalidat per 

problemes de corrupció. Finalment, al segle XIX es va construir l'actual neogòtica de marbres verds, blancs i roses. 



El conjunt de la catedral, el completen el campanile de 82 metres i dissenyat per Giotto i el baptisteri, 

conegut sobretot per la decoració de la porta del Paradís (est), realitzada per Ghiberti entre el 1403 i el 

1424, i que narra escenes de l'Antic Testament. Realitzada en bronze i daurada després, es pot apreciar 

aquesta joia d'orfebreria el treball de l'alt, mig i baix relleu de l'autor. Les obres originals del Duomo, 

retirades per a la seva reparació i conservació, es troben al Museu dell'Opera del Duomo, a la mateixa 

plaça. 

L’església de San Lorenzo és un exemple arquitectònic del Quattrocento iniciada per 

Filippo Brunelleschi (1422-1446) i acabada per Antonio Manetti el 1470 a causa de la mort 

del primer. La planta és de creu llatina amb tres naus i capelles laterals. A sobre del creuer 

s'aixeca una cúpula amb llanterna. Hi ha múltiples referències clàssiques que recorden les 

antigues basíliques cristianes, com l'entaulament del teginat i cassetons quadrats a la nau 

central o els capitells corintis a columnes i pilastres. Com a edifici annex a la basílica 

trobem la Sagristia Vella, també edificada per Brunelleschi. De planta central, forma un 

espai cúbic cobert per una cúpula nervada sobre petxines i al qual s'uneix un altre espai 

similar al fons que esdevé l'absis L'interior està decorat amb relleus escultòrics de 

Donatello. L'altra part annexa a la basílica de San Lorenzo és la capella Medici, lloc 

de sepultura i de glòria de la família Medici, formada per la Sagristia Nova i la capella dels Prínceps. La 

Sagristia Nova, anomenada així per diferenciar-la de la de Bruneslleschi, va serencarregada a Miquel Àngel 

pel cardenal Juli de Medici i finançada pel seu cosí, el papa Lleó X. Miquel Àngel havia dissenyat tot el 

conjunt escultòric, però no el va poder acabar ja que es van produir l'exili temporal dels Medicis, la mort de 

Juli de Medici (aleshores Climent VII) i la marxa definitiva de l'artista a Roma. El papa li va proposar realitzar 

quatre sepulcres, un a cada paret de la planta quadrada de la sagristia, una Verge amb el Nen i les imatges 

dels sants Cosme i Damià, patrons dels Medi ci. De les quatre tombes projectades se’n van realitzar dues, la 

de Lorenzo II de Medici i la de Juliano II, mentre que els seus grans avantpassats, Lorenzo El Magnífic i el 

seu germà Julià I, estan enterrats modestament t sota l'altar. 

Tomba de Lorenzo II de Medici Tomba de Juliano II de Medici 



La Piazza della Signoria és la plaça central de la ciutat i de la vida social florentina, i la seu del poder civil, 

amb el Palazzo Vecchio com a edifici destacat. El Palazzo Vecchio, conegut com Palazzo dei Prior en el moment 

de la seva construcció (1299-1302) per part d’Arnolfo di Cambio, anys més tard va passar a ser conegut com a 

Palazzo della Signoria, ja en qualitat de seu del govern de la República de Florència. Dos segles després (sXVI.) va 

ser el Palau Ducal, ja que el Gran Duc Cosme I de Medici va establir allà la seva residència (1540-1565) fins que es 

va traslladar al Palau Pitti i va passar a dir-se Palazzo Vecchio. 

Actualment al palau s’hi troba un museu (Museo dei Ragazzi) i les oficines de l'Ajuntament de la ciutat (Comune 

di Firenze). El que més destaca de la construcció és la seva torre, anomenada Torre Arnolfo en homenatge de 

l'arquitecte que va morir sense finalitzar les obres. 

Juntament amb el Palazzo Vecchio trobem la Loggia della Signoria (1379-1381), pòrtic que es transforma als. XVI en 

un museu a l'aire lliure de la col·lecció escultòrica dels Medici. Així, el 1555, Cosme I hi instal·la Perseu, de Benvenuto 

Cellini, i el 1585 Francesco I de Medici hi col·loca El rapte de les sabines, de Gianbologna. Segles més tard es 

completaria l'espai amb escultures clàssiques de provinents de la Villa Medici de Roma. Però no només sota la Loggia 

trobem escultures, sinó que la resta de la Piazza va estar decorada amb les millors obres dels artistes renaixentistes 

que treballaren per encàrrec dels mecenes de la ciutat i especialment pels Medici. Així, davant del Palau es trobaven 

dues obres originals (avui rèpliques) de Donatello: el Marzocco, un lleó que sustenta el giglio florentí amb la pata, 

símbol de l'heràldica de la ciutat, i el conjunt en bronze de Judith i Holofernes. 



