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GENERALITATS 

 
 Extensió: 301.262. Km2 
 Població: 57.800.000 habitants. 
 És el cinquè país d’Europa pel que fa a la densitat de població. La majoria 

d’aquesta població (54%) s’està en centres urbans  de més de 20.000 hab. 
 Itàlia: un estat regionalista. Des del referèndum de 1946 que va portar la 
República, Itàlia va esdevenir una República parlamentària que és representada per un 
president elegit cada set anys pel Parlament i per 65 delegats regionals. 
 El Parlament es compon de dues cambres: la dels Diputats i la dels  Senadors. 
 L’estat italià és entremig d’un estat unitari i d’un estat federal. 
 El país està dividit en 20 regions de les quals 7 gaudeixen d’un status especial i 

es beneficien d’una certa autonomia (Sicília, Sardenya, el Trentí, l’Alt Adigi, el Friuli, 

el Vèneto i la Val d’Aosta) . 
 Aquestes regions contenen un total de 95 províncies dividides cadascuna en una 
comuna al front de la qual hi ha un “ sindaco”. 
 Roma és la ciutat residencial i de funcionaris, Milà reivindica un paper de 
capital econòmica i Florència, Bolonya i Pàdua el de capitals intel·lectuals. Torí, 

Gènova, Nàpols i Palermo, antigues capitals d’estats independents, han esdevingut 

centres industrials importants 
 
 

 
 

Piazza Venezzia (monument a Vittorio Emmanuele) 
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ECONOMIA 

 
 Encara que no té massa recursos naturals com carbó, ferro etc., Itàlia està 
orientada cap a la fabricació secundària on la mà d’obra té més importància que la 

matèria prima. 
 Itàlia és important per la seva producció de vehicles de motor, així com petites 
màquines de cosir, escriure i aparells electrodomèstics. I una de les activitats més 
originals d’Itàlia és la fabricació de pasta alimentària que constitueix  el plat nacional i 

que és exportada arreu del món. Tanmateix el Mezzogiorno, l’extrem sud d’Itàlia, es 

caracteritza per la taxa molt baixa de població activa. 
 Pel que fa a les comunicacions, el geni constructor dels antics romans s’ha 

perpetuat i ara la seva extensa xarxa d’autopistes és una de les millors d’Europa. 
 
 

 

 

 
 

 

 

Piazza Spagna 
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ROMA 
 

 Capital de la República. Situada en una plana ondulada que està creuada pel riu 
Tíber. És una gran i bonica metròpoli que gaudeix d’un clima mediterrani i que té 

nombrosos monuments d’una  gran bellesa .  
 Si la comparem amb d’altres capitals, Roma representa l’originalitat de posseir 

doble representació diplomàtica: la del govern italià i la de la Santa Seu. És el centre del 
Catolicisme  

Se la coneix amb el nom de Ciutat Eterna. 
Quan va esdevenir capital d’Itàlia al 1870, la seva població era de 200.000 hab. 

L’any 1986 comptava aproximadament 2.826,488 hab. La comuna de Roma cobreix al 

voltant de 1500 km 2 i es composa de “ rioni “ que ha succeït les regions de l’ antiguitat 

i són comparables als barris de les nostres ciutats. 
 
 - Naixement de Roma : una mica de llegenda. 
 
 Segons els historiadors i poetes llatins (Titus Livius i Virgilius), Eneas, fill de 
Venus i del mortal Enquises, fugint de Troia destruïda, va arribar a la desembocadura 
del Tíber, es va casar amb Lavínia, filla del rei del Laci. 
  Després d’haver vençut Turnus, el cap dels Rútuls amb l’ajut d’ Evandre, va 

fundar Lavinium. A la mort d’Eneas, el seu fill Ascanius (o Iulus) deixa Lavínia i se’n 

va a fundar Alba Longa. L'últim rei d’aquesta dinastia albana va ser Amulius que va 

destronar el seu germà Numitor i va instal·lar la filla d’aquest, Rhea Silvia, dins de la 

congregació de les vestals (sacerdotesses de Vesta). 
 
 De la unió entre el déu Mart i la Vestal varen néixer els bessons Romulus i 
Remus, els quals Amulius volgué fer desaparèixer llençant-los al Tíber. Però el riu els 
deixà al peu del Palatí on la lloba els alletà i uns pagesos els educaren. 
 Adolescents, els bessons van restablir el seu avi Numitor al tro d’ Alba i varen 
anar a fundar una ciutat on havien passat llur infantesa. 

Allà, després d’haver consultat el vol dels ocells, Romulus traçà un solc que 

definia el traçat sagrat on havia d’aixecar-se la nova ciutat. Tot això tenia lloc en el 
Palatí, en una data que correspondria als voltants de 753 a J.C. 
 
