Presentació
Qualsevol de les ciutats d’Itàlia és com un museu a l’aire lliure amb els palaus de les seves principesques famílies,
les enormes catedrals que s’enlairen fins a gairebé tocar el cel, les fonts monumentals i les escultures de marbre
que, a tort i a dret, embelleixen places, porxos i portalades. En aquesta ocasió, dirigirem les nostres passes vers
una de les zones amb major antiguitat de la península itàlica: la vall del Po, una regió que va veure néixer Virgili, el
més gran dels poetes antics, i a on els etruscs van ubicar la seva colònia d’Àdria per tal de donar una sortida al
mar a la ruta de l’ambre nord-europea. Per cert, endevineu d’on ve el nom del mar Adriàtic?
En el viatge que us proposem visitarem dues de les ciutats més interessants de la planura padana: Ravenna, la
capital del mosaic antic i, també, de la dominació bizantina a Itàlia: i Aquileia, la principal base militar per a frenar
qualsevol intent d’assaltar Itàlia des de l’Est.
Dates
Del 4 al 8 de desembre de 2020
Professor especialista
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor agregat de la UB.
Preus

Pendents de confirmar
Grup màxim
15 persones
Allotjament previst o similar

Pendent de confirmar

Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professor Carles Buenacasa Pérez.
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc.
 Xerrada prèvia a càrrec de l’expert d’Arqueonet.

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
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Viatge cultural

Ràvenna i Aquileia: les meravelles del mosaic paleocristià




Arqueonet

Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge (en llengua castellana
quan la situació ho requereixi).
Entrades a diferents monuments segons s’indica a l’itinerari.

Serveis no inclosos
 Vols
 Hotels
 Àpats
 Desplaçaments
 Altres serveis no especificats en l’apartat “serveis inclosos”.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Ravenna i Aquileia”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat

04/12/2020. Barcelona – Trieste – Aquileia

Tanquem les maletes i cap a la vall del Po!

El dia d’avui el dedicarem a traslladar-nos fins a Aquileia (recomanem viatjar a través de l’aeroport de
Trieste). El vol és a càrrec de cadascú, per la qual cosa no hi haurà hora ni lloc de trobada a l’aeroport,
sinó que quedarem directament a l’endemà. Sopar lliure i allotjament a Aquileia.
05/12/2020. Aquileia

Aquileia, “celebèrrima per les seves fortificacions i pel port”
En el nostre primer dia de viatge, dedicarem tot el dia a visitar les restes antigues de la ciutat
d’Aquileia, fundada en el 181 aC pels romans al sud dels Alps Julians, al costat del riu Natissa, com una
fortalesa destinada a defensar els accessos a Itàlia pel NE. L’escriptor Ausoni la va descriure com
moenibus et portu celeberrima, al temps que la col·locava com la novena entre les grans ciutats de
l’Imperi. Són moltes les ruïnes que queden del passat romà d’aquesta ciutat, principalment, la zona del
fòrum (s. I aC), ubicat a l’encreuament entre el cardo màxim i el decumà màxim, que conserva part del
porticat columnat que el delimitava (115 x 57 m); el port fluvial, conservat per més de 300 m al llarg
de la riba dreta del riu Acilis, que posa en relleu la importància del comerç per a la subsistència
econòmica d’aquesta ciutat i, a més, mostra l’habilitat constructiva dels enginyers romans d’aquells
temps; la necròpolis, a l’exterior de la vila, que acull els mausoleus funeraris de les famílies Estàcia,
Júlia, Trèbia i Cèstia, tots ells delimitats amb murs de maó, i, per sobre de tot, el gran mausoleu,
d’època d’August, placat de marbre i decorat amb estàtues de lleons rampants; diverses domus
aristocràtiques pavimentades amb elaborats mosaics; i els mercats de l’època tardoantiga (ss. IV-V
dC). Els artefactes que van aparèixer en les excavacions de tots aquests llocs s’exhibeix en el Museu
Arqueològic Nacional, que també visitarem. Amb la cristianització de l’Imperi, al segle IV, Aquileia es
va convertir en un prestigiós arquebisbat metropolità que tenia la seu a la basílica de Santa Maria
Assumpta (s. IV), un dels conjunts paleocristians més importants de tota Europa.
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La seva construcció es va iniciar al segle IV dC i ha estat molt reformada en els segles subsegüents.
Organitzada entorn dues aules paral·leles (al nord i al sud), el seu constructor fou el bisbe Teodor
(època constantiniana), el nom del qual apareix en un dels medallons dels mosaics pavimentals. Atesa la
seva condició de catedral, es va completar amb un baptisteri i un palau episcopal. Tot el conjunt
està pavimentat amb uns mosaics d’una factura extraordinària (del tipus de petits quadres) que
s’estenen per una superfície de 760 m2, entre els quals, el més nomenat és el del Bon Pastor. Per
acabar la nostra visita, acudirem al Museu Paleocristià, que conté una col·lecció única d’objectes
antics que ens permetran conèixer la vida dels primers cristians en aquesta part de l’Adriàtic. Sopar lliure
i allotjament a Aquileia.
06/12/2020. Aquileia – Ravenna

