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GÈNOVA 
Gènova té més de 600.000 habitants. 
Capital de la província del mateix nom i 
de la regió de Ligúria. El seu port és el 
més important d'Itàlia i el segon del 
Mediterrani. En ella trobem també un dels 
aquaris més importants del continent. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Els seus primers habitants van ser els 
ligurs. Els cartaginesos la van destruir en 
el 209 a. de C. i més tard la van 
reconstruir els romans. Seu episcopal al 
segle III, va ser ocupada pels bizantins 
després de la caiguda de l'Imperi Romà, 
després van arribar els llombards i en el 
primer terç del s. X els sarraïns la van 
saquejar i van ocupar. 
 
En l'Edat Mitjana va créixer la seva 
importància com a port. Es va aliar amb 
Pisa per expulsar als sarraïns de Còrsega i Sardenya, illes que serien més tard motiu de disputa entre 
ambdues ciutats. També van competir amb Venècia, Pisa i Amalfi per la supremacia naval de la regió 
italiana. La República de Gènova estava formada per la Ligúria actual, part del Piemont i les illes de 
Còrsega i Sardenya. 
 
Va tenir colònies a Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. A la fi del s. XIII va ser l'època de major esplendor amb 
victòries sobre Pisa i Venècia. Poc després conflictes civils van afeblir la seva força i a la fi del s. XIV 
van ser derrotats pels venecians.  
 
En passar Constantinoble a poder dels turcs otomans en 1453 va perdre molta força el seu comerç. 
Això va provocar la pèrdua de la seva importància comercial i de les seves possessions d'ultramar, 
mantenint Còrsega fins a 1768. 
 
La República genovesa va formar part de l'Imperi francès fins a 1815, en que el Congrés de Viena va 
determinar la seva incorporació al Piemont. Després de molt temps de decadència, va recuperar la 
importància del seu port amb la construcció dels túnels ferroviaris alpins i l'augment de la seva indústria, 
destacant les drassanes navals, les petroquímiques i les metal·lúrgiques. 
 
Monuments i llocs d'interès 

• Aquari de Gènova: Un dels més grans d'Europa. 
• Plaza de Ferrari : De la segona meitat del segle XIX. 
• Casa de Cristóbal Colom. 
• Catedral de Sant Lorenzo, reconstruïda entre els segles XI i XII. 
• Palazzo Ducale.  
• La Llanterna, antic far convertit avui en símbol de la ciutat. 
• Sant Mateu: Església construïda per la família Dória entre els segles XII i XIII. 
• Via Garibaldi: Strada Nuova en la qual trobem el Palau Municipal. El Palau Blanc  i el Palau 

Vermell. 
• Palau Spinola : seu de la Galeria Nacional. 



 
 
Gènova ha anat creixent al voltant del seu gran port. Fent-ho d'una manera desordenada i caòtica 
adaptant-se a la irregular orografia que l'envolta, plena de pujols.  
 
El port, part principal del seu desenvolupament, està en plena transformació per integrar-se amb la 
ciutat, reconvertint els seus voltants en passeigs i zones comercials i d'oci. 
 
En la part oriental trobem el casc antic, medieval, un entramat de carrerons, passeigs i escales 
ombrívoles, palaus amagats rere la brutícia de les seves parets i edificis que es veuen vells i 
abandonats.  
 
Fora del casc antic es va desenvolupar la part renaixentista, és on està establerta la zona més 
comercial i social de la ciutat. Recordem que Gènova diu ser la ciutat natal de Cristóbal Colom, per 
aquest motiu hi ha monuments dedicats a ell i la que es diu va ser la seva casa. 
 
Als afores està el cementiri de Staglieno, enorme i colpidor, no és extrany que molts turistes s'apropin a 
visitar-ho. 
 
En el port antic trobem varies coses interessants per a l'oci: una zona comercial i d'entreteniment 
familiar dins d'un antic magatzem, un ascensor-mirador que et situa a 50 metres d'altura o l'Aquari, 
altres elements són la Ciutat dels Nens, el Museu del Mar Galata, un tren turístic (Pippo), o un vaixell 
amb el qual fer una passejada pel port, etc. 
 
També trobem el vaixell pirata que Roman Polansky va utilitzar per rodar la pel·lícula Pirates. 

