
(Resenya: MJ Virgili)

Ahir els Amics de la Catedral, ens van convidar 
a viure una experiència inusual, inclosa dins del 
programa del Curs Acadèmic 2017-18: Explorar 
els indrets menys coneguts de la Catedral. Es 
presentava plena de descobertes i aventures i 
val a dir que no ens va decebre. 

La primera sorpresa la van proporcionar els més 
de 150 assistents de totes les edats, que es van 
adherit a la convocatòria. Com atendríem a un 
nombre tant elevat de participants, si els espais 
que preteníem visitar eren reduïts i alguns d’ells 
de difícil accés? La solució, ràpida i eficaç,  la va 
donar el director de l’activitat, el canonge obrer, 
mossèn Joaquim Gras, qui decidí dividir-nos en 
tres grups, i fer itineraris diferents per tal de no 
interferir. Les altres dues persones que guiaren 
l’activitat foren  Juan Jose Cuartielles i  M Joana 
Virgili.

Començarem el periple per indrets que alguns 
dels presents ja coneixien però que per d’altres 
resultarien desconeguts. Accedirem, tot passant 
per damunt del claustre, a la part posterior de 
les vidrieres de la Capella de Santa Maria dels 
Sastres. La passejada va permetre redescobrir 
l’espai porticat a vista d’ocell, observar l’absis, 
l’exterior del transsepte, la cúpula vidriada de 
la capella del Santíssim i molts altres detalls. 
Travessarem un arc, en forma de porta, i arribarem 
a la part posterior dels finestrals. Vam poder 
veure les marques de vitraller, realitzades el 1359 
pel vitraller francès Guillem de Lemtumgard, 
alhora que admirarem les tècniques i materials 

emprats en la seva realització: grisalla, sistema 
de subjecció, ploms, soldadures, groc d’argent, 
tipus de vidre emprat... 

L’itinerari continuà i quedarem fascinats en poder 
pujar a la balconada que sobremunta les tres 
capelles, conegudes com del canonge Barceló, 
situades a l’extrem sud del braç del transsepte 
meridional. Des d’allí, a més de l’espectacular 
vista del transsepte, del cimbori, d’una bona part 
del presbiteri i de la traceria de la rosassa sud, 
vam admirar: curiosos capitells, la barana gòtica, 
la clau de volta de la capella central, la decoració 
de la imposta i altres elements, ja coneguts, però 
que despertaren la nostra fascinació donada la 
seva proximitat. En el camí de pujada poguérem 
observar una caixa forta que havia estat 
rebentada, en el darrer conflicte,  amb un bufador 
d’oxiacetilènic amb l’esperança, segurament, de 
trobar-hi un tresor ocult. 

Explorem junts els indrets menys
coneguts de la Catedral

Dr. Joaquim Gras Minguella, canonge obrer.



L’aventura només havia començat i cada cop 
prenia més embranzida i despertava el nostre 
interès i curiositat. Mentre contemplàvem el 
magnífic cadirat del presbiteri es produí una 
nova sorpresa. Així, corpresos descobrirem com 
una de les cadires, era una porta que  facilitava 
l’accés a un espai reclòs sota el cadirat. 

A l’interior de la conca absidal major ens aturarem 
davant d’unes portes de doble full que, donada 
l’altura a que es trobaven, despertaren la nostra 
curiositat i obriren un interrogant del que podien 
amagar. Semblaven els batents d’un armari, però 

en obrir-les observarem una escala de cargol 
fosca i estreta. On conduïa? Què hi feia allí? No 
hi vam pujar, però ens van explicar que donaven 
accés a la part superior del retaule major. Amb 
recança continuarem el camí. 

A l’interior de la capella de Santa Maria dels 
Sastres, vam veure novament els vitralls, que 
ara lluïen amb tot el seu esplendor. Tanmateix la 
pregunta va sorgir espontània: Com es pot accedir 
a la bonica i treballada balconada perimetral? 
Ens comentaren que es feia mitjançant la petita 
porta del costat de la de la sagristia la qual 
amaga, novament, una escala de cargol que 
permet arribar-hi i que s’il·lumina a través d’un 
petit òcul circular. 

Què més ens esperava? Bé, un espai prou 
conegut per a tots nosaltres, la capella del 
Santíssim. 

Però ... de nou, sorpresa!!! A mesura que 
avançàvem per les escales posteriors al retaule, 
obra d’Isaac Hermes, vam arribar a un petit espai 
on, a través d’una finestra de fusta, vam poder 
observar una part de l’antic refetor convertit, 
en l’actualitat, en museu. A la nostra dreta, una 
nova troballa, una finestra romànica, encastada 
a la paret, tapiada. Un estret passadís, de banda 
a banda del retaule, ens facilità admirar l’espai 



d’oració a través d’un vitrall oval. En l’actualitat 
està il·luminat per bombetes per tal de ressaltar-
lo, però unes petites fornícules ens desvetllaren 
que antigament lluïa amb espelmes.

Hem accedit al rober a través de la magnífica 
escala de cargol que s’obre al passadís que 
condueix des de la sagristia major al claustre. 
Seguirem el camí vers la sagristia major, on 
entrarem a l’absis, continuarem per la sala del 

tresor per tal d’arribar al vestidor de canonges, i 
recórrer la part inferior de l’absis major. 

Per últim i abans d’acomiadar-nos, visitarem 
altre cop, ara des del sol, la fascinant rosassa 
del transsepte sud. A l’òcul central, la Mare de 
Déu amb l’Infant a la falda. Tanmateix, ens 
cridà l’atenció la postura de la Verge que no 
dirigeix la mirada vers el Fill, fet que ens podria 
fer pressuposar que hi està “enfadada”. De ben 
segur que no és així i que aquest gest es deu a 
una reparació maldestra que va col·locar el cap 
de la Verge al revés. 

Ha estat un matí intens, ple de sorpreses i de 
descobertes. Hem pujat, baixat, observat, ... i 
se’ns han obert un munt d’interrogants que de 
moment deixem als més joves la seva resolució.

Gràcies per estimar tant la nostra Catedral.!!!!!