Seguint la Via Popília Vèneta fins a Ravenna
Després d’esmorzar, sortirem d’Aquileia per a dirigir-nos en tren vers Ravenna. Un cop arribats,
iniciarem la nostra visita d’aquesta ciutat que, a l’antiguitat, fou habitada pels etruscs, els umbres, els
gals senons, els romans, els ostrogots i, finalment, els bizantins, qui la van convertir en la capital dels
seus dominis a Itàlia: l’Exarcat de Ravenna.

Tenim pel davant uns dies ben intensos, plens de visites, cada qual millor i més interessant que
l’anterior. Per començar, ens desplaçarem fins a la zona de la catedral catòlica antiga, una construcció
molt reformada al segle XVIII que, des del segle V, es coneixia com basílica Ursiana. De la mateixa
època, i no tan transformat, és el baptisteri Neonià, utilitzat pels súbdits catòlics de Teodoric
l’Ostrogot, amb una pila octogonal des de la qual, el catecumen, en sortir de l’aigua, aixecava la vista
vers la cúpula i es trobava una bellíssima representació musiva del baptisme de Jesús a les aigües del riu
Jordà. Per a completar la nostra visió de la vida dels catòlics de Ravenna, també resultarà molt
interessant la visita del Museu Nacional, on hi ha una interessant col·lecció de bronzes antics,
inscripcions sepulcrals romanes i sarcòfags cristians de marbre. Per acabar aquest primer dia a Ravenna,
ens adreçarem vers la chiesa di San Francesco (s. XIV), on hi ha la tomba de Dante Alighieri (s.
XVIII), príncep dels poetes i el més gran escriptor de l’edat mitjana europea, exiliat a Ravenna després
que fou expulsat de Florència. Sopar lliure i allotjament a Ravenna.
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07/12/2020. Ravenna

La bellesa i seducció del mosaic bizantí
Un cop alçats i esmorzats, dedicarem tota la jornada per a gaudir de les moltes i impressionants joies
artístiques que acull la ciutat de Ravenna entre els seus murs. El nostre primer destí seran les restes del
palau de Teodoric l’Ostrogot (s. VI), un dels monarques més importants dels reialmes germànics que
van substituir l’Imperi romà en la seva part occidental. Des d’allà, els reis ostrogots, primer, i els
exarques bizantins, després, van regir els destins d’Itàlia durant 250 anys. Aquest mateix palau apareix
representat en els espectaculars mosaics que decoren les parets de la nau central de la nostra següent
visita: l’església de Sant’Apollinare Nuovo (s. VI), fundada per aquest mateix monarca com a
basílica pel culte dels arrians amb tot el fast i el luxe de les basíliques subvencionades pels ja extints
emperadors romans.