 Per poblar la ciutat, Romulus va atreure-hi gent al marge de la llei. S’instal·laren 

al Capitoli i els donà com esposes les Sabines. Des de llavors es va constituir una 
aliança dels dos pobles i una successió de reis sabins i llatins fins a l’arribada dels 

etruscs. 
 Després del període de monarquia, al 509 a J.C.  ve el temps de la República i 
podem dir que Roma obté primer la supremacia del Laci i de mica en mica 
s’ensenyoreix de la Mediterrània. 
 L’any 29 a .J.C. comença l’Imperi i Roma esdevé la capital del món ( Caput 

mundi) Es renova tota la ciutat i es construeix amb molta grandiositat. 
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ROMA ETERNA 
 
 Barri de la Piazza Navona 
 
 Aquest itinerari és ple de palaus del s XV i XVI. Ofereix l’espectacle d’una festa 
permanent. Turistes i romans van a tastar-hi un tartuffo a la terrassa del Tre Scalini 
 La plaça té una forma ovalada, estreta i allargada L’emperador Domicià l’any 86 

, hi va fer construir un estadi on es va organitzar un cicle de jocs a la grega. Hi tenien 
lloc curses a peu, pugilat, llançament de disc i javelina. 
 

 
 
 Al mig de la Plaça hi ha la Fontana di Fiumi (la Font dels rius) encarregada a 

Bernini pel Papa Innocenci X. Representa 4 rius que simbolitzen les quatre parts del 
món que es coneixien aleshores: el Danubi ( Europa), el Nil (Àfrica) el Ganges ( Àsia) i 
el Rio de la Plata, ( Amèrica) 
 
 A cada banda de la plaça hi ha una altra font: 
 -  fontana del Moro : s XVI sota projecte de Bernini 

 - fontana de Neptú del s XVIII  
 En aquesta plaça  s’ha d’admirar la façana de l’església de Santa Agnese que té 
dos campanars i una cúpula i és un exemple de façana barroca feta per Borromini. 

 

  EL PANTEÓ: Situat a la Plaça de la Rotonda. Va ser un temple construït 
per Agripa al 27 a J.C. Dedicat a tots els déus i orientat cap al Sud Al 80 va ser malmès 
per un incendi i va ser restaurat per l’emperador Domicià, després Adrià el reconstruí ( 

117-138) i li va donar l’actual orientació cap al Nord. Va ser tancat pels primers 

emperadors cristians i saquejat pels bàrbars al 410, finalment salvat de la destrucció pel 
papa Bonifaci IV que al 508 el va rebre en qualitat de regal de mans de l’emperador de 

Bizanci. Va esdevenir una església sota l’advocació de Santa Mª ad Martiris. 
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 El diàmetre de la cúpula és de 43’30m igual que l’alçada de l'edifici. Al centre té 

l’obertura zenital “oculus” que és l'únic punt d’il·luminació La cúpula semiesfèrica és 

sostinguda per parets molt gruixudes.  A l’interior la cúpula presenta casetons en 

degradació. 
 
 

 
  
Hi ha una sèrie de nínxols i el més gran és el que està enfront de l’entrada. Entre la 

cinquena i la sisena capella es troba la tomba de Rafael mort als 37 anys, el 1520. 
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 Barri de la Piazza Venezia 
 
 Els principals carrers de la ciutat convergeixen a la Piazza Venezia on hi ha el 
monument a Vittorio  Emmanuele II o Vittoriano, gran altar de marbre blanc que 
serveix per commemorar les cerimònies de la pàtria. 
 
     PALAZZO VENEZIA: el va fer construir el cardenal Pietro Barbo que va 
esdevenir el Papa Pau II. Al s XX Mussolini hi va establir el seu despatx oficial, al 
primer pis de l’edifici. Avui dia és Museu i conté la Biblioteca de l’Institut de l’Art i 

d’Arqueologia 
 
 Molt a prop, la Piazza del Campidoglio , projectada per Miquel Àngel  (1536) 
Al centre hi ha l’estàtua romana de Marc Aureli a cavall ( actualment una còpia) 
 
     FÒRUMS IMPERIALS: s’anomena així el conjunt dels fòrums que van ser 

edificats pels emperadors. L’antic Fòrum, o Fòrum romà havia esdevingut molt estret 

per contenir les reunions de la “plebs” i les sessions de justícia. Cèsar en va començar 
un de nou al nord del vell; més tard August, Vespasià, Nerva i Trajà també varen 
edificar un fòrum que va ser l’expressió del seu prestigi. 
 
 Tanmateix el fòrum primitiu no va ser abandonat ja que Octavi ( August) hi va 
aixecar un temple en honor de Cèsar divinitzat. Vespasià  va tenir  el seu fòrum als peus 
del Capitoli Els Fòrums imperials van ser excavats al s XIX. I es van treure els edificis 
medievals que s’hi havien construït 
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          ARC DE CONSTANTÍ: de començaments del s. IV d J.C. Tanca pràcticament 
la sèrie d’arcs romans. Commemora la victòria de Constantí a la batalla del Pont 

Milvius on s’enfrontà a Maxenci. El fris superior és de grans proporcions (102 cm d’alt 

i 538 cm d’ample) i té una sèrie d’inscripcions elogiant Constantí. En els arcs laterals hi 

trobem temes mitològics. 
 

 
  

 
  COLOSSEO: també dit Amfiteatre Flavi. Es va començar l’any 72 d J.C. I 

es va acabar amb Titus l’any 80 d J.C. El nom li ve d’una estàtua colossal de Neró que 
estava a prop. 
 Té planta el·lipsoïdal ( 187 m x 155m) Capacitat per 50.000 persones Cal 
observar en la façana la superposició d’ordres i l’equilibri entre les línies rectes i corbes. 

