
 
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (MED. ORIENTAL) 
 
BARI 
Capital de la regió de Púglia, 5ª en extensió i la més poblada 
d'Itàlia, és la 2ª ciutat del sud d'Itàlia, solament superada per 
Nàpols. Situada en el mar Adriàtic, és origen o escala 
d'alguns creuers. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
La ciutat antiga guarda restes de diferents civilitzacions que 
han passat per ella. Va ser fundada pels peucezios, però van 
ser els romans els que la van convertir en un important port 
del comerç amb Orient. En l'Edat Mitjana va ser ocupada per 
llombards, bizantins i sarraïns. Els musulmans la van 
conquistar en el s. IX creant l'emirat de Bari des del 847 al 
871. 
 
Durant l'època bizantina el seu port va aconseguir la major 
esplendor i amb els Normands, es va desenvolupar la seva arquitectura, esglésies, palaus i altres 
edificis que es van convertir en els principals monuments, destacant la basílica de Sant Nicolau i la 
Catedral. 
 
En temps de Frederic II es va restaurar el castell, que en el s. XVI va ser transformat en residència 
d'Isabel d'Aragó i Bona Sforza. Amb Joaquim Murat, any 1.813, arriba el seu creixement urbanístic, amb 
una forma semblant a un tauler d'escacs, en el qual destaquen dos carrers rectes que acullen el Museu 
Arqueològic i la Pinacoteca Provincial. 
 
QUE VEURE 
Castell Normand Suevo: fundat pels normands cap a l'any 1.000. Trobem 2 parts diferenciades: el 
castell o mastio, d'època bizantina i normanda, reformat per Frederic II en 1.233, de planta trapezoïdal i 
2 torres de les 4 inicials. L'altra part la formen els baluards amb torrasses angulars sobre el fossat, que 
es van agregar en el s. XVI, en els 3 costats que miren cap a terra. 
 
Catedral de Sant Sabino: de la primera meitat del s. XI i reconstruïda a la fi del s. XII després del 
destructor pas per la ciutat de Guillem el Dolent, en 1.156. 
 
Basílica de Sant Nicolau: Construïda entre el 1.087 i el 1.197 per acollir el cos del sant. Se la 
considera l'exemple seguit per altres esglésies romàniques de Púglia; amb una fantàstica façana al 
mateix temps que senzilla, amb 2 campanars truncats als seus costats. Es tracta del temple cristià amb 
més devoció pels habitants de Bari. Important també per a l'Església Ortodoxa russa de la qual existeix 
una petita capella en el subsòl de la Basílica. 
 
Sant Nicolau de Bari. Bisbe catòlic del s. IV. La seva vida ha donat lloc a Santa Claus (Niklaus), Papà 
Noel i el Viejito Pascuero a Xile. Se li invoca davant grans catàstrofes, naufragis, etc. A Orient 
s'identifica com a Sant Nicolau de Mira. 
 
DADES DE LA CIUTAT 
Dues zones conviuen separades pel Corso Vittorio Emmanuele. el centre històric, medieval, ple de 
carrerons i patis que formen la vella ciutat, amb esglésies romàniques i altres obres que recorden el 
passat de la ciutat. I la ciutat moderna, àmplis i rectes carrers amb teatres, palaus i altres edificis. 
 
El més destacat és el Borgo Antico, el centre històric, barri medieval situat en una petita península 



 
 
dividint el port en 2, on està la Basílica de Sant Nicolau, patró de la ciutat. Està protegit per una muralla 
de pedra blanca, que va servir de protecció a la ciutat original, amb estrets i embolicats carrerons 
construïts així com a protecció de les invasions. Les cases solen arribar a 2 pisos i algunes acaben en 
torres, al principi això determinava la jerarquia de qui vivia en elles. 
 
El tràfic és caòtic, cosa habitual a Itàlia, i les normes de tràfic són poc respectades, cal anar amb molta 
cura, especialment en els semàfors. 
 
ON ATRAQUEM : El port nou està al final de la península que acull el centre històric. Hi ha moltes línies 
de ferris que la uneixen amb els països de l'altre costat del Adriàtic. La Terminal de creuers és de nova 
construcció, amb tots els serveis habituals. 
 
VISITA PER LLIURE 
Es pot fer sense problemes per lliure ja que el port està molt prop del centre històric i la seva grandària 
és assequible. Podem seguir pel passeig marítim, Lungomare Imperatore Augusto, que trobarem a la 
sortida del port cap a l'esquerra. 
 
No ens costarà arribar fins a un dels monuments més importants de la ciutat, la basílica de Sant Nicolás, 
no oblidem visitar la seva cripta. Val la pena perdre’s pel Borgo Antico, degustar un dels seus famosos 
gelats…  
 
Continuant pels seus carrerons arribarem a la Catedral i molt a prop està el castell Normand Suevo. 
 
Per tornar al port podem anar fins al Corso Vittorio Emmanuele, que és la principal via de la ciutat i 
veure el gran canvi que suposa la part nova de la ciutat trobant gran quantitat d'edificis interessants: 
teatres o palaus, la majoria destinats a organismes oficials. 
 
PROP DE BARI  
Alberobello : A l'interior de Púglia, a uns 60 kms al sud-oest, que va ser declarat patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO en 1.996, per les seves construccions característiques 
 
Se'ls coneix com a Trullo, de forma circular i interior semblant a un forn, coronades per una cúpula 
acabada en una punta que conté un símbol i signes pintats sobre els sostres de caràcter religiós o 
esotèric. Solament solen tenir una porta i una finestra com a molt. Alguns han estat restaurats. El seu 
interior és molt baix i solien ser habitats per la família i alguns animals. Per visitar-ho cal contractar un 
taxi pactant el preu. 
 
Castel del Monte : A uns 70 kms al nord-oest de Bari, de mitjans del s. XIII per Frederic II. Enorme 
edifici octogonal. mostra la confluència d'artistes i estudiosos vinguts de tot arreu que convivien en la 
cort del gran Frederic II de Suècia. 
 
Explica la llegenda que va ser abandonat en 1.240 i no va ser fins a 1.876 que va passar a ser 
destinació d'experts d'història de l'art, astronomia, científics i arquitectes, que se sorprenien per la seva 
estructura matemàticament imperfecta. 
 
La seva arquitectura combina estils clàssic, oriental i gòtic, sent única al món, per la qual cosa va ser 
declarat patrimoni mundial de la UNESCO. aquest edifici d'1.229, mostra l'obsessió pel número 8: planta 
octogonal, pati octogonal, 8 torres octogonals amb 2 pisos de 8 habitacions per planta, cadascuna. Els 
seus interiors són austers i amplis, per la qual cosa es creu que solament va ser un pavelló de caça. 
 
Castellana Grotte : En el centre de Púglia aquestes grutes ens permeten descobrir els secrets del 
subsòl. Podem baixar a gairebé 100mts de profunditat i recórrer l'antic jaç d'un riu subterrani. Es van 



 
 
descobrir recentment i solament s'han explorat uns pocs kms que són els oberts al públic. Estalactites i 
estalagmites impressionants es mostren al llarg del recorregut. 

 


