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Viatge a Roma 
Obert a tots els amics d'EINA 

Aquest any us proposem d'anar a ROMA. 

Quan el nostre esperit protector ens va suggerir el 
pelegrinatge a un indret d'aquesta naturalesa, li vam 
reconèixer desseguida la seva intenció i vam acceptar el seu 
designi. No podiem fer altra cosa. L'esperit apol.lini, la 
gràcia desmesurada, la permanència i dignitat de la tradició, 
la modernitat de la seva audàcia i la vi tali tat, 
aristocràtica i barroera, de la ciutat, ens varen persuadir 
de que aquest era el lloc on aniríem a celebrar l'esclat de 
la primavera i la renovació de les nostres passions i els 
nostres hàbits. 

L'arquitectura, la pintura, els museus, els jardins i els 
colors virolats d'aquesta ciutat, alegre i confiada, se'ns 
mostraran en tot el seu esplendor en els quatre dies que 
durarà la nostra visita. 

Com són innumerables els indrets, les joies i els itineraris 
de la ciutat, dedicarem els matins a recorrer aquells 
trajectes que han de fer tots els viatgers, cada cop que 
tornen a Roma: 1 'arquitectura, la pintura i 1 'es cul tur a 
barroques, la Ciutat del Vaticà amb la seva pompa, el seu 
misteri i els seus museus, els jardins de Vila D'Este i Vila 
Adriana, i a les tardes deixarem que cadascú de nosa~tres 
retrobi 1 o descobreixi 1 la seva pròpia ROMA, secreta i 
personal, que porta en el record o en la seva imaginació. 

Tenim previst de sortir el dijous 19 de maig i de tornar el 
diumenge 22. Seran quatre dies intensos d'activitat urbana, 
cultural i festiva: el dia és llarg per passejar per la 
ciutat i contemplar els canvis del color de les pedres, el 
perfil dels pins romans i les esglèsies, la pau dels jardins 
closos i el tragi dels carrers i les places. 

Tot seguit donem detalls sobre el lloc on serem instal . lats 1 

el preu del viatge i les estacions dels passetjos matinals 
que farem tots junts per la Ciutat Eterna, com li agradava a 
J.W.Goethe d'anomenar la Ciutat del Tiber, de Tosca, del Papa 
i de la pasta aixuta. 



Dijous 19. 

BARCELONA-ROMA 

Presentació a l'aeroport del Prat (Internacional 
Departures) a les 6, 45h. mati, per la facturació de 
l'equipatge. 

Vol Alitalia AZ 1385. sortida oa.ooh. mati . Arribada a 
Roma 09.40h. 

"CARAVAGGIO" 

Recorregut sosegat per les esglèsies més baroques de 
Roma: 
Sta.Maria Sopra Minerva, st.Luig1 dei Francesi (amb el 
quadre "Vocacio de St.Mateu"), St.Ivo (Borromini), 
Sta.Maria della Pace (Pietro da Cortona) amb el claustre 
de Bramante i les pintures de Rafael i el Gesu, peça 
clau del Barroc de transició amb l'excepcional obra 
escultòrica d'Andrea Pozzo. 
Passajarem per la Piazza Navona, campo dei Fiori i per 
l'interior del misteriós edifici del Panteo. 

Altres temes interessants prop del recorregut: 
- Piazza Venezia, St.Andrea della Valle, la Galeria 
Dori a Pamphili (fui ta d'Egipte obra mestre de 
Caravaggio) Palau Farnese, ••• 

Recomenem un gelat al bar s. Filippo, un Tartufo amb 
cireres al 3 SCALINI o un senzill capuccino al cafè de 
st. Eustaqui • 

Divendres 20. 

JARDINS I cOPULA DEL VATICA. 

Este• gestionant la difícil aventura d'entrar en els 
jardins del Vaticà on s'ubica el cementiri Teutònic, la 
Casina de Pio IV i l'excepcional visió de la c~pul~de 
Miquel Angel . 

Si s'escau i tenim temps passejarem pels jardins del 
Gianicolo fins a San Pietro in Montorio on s'aixeca el 
"Tempietto" de Bramante , obra primerisa (1944) i 
paradigmatica de les proporcions i de la perfecció 
compositiva. 



Dissabte 21. 

JABPINS PE TIVOLI 
El dissabte el dedicarem a descansar tot visitant la 
petita vila de TIVOLI, on es troben els jardins: 

VILl.A ADRIANA. Un dels conjunts monumentals més rics de 
l'antigüetat. El "Poecile", el teatre maritim, les 
termes i el canopo, configuren la vila imperial romana 
més complexa i ben conservada. 

VILLA D'ESTE. Construida al segle XVI, és un excel.lent 
exemple de jardi a l'italiana. Passejarem per la viale 
delle Cento Fontane, dibuixarem l'estatua de Sibyla i si 
convencem a l'agrònom i paissatgista Manel Colomines, 
ens recrearem amb les innumerables especies d'aquest 
sumptuós jardi. 

oiumenge 22. 

El diumenge abans de tornar cap a Barcelona, proposem 
fer dues coses: 

La primera, de caire més espiritual, consistirà en 
escoltar una missa en una de les dos petites capelles 
dels dos mestres del Barroc, Bernini i Borromini, és a 
dir, st.Andrea al Quirinale i San Carlino alle Quattro 
Fontana. 

La segona, tot sortint de la Piazza del Popolo, serà una 
visi ta al romàntic parc de Vi lla BORGHESE, on els 
diumenges, els Romans es perden entre escultures, Museus 
i llacs . 

Podriem dinar al Trasteyere, en una de les tronades però 
autèntiques tabernes de l'antiga Roma jueva (Taverna 
Trilussa, Corsetti o Sabatini on es degusta una més que 
acceptable cuina romana) o bé en el tranquil barri de 
l'Aventino, on els diumenges resta obert el restaurant 
més important de cuina local, el CHECCHINO DAL 1887 . 

Presentació a l'hotel a les 16,00h. i trasllat a 
l'aeroport de Fiumicino . 

Sortida vol regular Alitalia AZ 1356 a les 18,30. 
Arribada a Barcelona a les 20,10h. 



PREU DEL VIATGE: 58.000.- Ptes. 

Inclou: Bitllets d'avió vol regular, trasllats hotel, 
desdejunis i visita a jardins de Tivoli i cúpula del Vaticà. 

ALLOTJAMENT EN HOTEL DE 3 ESTRELLES. 

PLACES LIMITADES: 70 persones. 

ÉS IMPORTANT PER LA RESERVA DELS BITLLETS D'AVIÓ, FER LA 
CONFIRMACIÓ ABANS DEL DIA 22 D'ABRIL. 