Sota l’arena hi ha una estança i galeries auxiliars. 
 S’hi feien espectacles de gladiadors, de feres i batalles navals  o Naumachiae. 
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 Barri de la Piazza di Spagna 
 
 
 
  PIAZZA DEL POPOLO: és una de les places més amples de Roma, 
conserva la Porta del Popolo, l’obelisc central i les dues esglésies que donen entrada a 

la via del Corso. És composta per dos hemicicles adornats amb fonts i amb estàtues 
al·legòriques. L’obelisc és de l’època d’ August. Va ser transportat des d’Heliòpolis 

(Baix Egipte) i va ser aixecat al Circ Màxim. 
 


  PIAZZA di SPAGNA: està composta per 4 triangles. Pren el seu nom al s 
XVII quan l’ambaixador d’ Espanya davant la Santa Seu s’instal·là al Palazzo di 

Spagna. El monument més important de la plaça és l’església della Trinità dei Monti 

amb la seva monumental escala  barroca. 
 
 

 
 

 
 Em aquesta plaça hi ha la font de la Barcaccia de Pietro Bernini, pare del gran 
escultor. També la columna de l’Immaculata (1856) i al fons el Palazzo di 

Propaganda Fide amb façana barroca de Borromini. 

 També és important la Villa Médicis, seu de l’Acadèmia. Va ser edificada als 

voltants de 1570 pel Cardinal Ricci di Montepulciano on s’estenien al s. I a J.C. els 

jardins de Lúcul . Davant de la vil·la hi ha una terrassa que ofereix una panoràmica de 
Roma. 
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  FONTANA di TREVI: obra de Nicola Salvi (1762) és una de les més 
boniques de la ciutat amb importants grups escultòrics. 
 





 

 

 

 

 

 

 

CIUTAT DEL VATICÀ 
 

 Abans d’arribar-hi: 
 
  CASTEL DE SANT’ANGELO o MAUSOLEU d’ADRIÀ :Començat l’any 

135 per l’emperador Adrià i acabat 4 anys més tard pel seu fill Antoninus Pius. 

 Base quadrada de 84 m. De perímetre i al damunt una part cilíndrica d’uns 20m 

d’alçada que s’acaba amb un petit túmul. Al cim s’aixecava l’estàtua de l’emperador i 

una quadriga de bronze. 
  El mausoleu guardava les urnes funeràries des d’Adrià fins a Sèptim Sever. 

Després, Aurelià el va convertir en fortalesa L’any 590, el papa Gregori el gran, mentre 

celebrava una processó contra la pesta que delmava la ciutat va veure aparèixer un 
àngel. Es va interpretar com el senyal del final de l’epidèmia i el Papa va edificar una 

capella al damunt. 
 
 A partir d'aquí trobem la Via della Conciliazione que es va obrir l’any 1937 en 
motiu de l’any Sant i que ens durà a 
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  PIAZZA S. PIETRO: una de les més monumentals del món, obra mestra de 
Bernini entre 1656-67; té forma d’hemicicle format per dos amples braços de columnes 

quàdruples (284 columnes i 88 pilastres) Les columnes tenen 13 m d'alçària. Damunt 
l’entaulament tenim 140 estàtues de sants. Les dues fileres corbes simbolitzen, segons 

Bernini, dos braços que acullen la humanitat. 
 Al centre, un obelisc de 25’5 m d’alt, portat d’Heliòpolis i, als focus de l’el·lipsi, 

Bernini hi va situar dues fonts. 
 
 
 

 
 
 
 
  S. PIETRO IN VATICANO: aquest lloc en temps dels romans es coneixia 
amb el nom  d’agerVaticanus. Calígula en temps de l’imperi va aixecar-hi un circ i 
Neró el va embellir i hi va organitzar les primeres matances de cristians, entre els quals 
potser hi havia Sant Pere 
 En el s .IV, Constantí va fer construir una primera basílica en el lloc on es va 
creure que hi havia la tomba de Sant Pere. L’any 1452, el papa Nicolau V va encarregar 
a l’arquitecte Rosellino la reconstrucció de la basílica però els treballs es van començar 
sota el papat de Juli II l’any 1506 sota el projecte de Bramante que pensava fer una 
església de planta de creu grega i amb cúpula. 
 
 A la mort de Bramante, s’alternen en els treballs Peruzzi, Sangallo el Jove i 
Rafael fins que l’any 1546 es va encomanar la direcció a Miquel Àngel que construeix 
la cúpula fins al tambor abans de morir (1564). 
 
 Després hi treballen  altres arquitectes com Vignola, Giacomo della Porta.. 
Durant el Pontificat de Pau V es torna a adoptar la planta de creu llatina que ja havia 
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proposat Rafael. A la fi Carlo Maderno conclou l’església ja que fa la façana actual. El 

Papa Urbà VIII la consagra el 1626. 
 