 



 
 
VISITA PER LLIURE 
No és difícil visitar Gènova ja que el port està molt prop del centre de la ciutat i del més interessant. 
Si la naviliera posa a la disposició del passatger un bus llançadora entre la Terminal i la Piazza Ferrari, 
val la pena aprofitar-ho, pot ser gratuït o de pagament, però en tot cas sempre interessant. 
 
També podem arribar en transport públic, Arribant fins a la Piazza del Príncep, per prendre l'autobús nº 
33 el seu recorregut ens portarà a realitzar una panoràmica de la ciutat. Existeix un bitllet per a tot el dia 
denominat Biglietto 24 ori per menys de 4 euros que podrem adquirir en  estancs. Ens permetrà baixar i 
pujar on i quantes vegades ens vingui de gust, sent un punt interessant la Spianata Castelletto amb 
esplèndides panoràmiques de la ciutat. 
 
Des de la Piazza Ferrari podem visitar els principals monuments de la ciutat, la Catedral de Sant 
Llorenç, el Palazzo Ducale i la Via XX Settembre amb molts comerços. També tindrem accessible la 
pastisseria Romanengo, de les més conegudes d'Itàlia, destacant les violette, típic dolç genovès, 
prendre un cafè en el cafè Mangini en la Piazza Corvetto. Ara seguim per la Via Sant Lorenzo fins al 
Porto Antico, arribant a la Piazza Caricamento, amb els antics porxos de Sottoripa i punt d'inici dels 
“caruggi” característics carrerons que amb prou feines aconsegueixen un metre d'ample en alguns 
casos. En el Porto Antico trobem bastants coses interessants, especialment d'oci.  
 
Una vegada aquí ja estem molt a prop del port, al que podem arribar caminant trobant de camí el Museu 
Galata, o podem prendre un bus des de la parada enfront de l'Aquari. 
 
Si disposem d'una mica més de temps podem arribar caminant a la Piazza Ferrari. Ascendir fins a la 
Piazza de Principe, a la dreta trobem la Via Andrea Doria que ens porta al carrer Balbi, famós pels seus 
palauets, molts d'ells són museus. Destaquen el Palau Reial, el de la Universitat, el Durazzo Pallavicini, 
l'església de l'Anunciació, amb un interior sorprenent. Seguim per Via Vallechiara,  la piazza Zecca i Via 
Cairoli arribant a la Via Garibaldi, amb més palaus, el Palau Blanc i el Palau Vermell, que contenen dos 
de les col·leccions de pintura més importants de la ciutat. Des de la Piazza Fontana Marose, tornem a 
Piazza Ferrari i seguim al Porto Antico. 
 
Una de les opcions fora de la ciutat i de les més demandades és Portofino. 
 
PORTOFINO 
Va ser poble de pescadors, però des de fa temps és una destinació predilecta de la jet set internacional, 
encara que mantenint el seu encant. 
 
Carrers amb forts pendents i miradors ens mostren el port i les seves embarcacions. Destaca la seva 
església i la fortalesa de Sant Giorgio, del s. XIV. En el port trobem barrejades tendes de records amb 
boutiques de prestigiosos dissenyadors.  
 
Per això des dels anys 60 en què la jet de Roma ho va escollir per a l'estiueig s'ha convertit en una 
destinació dels més chic. Entre els seus visitants il·lustres podem destacar a Grace Kelly, Humphrey  
Bogart o Ava Gardner, i més recentment Madonna, Kylie Minogue o Armani. 
 
Què fer per visitar-ho 
És una excursió habitual dels creuers que fan escala a Gènova, cal valorar que el trajecte de bus és una 
mica més de mitja hora. 
 
Pel nostre compte podem fer-ho amb tren fins a Sta Margherita i prendre un autobús o un vaixell fins a 
Portofino. Important controlar els horaris per evitar no arribar de retorn a temps.  
 



 
L'estació de tren, Stazione Principe està propera al port. Comprem el bitllet a Sta Margherita,  sense 
oblidar validar-lo abans de pujar en les màquines adients i una vegada en Sta Margherita, prenem  
l'autobús nº 82 que surt cada 15 minuts a Portofino arribant en aproximadament 20 minuts. 
 
L'altra possibilitat és prendre un vaixell, que surt cada mitja hora de Sta Margherita i en 20 minuts, ens 
portarà a Portofino, no hi ha dubte que l'arribada per mar és molt més bonica.  


