
DUBLÍN I LA RUTA DELS ESCRIPTORS  
Recorregut literari per la Capital Mundial de les Lletres 

Del 10 al 14 de maig de 2021 

RUTA LITERÀRIA 
Amb David Càmara, especialista en Irlanda 

 
Patrimoni Mundial de la UNESCO 



ITINERARI DE VIATGE (5 dies / 4 nits): 

Hi ha ciutats al món que desprenen literatura per tots els costats... Dublín és una d’elles, potser una de les millors al 

ser considerada la Capital Mundial de les Lletres, títol que li atorgà la UNESCO l’any 2010, a més a més de 

disposar de quatre Premis Nobel de Literatura entre els seus escriptors locals més destacats. I és que el tema literari 

és present en tots i cadascun dels racons d’aquesta trepidant ciutat, on farem diverses rutes guiades per descobrir així 

els llocs més representatius d’aquesta llarga tradició literària tot seguint les petjades que han deixat, al pas del temps, 

escriptors tan insignes com Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bernard Shaw (Premi Nobel), Bram Stoker, Samuel 

Beckett (Premi Nobel), Lady Gregory, Patrick Kavanagh o Seamus Heaney (Premi Nobel), sense oblidar, per 

suposat, el gran James Joyce, l’escriptor irlandès per excel·lència, o el místic William B. Yeats (Premi Nobel), qui va 

entroncar amb les arrels místiques dels celtes irlandesos i les primitives tradicions dels primigenis cristians de l’ordre 

de Sant Columbà. Coneixerem també el nou Museu Nacional de Literatura d’Irlanda (MoLI), recentment inaugurat, 

que esdevé una de les noves perles de la ciutat i del món literari en general.   

10/05  BARCELONA - DUBLÍN 

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. 

Facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció a Dublín. 

Arribada a l’Aeroport de Dublín i trasllat amb autocar a la ciutat, 

on tindrà lloc una visita panoràmica per poder tenir una primera 

presa de contacte amb la capital irlandesa. Coneixerem el seu 

centre històric, tot passant per les artèries principals del carrer 

O’Connell Street i els diferents barris històrics com la zona de 

Temple Bar, el Town Hall o Ajuntament fins al Saint Stephen’s 

Green, la famosa Universitat coneguda com el Trinity College i la 

Catedral de Saint Patrick, entre d’altres. Acabada la visita, 

trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.  

 

11/05 DUBLÍN LITERARI I EL NOU MUSEU NACIONAL DE LITERATURA  

 Esmorzar a l’hotel. Sortida per a iniciar aquesta especial jornada 

dedicada a les lletres irlandeses. Començarem el recorregut als 

Jardins de Remenbrance, amb les seves mitològiques escultures 

dedicades als antics cicles literaris celtes irlandesos. Posterior 

continuació de l’itinerari per a conèixer els diversos edificis típics 

d’estil georgià, tot arribant a Merrion Square, davant de la casa 

on va néixer Oscar Wilde, escriptor, poeta i dramaturg d’origen 

irlandès, considerat com un dels dramaturgs més destacats del 

Londres victorià tardà que esdevingué una celebritat de l’època 

gràcies al seu gran i agut enginy. Avui dia és recordat pels seus 

epigrames, les seves obres de teatre, la seva única novel·la “El 

retrat de Dorian Gray” i la tragèdia del seu empresonament, 

seguida de la seva mort prematura. Continuarem el recorregut 

fins al canal on s’aixeca l’estàtua de Patrick Kavanagh, poeta i 

novel·lista irlandès considerat com un dels poetes més 

importants del segle XX al seu país, conegut pels relats de la vida 

irlandesa a través de les seves continuades referències a allò 

quotidià i comú. Les seves obres més conegudes són la novel·la 

“Tarry Flynn” i els poemaris “Raglan Road” i “The Great Hunger”. 

Tot seguit, farem una parada fotogràfica davant de la casa de 

Bernard Shaw, dramaturg, crític i polemista irlandès la influència 

del qual en el teatre, la cultura i la política occidentals s’extén des 

del 1880 fins als nostres dies. Va escriure més de seixanta obres, 

algunes tan importants com “Man and Superman”, “Pygmalion” 

o “Saint Joan”, convertint-se en el principal dramaturg de la seva 

generació i rebent el Premi Nobel de Literatura el 1925 així com 

l’Òscar al millor guió adaptat per la versió cinematogràfica de 

Pigmalió.  