 
 
 L'interior té una llargada de 186 m. i el creuer té una amplada de 137’50 m i 

l’alçada de la cúpula és de 132’50 m Sota la cúpula trobem el baldaquí barroc de 
Bernini realitzat l’any 1624 per encàrrec d’Urbà VIII. Va trigar 9 anys en fer-lo i va 
voler que fos com un gran pal·li sostingut per 4 grans columnes salomòniques  de 
bronze daurat. Té 34 m. d’alt. 
 L'església té tres naus i darrera el baldaquí  hi ha un absis  semicircular decorat 
amb la Càtedra de Sant Pere de Bernini 

 Pel que fa a les capelles laterals, cal destacar la primera a la dreta. On hi ha la 
Pietà de Miquel Àngel (1500) 
 
 

 MUSEUS i GALERIES VATICANES 
 
 El Palau del Vaticà és la residència dels Papes i està format per construccions de 
diverses èpoques. Algunes estan dedicades a Museus, altres tenen en les sales interiors 
decoracions pictòriques dels pintor més coneguts. 
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    STANZE DI RAFAELLO  

 

 Quan Rafael arriba a Roma té 25 anys i rep l’encàrrec del Papa Juli II per 

decorar les seves habitacions. Comença a treballar-hi al 1508. 
 
 - Sala de l’Incendi del Borgo: va ser l’última sala pintada per Rafael i sembla 

que només feu l’escena de l’incendi entre 1514-17 i va deixar que els seus deixebles 
fessin la resta.  
 Altres escenes: 
  - la Coronació de Carlemany,  
  - el jurament de Lleó III. 
 
 - Sala de la Signatura: pintada tota per Rafael entre 1508-11.  
 
  - la Disputa del Santíssim Sagrament, (a la paret de l’entrada) apoteosi 

de l’església militant i triomfant al voltant de l'Eucaristia. 
 
  - l’escola d’Atenas o el Triomf de la Filosofia,( a la paret central) amb 
Plató i Aristòtil al voltant dels quals i sota uns arc de basílica bramantesca es troben els 
savis de l’antiguitat. Miquel Àngel, en primer pla amb el cap recolzat a la mà.  
 
  - el Parnàs o triomf de la Poesia i de les Arts.( a la paret de la finestra) 
A l’entorn d’Apol·lo i les 9 Muses són representats els grans poetes des d’Homer a 

Virgili. 
 
 - Sala d’ Heliodor: pintada per Rafael entre 1512-14. No totes les obres són de 
Rafael. Hi destaquen: 
 
  - Heliodor expulsat del temple El Papa Juli II s’hi va fer pintar assegut 

a la cadira pontifical. 
 
  - El miracle de la Missa de Bolsena: Juli II hi apareix agenollat de cara 
al sacerdot. 
 
  - L’alliberament de Sant Pere: Pere presoner a Jerusalem va veure en 
somnis un àngel que l’alliberava i quan es va despertar es va veure lliure. És una obra 

mestra de la lluminositat. 
 
  - Sant Lleó el gran deté Atila: Lleó I, a l’arribada dels Huns, es va 

aturar davant ells ajudat pels apòstols Pere i pau armats. La tranquil·litat del pap i el seu 
seguici contrasta amb el desordre dels bàrbars 
 
 - Sala de Constantí: al 1520 va morir Rafael i aquesta sala la van acabar els seus 
deixebles. Va ser el començament del corrent anomenat manierisme. 

 
 

        APARTAMENTS BORGIA 
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 Aquestes sales van servir de palau al Papa Alexandre VI Borgia. Avui en dia 
serveixen per guardar obres d’art modern. 
 
 - La primera és la sala de les Sibil·les, degut a les Sibil·les i profetes que figuren 
en les pintures. 
 
 - La segona sala és la de les arts liberals perquè està decorada amb 
representacions al·legòriques de les arts liberals o ciències que es deia a l’edat Mitjana, 

Al sostre hi figuren les armes dels Borgia. 
 
 - La sala dels Sants pintada probablement per Pinturrichio. Es barregen temes 
mitològics i vides de sants. 
 
 - La sala dels misteris de la Fe il·lustra els principals misteris de la vida de Jesús 
i de la Verge 
 
 - La sala dels Pontífex servia per reunions oficials. Conté una col·lecció d’art 

modern: Chagall, Gauguin, Utrillo, Redon, Braque, Klee, Kandinsky i ceràmiques 
de Picasso. 

 
 
         
CAPELLA SIXTINA 
 
 Es diu capella Sixtina perquè va ser edificada per ordre del Papa Sixte IV entre  
1475 i 1481 com a capella del palau Pontifical. És el lloc de  reunió del Conclave i seu 
de les cerimònies més solemnes. És l’obra mestra de l’art del Renaixement. 
 
 Es tracta d’una sala llarga coberta d’una volta amb 12 finestres. Les seves 

dimensions són 40’23m de llarg, 13’41 d’ample i 20’70 d’alt, mesures que corresponen 

exactament a les del temple de Salomó, segons la Bíblia.   
 
 Sixte IV va reunir pintors d’Umbria i Florència que varen pintar les parets 
laterals: Botticelli, Ghirlandaio, Rosellino, Perugino i altres. 
 
 Juli II, el seu nebot, va encarregar a Miquel Àngel la pintura de la volta. Poc 
temps abans, li havia encarregat de construir un Mausoleu per ell , però, quan tenia tot 
preparat per començar el treball, Juli II  li va dir  que es dediqués  només a la capella 
Sixtina i per això potser la forta influència escultòrica en aquests frescs. 
 
