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El món és un llibre                        Les ruïnes són un dels  
i els qui no viatgen                           més grans afrodisíacs   
només en llegeixen    per a la vida intel·lectual  
una pàgina.    i moral. 
Sant Agustí    Josep Pla 
 

 
  Façana d l’església renaixentista de Sant Jaume d’Ulldemolins 
 
 

DESCOBERTA DEL RENAIXEMENT CATALÀ: 
MONUMENTS DEL SUD DE CATALUNYA 

 

 18 I 19 DE MARÇ DE 2023  

RUTES 

ARQUEOLÒGIQUES 

PEL MÓN CLÀSSIC 
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AMIGUES I AMICS BENVOLGUTS, 

Ens posem en contacte amb vosaltres per tal que conegueu el programa que el grup de 

RUTES ARQUEOLÒGIQUES PEL MÓN CLÀSSIC ha proposat dur a terme el cap de setmana dels 

propers dies 18 i 19 de març al sud de Catalunya per visitar monuments del Renaixement, no 

gaire coneguts. A Catalunya no n’hi ha molts pel fet que durant el segle XVI, el poder que 

controlava la península Ibèrica tenia la mirada posada en els guanys suculents que podia 

aconseguir de l’altra banda de l’Atlàntic, més que no pas en la coneguda Mediterrània. No 

obstant això, queden alguns monuments que va la pena conèixer i recordar. En aquest cas ens 

fixarem en monuments religiosos renaixentistes de l’ESCOLA DEL CAMP de gran puresa en 

les línies, que valen la pena de conèixer i de gaudir, perquè no deixen indiferents les persones 

amb una mica de sensibilitat artística. En aquesta visita, ens acompanyarà l’arqueòloga senyora 

Anna Mir, que ens guiarà durant el trajecte i en les visites als monuments. 

 

 
Sepulcre de Joan Terés de Pere Blai, situat entre les capelles de sant Fructuós i de sant Joan de la catedral de 
Tarragona 
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18 de març dissabte 
Sortida de Barcelona a les 8:30 hores del matí a l’actual parada d’autobusos del Carrer 
Provença, 273 (entre Pau Claris i Passeig de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). 
 
En primer lloc, visitarem les capelles renaixentistes de la catedral de Tarragona. La capella del 
Santíssim, que era un antic refectori canonical del segle XIII fou transformat per iniciativa de 
l’arquebisbe Antoni Agustí (1576-1586) en un ambient on ell mateix tindria sepultura. Als peus 
de la capella s’obrí l’entrada principal al creuer de la catedral. Al centre de la volta hi ha una 
cúpula hemisfèrica sobre tambor, com a única font de llum. La portada que dona al creuer de la 
catedral té dues columnes corínties procedents d’una construcció pública romana. 

 
Capella del Santíssim de la catedral de Tarragona. Traça de Jaume Amigó i construcció de Pere Blai i Bernat Casserres 

 
Porta de la capella del Santíssim de Jaume Amigó i Pere Blai 
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També podrem veure les capelles renaixentistes de sant Fructuós i de sant Joan i la sagristia 
comuna de les dues capelles  fetes edificar per l’arquebisbe Joan Terés, que està enterrat en un 
sector situat entre les dues capelles. 

   
També tindrem l’oportunitat de veure el tèmenos del recinte de part de l’espai que ocupava el 
temple d’August, que ara ocupa part de  la catedral i altres dependències. 
Dinar. A la tarda es visitarà l’església renaixentista de Sant Andreu de la Selva del Camp en la 
construcció de la qual intervingueren Jaume Amigó, Pere Blai i altres, a finals del segle XVI i 
principis del XVII, i la galeria renaixentista de Sant Agustí. 

 
Interior de l’església de Sant Andreu 

 
Galeria renaixentista de Sant Agustí 
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Tot seguit anirem a Alcover on podrem veure l’església renaixentista de l’Assumpta i les cases 
que revelen una gran inspiració clàssica com la façana de Can Cosme atribuïda a Pere Blai. 
Sopar i allotjament a l’hotel SB Ciutat de Tarragona 4*. 

 
                                           Alcover. Interior de l’església dedicada a l’Assumpta 

 
     Alcover. Can Cosme 
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19 de març diumenge 
Esmorzar a l’hotel. A continuació anirem a Ulldemolins on visitarem l’església renaixentista de 
Sant Jaume, de l’arquitecte Jaume Amigó, fill d’Ulldemolins i rector de Tivissa. Va ser bastida 
entre el 1584 i ei 1590. Cal dir que és un monument històrico-artístic des del 1981. També 
veurem l’ermita renaixentista de Santa Margarida, construïda per Jaume Amigó. Es tracta d’una 
aversió simplificada i reduïda de la parròquia. 

          
Ulldemolins: Església de Sant Jaume exterior i interior 

 
Tot seguit visitarem l’església renaixentista de Santa Maria de Cornudella amb dos campanars 
bessons. Fou bastida entre el 1599 i 1627 sota la direcció de l’arquitecte Pere Blai. Dinar. 
Continuarem la nostra ruta renaixentista visitant l’església parroquial de Sant Jaume de 
Riudoms, construïda entre 1606 i 1617. Hi podrem contemplar la seva façana amb fornícules 
buides, fet que palesa la influència del renaixement italià. Seguidament, emprendrem el camí de 
retorn cap a Barcelona. 
 

 
                                                                   Riudoms. Església de Sant Jaume 
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IMPORTANT: 
Us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres tan aviat com pugueu després 

de rebre aquest escrit, ja sigui per dir-nos que no hi podeu participar ja sigui, a l’inrevés, 
per manifestar que podem comptar amb vosaltres en aquest viatge. Cal que tinguem 
present que les entrades d’alguns llocs s’han d’encarregar amb anticipació. Telèfon. 93 
241 41 42 / Correu. info@polviatges.com. 

 

-PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE:     325 € 
 

  -EL SUPLEMENT  EN CAMBRA INDIVIDUAL:   35 € 
 

 

TERMINI PAGAMENT ÚNIC INSCRIPCIÓ: 
 

Dimarts 7 de març de 2023   
 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
 

 
 

 
El preu inclou: 
 

 Autocar climatitzat i transport durant tot el recorregut. 
 1 nit en hotel de categoria 4*.  
 Sopar del primer dia i dinars de tots dos dies. 
 Refresc o vi, aigua i cafè o infusions, dels dinars i del sopar inclosos. 
 Entrades i guiatges a museus i recintes històrics de pagament que consten en la 

programació.  
 Guia local durant tot el recorregut. 
 Guia acompanyant de Pol Viatges, juntament amb el prof. Joan Alberich. 
 Assegurança de cancel·lació (consultable a la pàgina web). 

 
El preu no inclou: 
 

 Qualsevol cosa no especificada. 
 

Notes: 
 

 El viatge no es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 
 
Esperant tenir aviat notícies vostres, rebeu una cordial salutació. 