Però la més popular, sens dubte, és el David (1501-1504), de Miquel Àngel. L'encàrrec va venir per part de l'Opera del 

Duomo (institució laica encarregada de la conservació i manteniment dels béns de l'Església) i representa el moment 

bíblic en què el rei David està a punt d'enfrontar-se al gegant Goliat. Tot i que el seu emplaçament havia de ser la façana 

de la catedral, un cop acabada va ser col·locada davant del Palau de la Signoria, on es va mantenir fins al 1873, moment 

en què es trasllada a la seva ubicació actual (l'Accademia). 

Així esdevé el símbol de la República Florentina davant l'hegemonia dels Medici, derrocat s en aquell 

moment (1494-1512), i l'amenaça dels estats adjacents, especialment els Estats Pontificis. 

Altres llocs que val la pena visitar són els següents: molt a prop de la Piazza della Signoria es troba el Ponte Vecchio, el més 

antic de Florència i l'únic que es va salvar de la Segona Guerra Mundial. El primer era de fusta i va ser arrossegat per una 

crescuda del riu Arno l'any 1333. El pont actual és de pedra i data del 1345; el va construir Vassari amb locals per a 

botigues i un cobert pel damunt, perquè el Gran Duc Cosme I Medici pogués passar sense mullar-se des del palau Pitti fins 

als Uffizi. 

                                                                                  La basílica de la Sta. Croce, 
                                                                                  dissenyada per Arnolfo di 
                                                                                  Cambio a finals del s. XIII, és 
                                                                                  una peça fonamental de la 
                                                                                  ciutat. D'arquitectura gòtica, 
                                                                                  destaca la bellesa dels seus 
                                                                                  frescos, el retaule de l'altar, els 
                                                                                  vistosos vitralls i escultures. 
                                                                                  Però, a més a més, és un lloc 
                                                                                  de culte on estan enterrats els 
                                                                                  personatges més famosos de la 
                                                                                  ciutat; per això es diu que és el 
                                                                                  panteó de les glòries italianes. 
                                                                            A      Allà van trobar sepultura 
                                                                              personatges tan cèlebres com: 

Maquiavel, Galileu Galilei,  
Miquel Àngel, Vasari i  
Lorenzo Ghiberti, entre d'altres. 

 L'església de Sta. Maria Novella, també d'estil gòtic, 

aixecada sobre un petit oratori del s. IX, és una de les 

més importants de la ciutat. L'antiga església va ser 

concedida el 1221 als monjos dominics provinents de 

Bologna. Van iniciar l'ampliació de l'edifici el 1279, el van 

acabar a mitjan s. XIV i l’església fou consagrada el 1420. 

De planta de creu llatina dividida en tres naus, destaca al 

seu interior la pintura al fresc de Masaccio, La Trinitat, i 

un crucifix de fusta obra de Brunelleschi. Però el que 

més crida l'atenció de l'església és la seva façana bicolor 

revestida de marbre blanc i verd, obra de l'arquitecte 

Ghiberti. A banda del joc de colors, la façana és un 

exemple de les idees renaixentistes en què destaca 

l'harmonia i la proporció amb la utilització d'elements 

clàssics, com veiem amb l'ús d'un frontó clàssic coronant 

la façana, i la incorporació de dues volutes que suavitzen 

la transició del cos superior més estret al cos inferior més ample, ja que correspon a les naus laterals. 

Annex a l'església es troba el convent amb tres claustres i on existeix la farmàcia més antiga d'Europa 

datada del 1221. 



5è dia (8 de març) 
FLORÈNCIA – LUCCA- PISA - L’H 

Iniciem l'últim dia de viatge acomiadant-nos de la capital toscana per adreçar-nos a Lucca, ciutat a la vora 

del riu Serchio amb un casc medieval ple de  interessants monuments i amb una zona de parcs al voltant  de la 

muralla on passejar i gaudir del paisatge de la Toscana. Un total de 78km ens separen d’aquesta  nova destinació. 

Allà dinarem tots junts en una pizzeria i després anirem cap a Pisa, una ciutat tranquil·la que conserva vestigis del 

seu important passat 
PISA 

La ciutat va aconseguir gran prosperitat, fins al punt d’expandir-se per mar fins a Sardenya, Còrsega i les Balears, i 

amb les croades fins a Egipte i Etiòpia. Així doncs, va ser una de les quatre potències marítimes italianes. L'esplendor 

dels segles XII i XIII comença a defallir amb la derrota davant dels genovesos a la batalla de Meloria (1284). Al segle 

XIV desapareix el seu imperi colonial i el 1406 és venuda a Florència. EL conjunt romànic de la Piazza dei Miracoli és 

l'atracció turística de la ciutat. El formen la catedral, el baptisteri, el cementiri i el campanile, la famosa torre 

inclinada de Pisa, foto obligada de tots els visitants. 