 Clement VIII i Pau III, vint anys més tard, li encarreguen la decoració de la paret 
de darrera de l’altar amb el tema del Judici Final. 
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 - Les parets laterals: la seva decoració testimonia el desig de prosseguir amb la 
tradició decorativa de les primeres basíliques cristianes. Entre les finestres figuren els 
retrats dels primers Papes. A mitja alçada uns quadres representen d’una banda la vida 

de Moisès i, d’altra la vida de Crist o la Història de la humanitat, abans i després del 

Messies. La volta: té 500m 2. Les figures com si fossin estàtues vivents, ens expliquen 
una mena d’epopeia: la creació del món i la història del gènere humà Va ser pintada 
entre 1508 i 1512. 
 
 Si entrem per la porta d l’altar hi  trobem: 
  1.- Déu separa la llum de les tenebres. 
  2.- Creació del sol, la Lluna i els vegetals. 
  3.- Déu separa l’aigua d les terres i crea vida als mars. 
  4.- Creació d’Adam 
  5.- Creació d’Eva 
  6.- El pecat original. 
  7.- El sacrifici de Noé. 
  8.- El Diluvi Universal. 
  9.- La borratxera de Noé. 
  10.- Els “ ignudi” (nus), Personatges que Miquel Àngel va col·locar als  
  angles  dels quadres centrals, himnes extraordinaris al cos humà. 
  11  a 22.- Profetes i Sibil·les 
  23 1 26.- Històries de la Bíblia. 
  27.- Els avantpassats de Crist 
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 - El Judici Final: pintat 20 anys més tard. 
 
 Dins de la història de l’art, aquest fresc va anunciar un nou estil que desemboca 
al Barroc. La composició està constituïda segons un esquema rigorós: a la crida dels 
àngels, els elegits s’aixequen (a l’esquerra) mentre que els condemnats es precipiten a 

l’Infern (dreta) Al costat de la figura del Crist Jutge, terrorífic la Verge apareix girant el 
cap davant aquest espectacle. 
 
 Al voltant d’ella, els profetes i els sants porten els instruments de tortura. 
 A la part inferior, les figures de la qual són la meitat de les de dalt, els àngels del 
Judici dirigeixen les seves trompetes cap a la terra. 
 
 Més a baix, el Dimoni Caront reuneix les turbes amb el rem ajudat per Minos, 
que està enrotllat en una serp. 
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FIRENZE 
 

 Ciutat situada a les vores del riu Arno, té fama universal per la riquesa i qualitat 
dels seus monuments. 
 Al s. XV sota el govern dels Médicis fou a més de capital del comerç i de les 
finances, bressol de l’art  del Renaixement. Avui és un important centre cultural i 

universitari a més de ser un centre d'antiguitats. 
 
 PIAZZA DEL DUOMO. Forma amb la Piazza Sant Giovanni el centre de la 
ciutat. 
 
        Il DUOMO: S. Maria dei Fiore : Arnolfo di Cambio l’any  
1296 comença aquesta catedral sota la influència del gòtic. A la seva  
mort, les obres  s’aturen  i  es   reprenen més tard   sota   la   direcció  
d’altres arquitectes però serà Brunelleschi qui realitza  la cúpula entre 1420 i 1436. 
 Aquesta cúpula representa el símbol i punt de partença del Renaixement i serà la 
que caracteritzarà el perfil de la ciutat. L’any 1461, després de la mort de Brunelleschi 

es farà la llanterna. 
  
La façana està inspirada en la 
decoració gòtica. L’interior 

presenta tres naus amples, amb 
arcs ogivals i té tres grans absis 
poligonals. El centre de 
l’octògon coincideix amb la 

cúpula (alt 91 m) que té frescs 
amb el tema del Judici Final. 
Les finestres del tambor de la 
cúpula tenen vitralls pintats a 
partir de cartons fets per 
Donatello, Ghiberti, Paolo 

Ucello... 
 

 Cal destacar el sistema 
de doble cúpula: l’interior semiesfèrica inspirada en el Panteó de Roma i l’exterior 

apuntada amb vuit nervadures de marbre, entre les quals hi ha trams de teules vermelles 
i planes. 
 
 
 
       IL CAMPANILE: alt de 81’75 m. i de planta quadrada És un dels més bonics i 

elegants del gòtic. Té una decoració policroma. Va ser començat al 1334 per Giotto i 
Andrea Pisano que van fer la part baixa i al 1358 el va acabar Talenti. 

 
        IL BATTISTERO : Planta octogonal, amb decoració policroma a l’exterior. 

Cal destacar les tres portes de bronze: 
 - porta sud: la més antiga d’ Andrea Pisano ( 1336) amb escultures de la vida de 
Sant Joan Baptista  
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 - porta Nord: o de Ghiberti ( 1403-24) amb escenes de la vida de Crist. Són 20 
relleus quadrilobulats. Ghiberti amb el tema del sacrifici d’Isaac va guanyar el concurs 

que els florentins havien convocat i en el qual van participar també Brunelleschi i altres 
escultors. L’obra de Ghiberti va ser escollida perquè anunciava ja el canvi del 
Renaixement. 
 - porta Est: o “porta del paradís “ segons va dir Miquel Àngel. Va ser feta per 
Ghiberti entre 1425-52 Es tracta de 10 relleus amb temes de l’Antic Testament. 
 L’interior presenta una gran cúpula recoberta de mosaics d’influència bizantina. 
 