Des dels temps imperials, Ravenna fou la base de la flota romana de l’Adriàtic i, en els mosaics
d’aquesta basílica contemplarem l’única imatge existent sobre aquest port i les naus que allà fondejaven.
La tercera visita del dia també té a veure amb els espais de culte herètic dels ostrogots, d’aquí el seu
nom: el baptisteri dels arrians (s. VI). Es tracta d’una construcció de base octogonal amb una pila
baptismal per a què els fidels es poguessin batejar per immersió. En sortir d’allà ens desplaçarem fins a
la nostra següent parada per tal de gaudir de la contemplació d’un dels conjunts de mosaics més
superbs de la ciutat: l’església de San Vitale (s. VI). Aquest edifici, de planta central i inspirat en les
etèries construccions bizantines, s’ha fet famós per l’excepcional qualitat i la profusa policromia dels seus
mosaics, que reprodueixen escenes de l’antic i del nou testament. Ara bé, les dues imatges més famoses
i conegudes, no sols d’aquesta església sinó fins i tot de tota Ravenna, són les que representen els
emperadors que van finançar aquest edifici: Justinià I i Teodora, una parella tan profundament
enamorada que, des de fa segles, s’esguarden, tot tendrament, des d’una banda i l’altra de l’altar major.
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La darrera visita del matí ens durà fins al mausoleu de Gala Placídia (s. V), anomenat així en honor
d’una princesa romana, filla de Teodosi I i germanastra dels emperadors Honori i Arcadi, que, en
realitat, fou sepultada a la basílica de Sant Pere, a Roma. Aquest edifici que, en realitat, és el més antic
de tots els que visitarem aquest matí és l’únic que conserva la decoració musiva en la seva integritat. El
naturalisme de les representacions, així com l’ampla gama cromàtica de les tessel·les, fan d’aquesta
col·lecció musiva la més important de la ciutat. A la tarda, després de recuperar les forces amb un bon
àpat gaudint de la gustosa i variada dieta italiana, completarem la nostra visió de la vida dels catòlics de
Ravenna visitant el Museu Arquebisbal, on es conserven els objectes litúrgics d’alguns bisbes famosos
del segle VI, cas de la creu d’Agnel·lus o la càtedra episcopal de Maximià. Un cop dins d’aquest museu
també tindrem accés a la capella arxiepiscopal de Sant’Andrea (s. VI), construïda pel bisbe Pere II,
l’única capella episcopal privada de l’antiguitat que ha arribat intacta fins els nostres dies. Sopar lliure i
allotjament a Ravenna.
08/12/2020. Ravenna – Barcelona

La monumentalitat de la Ravenna ostrogoda
En el nostre darrer dia a Ravenna, farem dues visites que ens duran a la perifèria de la ciutat antiga. En
primer lloc, l’església de Sant’Apollinare in Classe (s. VI), que rep aquesta denominació per la seva
proximitat al port militar de la ciutat (en llatí, classis). De tota la decoració en mosaic que, temps enrere,
decorava les naus de la basílica, avui només sobreviu la decoració de l’absis, amb una de les poques
representacions de l’al·legoria de les dues esglésies: la dels gentils (Betlem) i la dels jueus (Jerusalem). I
com que s’ha de reservar lo millor pel final, acabarem el nostre periple en el mausoleu de Teodoric
l’Ostrogot (s. VI), un edifici auster, però molt interessant a nivell arquitectònic, on es van sepultar les
despulles del fundador del regne ostrogot d’Itàlia. Dos elements especialment singulars destaquen en
aquest edifici: en primer lloc, la cúpula que el corona, amb un pes de 300 tones, que està tallada en un
únic bloc; en segon lloc, el bonic sarcòfag de pòrfir que ocupa el centre del segon pis, que va servir com
a sepultura pel cos del monarca.
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Un cop acabades aquestes visites, ens dirigirem vers l’aeroport per tal d’agafar el vol amb direcció a
Barcelona i retornarem a la nostra benvolguda Barcino per a pair tot allò que hem vist, i amb les maletes
carregades d’experiències inoblidables.
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