
 

 

 

 

 

 

 

 

Grans escriptors del segle d’Or van escriure sobre la ciutat de Sevilla i, 

gràcies a ells i a l’atractiu dels seus carrers, places i edificis, es va 

convertir en un exòtic lloc evocador per al desenvolupament 

argumental de grans òperes romàntiques durant els segles XVIII i XIX. 

 

RUTA DE “DON GIOVANNI” 

    Conferència i presentació de la ruta de “Don 

Giovanni”. Aquest personatge de ficció, inspirat en el 

protagonista del drama de Tirso de Molina, El 

burlador de Sevilla, ha donat lloc a més d’un centenar 

d’òperes. A Sevilla  es van desenvolupar moltes 

escenes d’aquestes obres, a llocs com la Casa de Don 

Juan Tenorio, la Casa de Doña Ana Pantoja, l’ Hospital de la Caritat i el Sepulcre 

dels Tenorios i, per suposat, la famosa Hosteria del Laurel.                                                                                        

 

 

Llicenciat en Ciències. Master en Humanitats. Diplomat pel 

Concervatori Superior de Música de Barcelona.                   



RUTA DE “CARMEN”                                                                                     

        Conferència i presentació de la ruta 

de “Carmen”.  Aquesta gitana 

independent, persuasiva i passional aviat 

es va erigir en un símbol romàntic. 

Seguirem les seves passes per 

l’Embarcador de les cigarreres, l’Antiga 

fàbrica de Tabacs, l’Antiga Presó,la “Calle 

del Agua”, Calle Candilejos i finalment el 

monument a Carme.                                                                                             

RUTA DE “FíGARO” 

Conferència i presentació de la ruta de 

“Fígaro”. Ens acostarem a aquest altre 

gran mite present en una trentena 

d’obres, Fígaro, personatge de ficció 

protagonista de El Barber de Sevilla i 

Les Noces de Fígaro.  

Aquest personatge, portat a l’òpera per 

Rossini i Mozart ens trasllada a la Sevilla 

de la Il.lustració. Una part molt 

important del nostre recorregut es 

desenvoluparà al Barri de Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

PREU PER PESONA  1.275,- € 

EL PREU INCLOU 

Vols * Taxes aèries *  Professor de Cetres, Francesc L. Winterhalder*  Hotel de 4*  

hab doble amb esmorzar * Mitja pensió *  Totes les visites i les entrades necessàries * 

Conferències a càrrec del nostre professor * Assegurança *Acompanyament i assessorament 

permanent de Cetres                                                                                                          

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada 

 

El programa pot estar subjecte a canvis en funció dels horaris de les visites. 