 
        PALAU MÉDICI-RICARDI:  Gran exemplar de Palau florentí del 
Renaixement. Va ser construït per Michelozzo sota l’ordre de Cosme de Médicis. Té 

tres pisos i la façana presenta decoració degradada i una bonica cornisa. 
 
       ESGLÉSIA DE S. LORENZO: Obra de Brunelleschi,(1442-46) és una de les 
millors creacions de l’arquitectura del Renaixement. L’interior amb tres naus presenta 

una serenitat i una harmonia de línies incomparable. Des del transsepte es passa a  la 
Sagristia Vella, un dels tresors del Quattrocento, realitzada també per Brunelleschi i 
decorada per Donatello. 
 
      BIBLIOTECA LAURENZIANA: Prop de la Piazza de S. Lorenzo A destacar 
l’arquitectura del vestíbul i de l’escala realitzada per Miquel Àngel. 

 

      PIAZZA DELLA SIGNORIA : És el centre polític de Florència.  
És molt gran i està dominada pel Palazzo Vecchio,  antiga residència 
 dels Médicis. A la porta hi  ha una còpia del David de Miquel Àngel  
(l’autèntic és  a la Galeria de l’Acadèmia). 
 Al costat, la Loggia della Signoria, amb escultures, entre les  
quals el Perseo obra de Benvenuto Cellini. 
 Al centre de la Piazza,  la Font de Neptú. 
 

 
 
    



Col·legi Verge de la Salut 
www.vergesalut.com 
 

 19 

 
    PALAZZO PITTI:  
 És el més gran dels palaus de Florència. Construït al voltant de 1458 sota el 
projecte de Brunelleschi. És també Museu. 
 
  PALAZZO STROZZI: Com el Médici- Ricardi és un del més bonics 
exemplars del renaixement italià Començat al 1489 per Benedetto da Maiano. Presenta 
dos ordres de finestres i boniques cornises. 
 
 
      PALAZZO RUCELLAI: Construït per Rossellino sota el projecte de Lleó 

Battista Alberti 

 

 PONTE VECCHIO: És el més antic i famós dels ponts de Florència sobre el 
riu Arno. Construït  cap  al  1345, és  l’únic  que no  va  ser destruït durant la 
guerra mundial. Té tres arcs i una doble filera de botigues a banda i banda. 

 

 
 

      ESGLÉSIA DE SANTA Mª NOVELLA: Va ser començada al 1244 i acabada 
al 1360. La façana de marbre policrom és obra d’Alberti. L’interior té tres naus de 

voltes ogivals. Important: fresc de la Trinitat de Masaccio 
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     GALLERIA DELL ‘ACCADEMIA :és famosa per les obres 
 de Miquel Àngel.  
 

- el David: realitzat entre 1501-04 
 

 - 4 escultures dels presoners que havien de formar part del Mausoleu de Juli II. 
 
 - la Pietà de Palestrina  , una de les diferents escultures que va fer sobre aquest 
tema. 
 

 
         

 
     
 
         ESGLESIA DE SANTA CROCE: una de les més insignes  
esglésies franciscanes d’Itàlia.  Iniciada amb el projecte d’Arnolfo  

di Cambio, presenta planta de creu egípcia, amb moltes capelles al  
fons decorades per pintors cèlebres com Giotto i tres naus. 
 
 És també el panteó de les glòries italianes : Miquel Àngel, Maquiavelo, Galileo, 
Rossini i el cenotafi de Dante. 
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  GALLERIA DEGLI  UFFIZI 

 

 Podem contemplar en aquesta Galeria una col·lecció d’obres de la família 

Médicis. La darrera representant femenina de la família en va fer donació l’any 1737 a 

l’estat de Toscana  amb la condició que sempre havia de romandre a Florència. 
 
 
 - GIOTTO: Verge de la Glòria: ( al voltant de 1308) La Mare de Déu i el nen 
sota un dosser d’influència gòtica i bizantina Als costats, sant i profetes de forma 
simètrica així com els àngels que porten flors. Tractament monumental i realista de les 
figures que deixen entreveure formes anatòmiques. Giotto trenca amb la tradició italo-
bizantina de colors brillants i composició lineal. (Sala 2) 
 
 - FRA ANGÈLICO: Coronació de la Verge ( cap al 1435). Pintura sobre taula 
que mostra una simfonia cromàtica amb alternances de blaus i vermells. Grups d’àngels, 

apòstols, sants i profetes i al fons el daurat que s’uneix a les aurèoles i a l’or dels vestits. 

Cares finament dibuixades i trets miniaturistes en les cabelleres. Detalls encara del gòtic 
però un interès per marcar el volum.(Sala 7) 
 
  - PIERO DELLA FRANCESCA: Retrat de Fedrerico Montefeltro i retrat de la 
Duquessa Battista Sforza (1465-66) El retrat del Duc de perfil total, per amagar l’ull que 

havia perdut en una batalla i amb el nas molt acusat a conseqüència d’això. Realització 

pictòrica molt senzilla. El color distribuït en grans masses amb subtils degradacions de 
to. 
 