 



 Finalment, acabarem el nostre recorregut literari tot passant per 

l’església de St. Annes, on es va casar Bram Stroker, novel·lista i 

escriptor irlandès, conegut per la famosa novel·la “Dràcula” de 

1897, la seva creació literària més reconeguda, en la qual va 

realçar els matisos del vampirisme i l’eterna lluita entre el bé i el 

mal, esdevinguent una de les obres literàries més àmpliament 

transmesa a través dels anys a nivell mundial. De fet, Oscar Wilde 

va dir que era l’obra de terror millor escrita de tots els temps i 

també “la novel·la més bonica mai escrita”. Al migdia, dinar en 

un restaurant o pub típic local.  

A la tarda, visitarem el nou Museu Nacional de Literatura 

d’Irlanda (MoLI), recentment inaugurat, on farem un recorregut 

per la història del patrimoni literari de l’illa maragda, una de les 

tradicions culturals més il·lustres del món amb quatre Premis 

Nobel, com William Butler Yeats, Bernard Shaw, Samuel Beckett i 

Seamus Heaney, així com molts altres escriptors de gran renom 

internacional com Bram Stoker, Jonathan Swift, Edna O’Brien, 

Oscar Wilde, Kate O’Brien, Eva Gore-Booth, Caitlín Maude i Lady 

Gregory, sense oblidar l’escriptor de la literatura irlandesa per 

excel·lència: James Joyce, creador de la famosa Ulisses. L’edifici 

presenta una exposició ultramoderna i interactiva, amb àrees 

d’exhibició, aprenentatge, investigació, conferències, debats i 

espectacles. Acabada la visita, tornada a l’hotel, sopar i 

allotjament.  

12/05  DUBLÍN LITERARI I EL FAMÓS LLIBRE DE KELLS   

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per continuar amb la nostra 

ruta literària per la ciutat de Dublín. Començarem el recorregut 

tot visitant la Catedral de Saint Patrick, construïda en honor al 

Sant patró irlandès que a partir del 450 d.C. va predicar el 

cristianisme i on s’hi troba enterrat Jonathan Swift, escriptor 

satíric irlandès, autor del magnífic llibre d’aventures “Els viatges 

de Gulliver”, una crítica mordaç de la societat humana, en un estil 

característic que ha sigut anomenat “swiftià”, que tingué una 

influència determinant en autors radicals anglesos com William 

Godwin i Thomas Paine. A continuació, coneixerem un dels 

secrets millor guardats de Dublín, la Marsh’s Library, una petita i 

preciosa biblioteca que data del 1707, la més antiga d’Irlanda, 

fundada per l’arquebisbe Narciso Marsh, decà de la propera 

Catedral de Saint Patrick, on s’hi troben llibres de gran valor, 

destacant els dels segles XVI, XVII i XVIII, amb un total de 25.000 

exemplars dividits en quatre col·leccions principals. Al migdia, 

dinar en un restaurant o pub típic local.  

A la tarda, ens aproparem al Trinity College, la universitat més 

antiga d’Irlanda, construïda el 1592 per la Reina Isabel I, que ha 

vist passar per les seves aules alguns alumnes excepcionals que 

es convertirien més tard en grans personalitats, com Samuel 

Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke, entre 

d’altres. Visitarem la seva històrica i antiga Biblioteca, la més 

gran d’Irlanda, amb la major col·lecció de manuscrits i llibres 

impresos del país, on s’hi troba la Sala d’Exhibició del famós 

Llibre de Kells, manuscrit il·lustrat d’antiga tradició celta 

cristiana de l’Ordre de Sant Columbà, un dels més sumptuosos 

manuscrits il·luminats que han sobreviscut a l’Edat Mitjana, 

considerat com un dels més importants vestigis de l’art religiós 

medieval degut a la seva gran bellesa i a l’excel·lent tècnica de 

l’acabat.  