El Duomo, de planta de creu llatina de cinc naus, començada el 1063, és obra de l'arquitecte Buscheto. La 

façana, de marbres grisos i roses, té tres portalades, set arcades cegues i quatre pisos de galeries 

sostingudes per fines columnes. 

La torre inclinada de Pisa (campanile) de 55,8 m va començar a inclinar-se tot just iniciada la construcció el 1173. De 

base circular, s'hi aixequen 8 nivells: una base d'arcs cecs amb 15 columnes, 6 pisos amb una 

columnata externa i un campanar de 7 campanes corresponents a les notes musicals. L'escala interior en forma d'espiral 

té 294 esglaons. Des de dalt de la torre, Galileu Galilei, veí de la ciutat, va experimentar les seves teories sobre la caiguda 

dels cossos. El baptisteri, de planta circular, és el més gran d'Itàlia. Impressiona la seva immensitat interior sense 

decoració però amb una acústica perfecta. I, per acabar, el cementiri monumental, un cementiri tapiat amb claustre 

rectangular. 



Claustre interior del Camposanto de Pisa 

El mur exterior, el formen 43 arcs cecs i té dues entrades. La de la dreta té un tabernacle gòtic que protegeix la figura de la 

Verge amb el nen, envoltada per quatre sants. A l'interior, a la sala dels frescs destaca el Triomf de la mort (autor 

desconegut, s. XIV) que transmet les reaccions humanes davant la mort en un segle marcat per les epidèmies i les guerres. 

Així arribem al final de la nostra estada a la Bella Itàlia. Cap al tard ens adreçarem a l'aeroport de Pisa, que porta el nom 

del fill il·lustre de la ciutat, Galileu Galilei, per tornar a casa. El vol de tornada surt de Pisa a les 22.30 h i arribarem al 

Prat a les 00.10 h. Hora i mitja de descans reparador a l'avió després d'un viatge 

tan complet! 



Una mica d'italià: 

Buongiorno 

Buonasera 

Sí/No 

Benissimo 

Grazie 

Prego 

Scusi 

Ciao 

Arrivederci 

A domani 

Senza 

Piu / meno 

Dov'è? 

Quanto? 

Come si chiama? 

Quanto costa? 

Lo (la) prendo 

Lo laszio, grazie 

Aperto / Chiuso 

Destra/Sinistra 

Freddo / Caldo 

Ufficio postale 

Cena 

Un uomo 

Un ragazzo 

Un bambino 

Tavola Calda 

Antipasto 

Gelato 
1. uno 

2. due 

3. tre 

4. quattro 

Bon dia 

Bona tarda 

Sí / No 

Molt bé 

Gràcies 

Bagaglio 

Coperta 

Camariere 

II contó 

Avanti 

Equipatge 

Flassada 

Cambrera 

El compte 

Passi, endavant 

Prohibit 

Perruqueria 

De res/sí us plau Vietato 

Perdoni, disculpi Parruchiere 

Hola, adéu 

Adéu 

Fins demà 

sense 

més / menys 

On és? 

Quant 

Com es diu? 

Quant costa? 

Me l'emporto 

Fermata autobús Parada d'autobús 

Ingresso / Uscita Entrada / Sortida 

É lontano? 

Vicíno 

Puó aiutarmi? 

Pansficio 

Non capisco 

Non lo so 

Francobollo 

Lettera 

Albergo 

Camera 

Primo piano 

Colazlone 

Pranzo 

Una dona 

Una ragazza 

Una bambina 

Trattoría 

Primo piato 

fruta 
15. quindici 

16. sedici 

17. diciassette 

18. dieciotto 

És lluny? 

A prop 

Pot ajudar-me? 

Fleca 

No ho entenc 

No ho sé 

Segell 

Postal 

Carta 

Hotel 

Habitació 

Primer pis 

Esmorzar 

Dinar 

Una dona 

Una noia 

Una nena 

Restaurant 

Primer plat 

fruita 
40. quaranta 

50. cinquanta 

60. sessanta 

70. settanta 

Ieri Oggí Domani Avui / Ahir / Demà 

El deixo gràcies Cartolina 

Obert / Tancat 

Dreta/esquerr 

Fred / Calent 

Correus 

Sopar 

Un home 

Un noi 

Un nen 

Menjar calent 

Entremès 

 Gelat 
8. otto 

9. nove 

10. díeci 

11. undici 

Caro/Buon mercato Car / Barat 



5. cinque 

8. sei 

7. sette 

12. dodici 

13. tredici 

14. 
quattordici 

19. dicianove 

20. venti 

30. trenta 

80. ottanta 

90. novanta 

100. cento 



Per no perdre's: 

VERONA 



PÀDUA 



VENÈCIA 



SIENA 



FLORÈNCIA 



 

PISA 