 El retrat de la duquessa, igual que l’altre, per fer parella. Modelat molt senzill 

que ens pot recordar la tècnica d’alguns pintors surrealistes. Piero della Francesca ha 

estat redescobert al s XX Fons de paisatge detallat que arriba fins al coll dels 
personatges i ens deixa una composició oberta. (Sala 7) 
 
 - FRA FILIPPO LIPPI: Verge amb el Nen i els àngels ( entre 1460-64) 
Presenta la Verge de perfil  adorant el nen que és sostingut pel àngels. Els personatges 
enquadrats per un marc de finestres que ens permet de veure un paisatge imaginari. 
Sembla que la cara de la Verge estaria inspirada en models de Donatello i el somriure 
irònic dels àngels el podem trobar en l’obra de Boticelli. (Sala 8) 
 
  
 - SANDRO BOTICELLI: El naixement de Venus (1482) Presenta la deessa 
nua damunt una petxina que flota sobre l’aigua. A la dreta, la composició queda tancada 

per la costa verdosa i en aquesta banda també tenim la figura femenina que porta la roba 
per cobrir Venus. És una al·legoria de la Terra o de la primavera A l’esquerra Zèfir i 
Cloris abraçats fan bufar el vent que arrenca les fulles dels arbres. 
 
 Hi ha una oposició entre el dinamisme de les figures secundàries i l’estatisme de 

Venus. El cos femení està finament dibuixat i presenta un joc d’ombres. La carn sembla 

nacre. És oli sobre tela. 
 
 



Col·legi Verge de la Salut 
www.vergesalut.com 
 

 22 

 
 - L’Al·legoria de la Primavera: (cap al 1477-78) com l’anterior per encàrrec de 

Lorenzo Pierfrancesco de Médicis per la seva vil·la de Castello. Pintat sobre fusta. 
 El quadre està basat en dos versos de Lucreci i una estrofa d’Horaci. A la dreta 
trobem Cloris amb un a branca a la boca personifica la Primavera. Al centre, Venus 

Gènitrix, amb el ventre inflat per la fecunditat. A l’esquerra, les tres Gràcies vestides 
amb lleugeres túniques que deixen veure la seva anatomia i a l’extrem, Mercuri. 
Damunt de totes les figures, Cupido a punt de disparar les seves sagetes. Podem dir que 
aquesta obra no té una relació narrativa entre els personatges i que el paisatge dels bosc 
és només un decorat fosc que serveix per destacar la puresa de la línia dels dibuixos.  
(Sala 10) 
 
 - LEONARDO DA VINCI: L’Anunciació ( 1470-75) sobre taula. 
 Presenta la verge asseguda a la porta d’una casa noble i l’àngel agenollat en el 

jardí. En el paisatge fa servir una sèrie de figures geomètriques i un horitzó  que es 
confon amb el cel. Sembla que té influència de Verrochio. Composició tradicional per 
aquest tema, però es veuen bé els volums, hi ha una perspectiva i fa servir la tècnica de 

sfumato que envolta les figures de llums i ombres. Sembla que el somriure de la Verge 
pot ser un anunci del de “La  Gioconda”. 

 

 - L’adoració dels reis ( començada l’any 1481, va quedar inacabada) sobre taula. 

És com una lliçó de dibuix ja que no té color. Presenta un món de perspectives, línies i 
tons al voltant del grup de la Verge i el Nen que queden il·luminats. Tècnica de sfumato. 
Detalls a observar: cares, paisatges, cavalls i la composició arquitectònica. (Sala 15) 
 
 - RAFAEL: Madonna de la cadernera ( cap al 1506) Taula. Influència del 
Perugino. Presenta la Verge amb el Nen i Sant Joan en formes idealitzades i paisatge 
bucòlic. Hi ha un equilibri de masses. S’insinua la tècnica del clar-obscur i es fa servir 
el  sfumato de Leonardo per suavitzar la matèria pictòrica. Fons misteriosos i infinits 
com Leonardo.(Sala 25) 
 
 - MIQUEL ANGEL Sagrada Família o “ tondo” Doni. Taula .Única obra 
d’aquest pintor en aquesta galeria ja que Miquel Àngel no va romandre gaire a 

Florència. Presenta les figures amb els volums que li són característics i les posa en 
actituds  que puguin mostrar les seves característiques anatòmiques: la Verge asseguda 
rep el Nen per damunt de l’espatlla i Sant Josep l’ajuda, al fons grups de nus que 

mostren l’interès per la plàstica fins i tot en una obra sacra. Tècnica del clar-obscur. Li 
va ser encarregat per Angelo Doni quan es va casar amb Magdalena Strozzi al 1504. 
(Sala 25)  
 
 - TIZIANO: Venus d’Urbino (1538) Oli sobre taula. Exaltació del nu femení. 
Venus al primer plànol estirada i en actitud relaxada. Els cabells rossos i la cara rosada 
destaquen per damunt el verd de la cortina i el vermell del llit. Als peus hi té un gos, Per 
una banda el fons està tancat per la cortina fosca i a la dreta es veu l’habitació i per la 

finestra un paisatge amb llum de matinada, que pot evocar el despertar de la deessa de 
l’amor. En el plànol intermig, les donzelles preparen els vestits. 
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Aquest tema no és original de Tiziano sinó que pren com model la Venus de 
Dresde de Giorgione i serà repetit en la història de la pintura ( Velázquez, Goya, 
Manet...) (Sala 28) 
    