 



Tot seguit, anirem a la Biblioteca Nacional d’Irlanda per visitar 

l’exposició permanent dedicada a l’insigne i místic poeta i 

dramaturg William Butler Yeats, una de les figures més 

representatives del Renaixement literari irlandès i un dels 

fundadors de l’Abbey Theatre, galardonat amb el Premi Nobel de 

Literatura l’any 1923. La seva obra està formada per nombroses 

peces teatrals inspirades en la mitologia celta i les tradicions 

irlandeses, dins d’un estil clarament simbolista. També es va 

dedicar a recollir llegendes del folklore i va escriure diverses 

antologies sobre el tema. Yeats també fou conegut pel seu 

interès per l’Ocultisme i l’Esperitisme, arribant a formar part de 

l’ordre esotèrica de “Golden Dawn”. Acabades les visites, tornada 

a l’hotel. Sopar i allotjament.   

 

13/05  DUBLÍN LITERARI, GLENDALOUGH I EL MUSEU DE JAMES JOYCE 

 Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí tot vorejant la costa de Dublín 

en un recorregut de boniques vistes panoràmiques fins arribar al 

moll de Dun Laoghaire, lloc d’epifania de l’escriptor Samuel 

Beckett, dramaturg, novel·lista, crític i poeta irlandès, un dels 

més importants representants de l’experimentalisme literari del 

segle XX dins del món anglosaxó. Fou igualment figura clau de 

l’anomenat “teatre de l’absurd” i, com a tal, un dels escriptors 

més influents del seu temps, sota el mestratge de James Joyce 

de qui fou assistent i deixeble. La seva obra més coneguda és el 

drama “Esperant a Godot” i fou galardonat amb el Premi Nobel 

de Literatura el 1969 “per la seva escriptura, que, renovant les 

formes de la novel·la i el drama, adquireix la seva grandesa a 

partir de la indigència moral de l’home modern”. Aquí hi 

trobarem una placa conmemorativa en honor seu. Tot seguit, 

sortida cap al barri coster de Sandycove, situat en plena Badia de 

Dublín, on visitarem la Torre de Sandycove i el Museu de James 

Joyce, famós escriptor de gran reconeixement mundial, 

considerat com un dels més importants i influents dels segle XX. 

Aclamat per la seva obra mestra “Ulisses” i per la seva 

controvertida novel·la posterior “Finnegans Wake”, igualment ha 

sigut molt valorada la sèrie de històries breus titulada 

“Dublinesos”, així com la seva novel·la semiautobiogràfica 

“Retrat de l’artista adolescent”, esdevinguent un representant 

destacat del corrent literari d’avantguarda denominat 

“modernisme anglosaxó”. Tot i que va passar la major part de la 

seva vida adulta fora d’Irlanda, l’univers literari de James Joyce es 

troba fortament arrelat a la seva nativa Dublín, la ciutat que 

proveeix les seves obres d’escenaris, ambients, personatges i 

altra matèria narrativa, com la Torre de Sandycove, on hi 

escenificà alguns dels singulars episodis de la seva colossal obra 

Ulisses. Acabada la visita, sortida cap a les rodalies de Dublín i 

dinar en un restaurant o pub típic de la zona.  

A la tarda, visitarem el Conjunt Monàstic de Glendalough, 

amagat entre l’exhuberant vegetació del Parc Nacional de les 

Muntanyes de Wicklow i una de les més preuades joies de 

l’ancestral est d’Irlanda. Fundat per Sant Kevin al segle VI, aquest 

monestir celta-cristià es va convertir en un dels grans centres 

d’ensenyament de la Irlanda cristiana primitiva i en font 

d’inspiració per a escriptors de gran renom com Lady Gregory o 

James Joyce per tot sel seu contingut celta. Acabada la visita, 

tornada a l’hotel, sopar i allotjament.  



14/05  DUBLÍN LITERARI I L’ABBEY THEATRE - BARCELONA  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí continuarem la ruta literària per 

Dublín tot visitant el teatre Abbey Theatre, també conegut com 

el “Teatre Nacional d’Irlanda”, que obrí les seves portes per 

primera vegada el 1904 i que durant els seus primers anys va 

estar fortament associat als escriptors del Renaixement Cèltic, 

molts dels quals es van involucrar en la seva fundació i la majoria 

dels quals hi van presentar les seves obres, esdevinguent alhora 

l’escola de molts escriptors irlandesos destacats del segle XX, 

com és el cas de l’escriptora Lady Gregory, important 

dramaturga anglo-irlandesa i una de les més destacades 

recopiladores de folklore, així com la principal fundadora de 

l’Abbey Theatre i del Teatre Literari Irlandès amb la 

intencionalitat de recuperar les tradicions mil·lenàries irlandeses. 