 - IL VERONESE:  Anunciació (dècada de 1550) Tela. Influència de Tiziano 
Antítesi de Tintoretto Imatges clares, plàstiques i brillants. Tendència manierista. 
Formes monumentals, actitud teatral de l’àngel i separació dels dos protagonistes. La 

llum cada cop més clara és l'autèntica protagonista.(Sala 31) 
 
 - TINTORETTO:  Leda (cap al 1550) Tema mitològic com en algunes obres de 
Tiziano. Aquesta obra presenta una vibració de llum i de color i busca captar sobretot la 
bellesa de les formes.(Sala 32) 
 
 - CARAVAGGIO: Sacrifici d’Isaac ( cap al 1590) Tela. L’acció del primer 

plànol mostra un realisme gran. El color vermell de l’esquerra ens porta a mirar la mà 

de l’àngel que indica el lloc  del vertader sacrifici; la cara d’Abraham; veiem el crit 

d’Isaac i la cara tensa de l’animal. La claror incideix en els punts importants (clar-
obscur) i el paisatge del fons ens recorda Giorgione.(Sala 35) 
 
 - PETER PAUL RUBENS: Entrada d’Enric IV  a Paris Tela. Rubens serà 
pintor oficial de la reina de França i en aquesta obra representa el rei Enric IV com un 
emperador romà, coronat per dues victòries alades. Darrera, els presoners amb cares 
tristes i al primer plànol, el poble que s’agenolla al seu pas. Els colors tenen un caire 

fresc i el dibuix sembla un esbós.(Sala 41) 
 
 - REMBRANDT Autoretrat s. XVII L’autoretrat és un gènere que interessa a 

Rembrandt per raons pictòriques però també com exercici d’introspecció Tècnica de 

petites pinzellades que arriba a donar l’essència de les formes humanes (Sala 44) 
 
          - CANALETTO: El gran canal S XVIII Tela Forma part aquest pintor de l’escola 

paisatgística de Venècia i pinta amb gran minuciositat els objectes, edificis, vaixells... 
Tot està en moviment però flota una idea de quietud i de calma.(Sala 48) 
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PISA 

 
 103.479 hab. Universitat fundada al 1343. Capital de província que comprèn tota 
la vall del riu Arno. La prosperitat i el poder econòmic van contribuir, des del S XI al s 
XIII a l’eclosió d’un art nou que es va manifestar particularment dins dels dominis de 

l’arquitectura i de l’escultura. L’estil romànic-pisà, del qual la catedral és l’exemple més 

rigorós, es caracteritza pel gust de la decoració exterior. 
 
 PIAZZA DEL DUOMO o dei Miracoli 

 

 És una de les meravelles d’Itàlia. Conté un conjunt monumental format per: 
 
  IL DUOMO: es va començar al 1063 sota la direcció de Buschetto, el millor 
arquitecte pisà i es va acabar al s XIII amb l’arquitecte Rainaldo que va fer la façana. 
 L’interior té planta de creu 

llatina i 5 naus; sabem que 
Buschetto es va inspirar en el 
monestir paleocristià de Kalat-
Siman (Síria) sobretot per fer la 
cobertura de la nau central  (plana) 
mentre que les laterals tenen volta 
d’aresta. Cal admirar la trona 

esculpida per Giovanni Pisano 
entre el 1302 i el 1311. (obra 
d’escultura gòtica que anuncia el 
Renaixement). 
 La façana té tres portes de 
bronze amb relleus i presenta tres 
pisos de petites columnes. 
 Cal observar l’alternança de 

marbres clars i foscos que creen 
una gran ornamentació. 
 
 IL CAMPANILE o torre 

pendente : és un campanar i al 
mateix temps una talaia. De marbre 
blanc i d’estil romànic molt pur. 

Va ser començat al 1173 per 
Bonanno Pisano i Guillem d’Insbruck  (alemany) Quan estaven al tercer pis el terreny 
va cedir i es va començar a inclinar, això va fer interrompre les obres però es va acabar 
al 1350 ( té 4 m d’inclinació al punt més acusat)  
 És cilíndrica com les torres bizantines, de planta circular i té sis pisos de galeries 
amb  columnes. 
 
 IL BATTISTERO: començat al 1152 per Diotisalvi i continuat al S XIII per 
Nicola i Giovanni Pisano i acabat a la segona meitat del s XIV per Cellino di Nese. 
 A la part inferior presenta les característiques del romànic-pisà però els pinacles 
són gòtics. És de planta circular i la cúpula acaba en forma de piràmide truncada. 
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 A l’interior l’obra mestra és l’admirable trona de Nicola Pisano (1260) que 
marca l’inici de l’escultura del Renaixement. 
 
 IL CAMPOSANTO: començat al 1278 per Giovanni di Simone va ser acabat 
al s XV. Menys important que la resta dels edificis cal destacar la decoració gòtica a 
l’interior. 
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Per saber-ne més, consulta: 
 
 

- http:// 198.62.75.1/www1/sistina/o-Tour.htm 
 
- http://www.compart-multimedia.com/virtuale/fr/rome/rome.htm 
 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Roma 
 
- http://www.colosseumweb.org/espanol/photogallery.html 
 
- http://mv.vatican.va/4-ES/pages/mv-Musei-html 
 
- http://www.hernandezrabal.com/europa/italia/toscana/pisa.htm 

 
- http://www.michelangelo.com/buon/bio-index2.html 

 
- http://torre.duomo.pisa.it/index-ita.html 
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