Va escriure nombroses obres breus per ambdues companyies i 

també va produïr nombrosos llibres amb versions de les històries 

clàssiques de la mitologia irlandesa però Lady Gregory és 

recordada sobretot com a organitzadora i força impulsora del 

Renaixement literari irlandès. A continuació, ens aproparem al 

Centre de Cultura i Patrimoni del Banc d’Irlanda per visitar 

l’exposició dedicada a Seamus Heaney, escriptor i professor 

irlandès, galardonat amb el Premi Nobel de Literatura el 1995 i 

considerat per alguns com “el poeta irlandès més important des 

de Yeats” o per altres com “el poeta més gran de la nostra era”. 

La seva obra mostra les meravelles que s’amaguen en allò 

ordinari, en els objectes quotidians i en la serena bellesa de la 

Irlanda rural i és per això que fou galardonat amb el Premi Nobel 

de Literatura, el jurat del qual elogià l’escriptor per les “obres de 

bellesa lírica i profunditat ètica, que exalten els miracles 

quotidians i el passat viu”. Acabada la visita, trasllat a l’Aeroport 

de Dublín. Facturació dels equipatges i sortida amb el vol 

direcció a Barcelona. Arribada a l’Aeroport del Prat.  

 

Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin 

gaudit d’aquesta fabulosa ruta literària per la ciutat de Dublín.   

 

 

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES. 



DUBLÍN I LA RUTA DELS ESCRIPTORS 
Recorregut literari per la Capital Mundial de les Lletres  
 
Del 10 al 14 de maig de 2021 (5 dies / 4 nits) 
Ruta Literària, acompanyats per David Càmara (especialista en Irlanda)  

1.295 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

> Suplement habitació individual: 400€ 

> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 35€ 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets d’avió anada i tornada en classe turista 

• Trasllats amb autocar privat en la destinació  

• 4 nits en Hotel 4**** /3***Sup a Dublín  

• Règim de Mitja Pensió a l’hotel (sopar i esmorzar) 

• 3 Dinars en restaurants o pubs típics locals  

• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

• Assegurança d’Assistència en Viatge 
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona: David Càmara, especialista en Irlanda. 

• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita panoràmica de Dublín.   

• Recorregut literari per la ciutat de Dublín amb parada als Jardins de Remembrance, a la casa d’Oscar Wilde (Merrion Square), a l’està-
tua de Patrick Kavanagh, a la casa de Bernard Shaw, a l’església de St. Annes on va néixer Bram Stoker i al moll de Dun Laoghaire on 
va tenir la seva epifania Samuel Beckett. 

• Visita del nou Museu Nacional de Literatura d’Irlanda (MoLI).   

• Visita de la Catedral de Saint Patrick, on està enterrat Jonathan Swift.  

• Visita de la Marsh’s Library, la biblioteca més antiga d’Irlanda.  

• Visita de la Biblioteca del Trinity College amb entrada a la Sala d’Exhibició del famós Llibre de Kells.   

• Visita de l’exposició de William Butler Yeats a la Biblioteca Nacional d’Irlanda.  

• Visita de la Torre de Sandycove amb entrada al Museu de James Joyce.   

• Visita del Conjunt Monàstic de Glendalough al Parc Nacional de Wicklow (rodalies de Dublín).   

• Visita de l’Abbey Theatre de Dublín, fundat per Lady Gregory.  

• Visita de l’exposició de Seamus Heaney al Centre de Cultura i Patrimoni del Banc d’Irlanda.  

EL PREU NO INCLOU: 

• Tot tipus de Begudes  

• Dinars del primer i últim dia (10/05 + 14/05) 

• Tot tipus d’Extres i Tot allò No Indicat 

• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 

• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  

• Ruta literària inèdita que recorre els racons més representatius dels escriptors més destacats del patrimoni literari irlandès a la 
ciutat de Dublín, quatre dels quals disposen del Premi Nobel de Literatura otorgat per la UNESCO.  

• Visita del nou Museu Nacional de Literatura d’Irlanda (MoLI) recentment inaugurat.  

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING): 

10/05/21 Barcelona - Dublín 12:40 - 14:25 
14/05/21 Dublín - Barcelona 15:05 - 18:40 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 500€ (+35€ assegurança) abans del 05 de març de 

2021 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 09 d’abril de 2021.  
 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Dublín Literari”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 






















