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Una catedral nova?

L’arquebisbe Bernat de Tort (1146-1163) proposa 
al capítol la construcció d’una nova catedral a 
Tarragona:  Per honor i gloria de Déu.

Els canonges expliquen al senyor arquebisbe 
que necessitaran molta gent per ferla:
arquitectes, picapedres, paletes, ferrers, fusters... 
i MOLTS diners.

Finalment decideixen fer una votació i el 1171 ja 
s’estava construint.



Endevina l’0fici!!!



arquitecte, picapedrer, fuster, paleta, ferrer, escultor, músic, tallista, copista, pintor, vitraller, orfebre ???????????



Construïm la catedral!!!
absis, cimbori, campanar, claustre, 
façana, transsepte, pilar, nau principal



Com es diu?





Cor infantil Estels de la Schola Cantorum 
de la catedral, dirigits per la senyora Anna 
Mateu:

• El noi de la Mare

• El 25 de desembre



Una vegada hi havia unes rates que vivien molt 
contentes en una bonica ciutat, on treballaven, 
passejaven i caminaven per tot arreu.

La processó 
de les
rates



Un bon dia va arribar a la ciutat un gat preciós, que tenia un pèl brillant, suau i sedós, una 
cua molt llarga i peluda... i es va fer amic de les ratetes.



Però el gat les havia enganyat i quan més 
confiades estaven, les atacava i se les 
menjava. “Nyam, nyam”. Les rates es van 
enfadar i van decidir no sortir de casa.

L’endemà el gat cridava esparverat:  “Què 
passa aquí?”, “No veig cap rata”. “On s’han 
ficat?” preguntava a la gent del poble, però 
ningú no sabia res de res.



Després de molts dies de buscar-les i veure que 
ningú no en sabia res, va decidir fer-se el mort. 
Sabia que les rates no estarien del tot  tranquil·les  
fins que l’enterressin i llavors seria la seva.

Al dia següent, quen les rates van veure el gat 
mort: “Què són aquests crits?”. “Què passa 
amb tant d’escàndol?”. “On sou?”. “Sortiu, 
amigues, mireu, el gat és mort!”. Què fem ara?”.



I van decidir  enterrar-lo. “ Vinga, anem a 
preparar-ho tot!”. “Agafa aquí!”. “Quina 
poca força!”. Quatre rates el portaven damunt 
les espatlles i una altra duia un càvec.

Però el gat, tot d’un cop, es va aixecar, les va 
empènyer i les va fer caure al terra, llavors se 
les menjava mentre els hi deia: “Us pensàveu 
que podríeu fugir de mi?”



El relleu esculpit en un àbac del tercer tram de la galeria nord-est del claustre de la catedral de Tarragona, conegut com La processó de les 
rates, data de mitjans del segle XIII. L’exemplar per la seva originalitat i pel seu tractament narratiu i anecdòtic, s’ha catalogat d’excepcional i és 
el més popular de tota la catedral. 

La processó de rates que porten a enterrar un gat és interrompuda quan el felí, que fingia ésser mort, hi salta al damunt. L’escena apareix 
diferenciada en dues parts. La primera, a l’esquerra, mostra quatre rates que porten una llitera, amb un gat de panxa per amunt, amb els ulls 
i la boca oberts, ensenyant les dents i les potes rígides; a sota i caminant, una altra rata sostenint una aixadeta; al davant, tres rates més que 
porten un asperge a manera d’escombreta, una caldereta i un estandart. La segona, a la dreta és centrada pel gat, que inesperadament salta 
del jaç i atrapa una rata mentre les altres fugen  esverades en direccions oposades i, abandonen els objectes que portaven: l’escombreta, la 
caldereta o cistell i la banderola.

El tema esculpit no presenta antecedents o paral·lels similars perquè es pugui considerar normal, així doncs es una de les escenes més 
interessants i alhora problemàtics de l’obra escultòrica del claustre de la catedral. Els historiadors  no sempre han coincidit en la seva 
interpretació i en podem trobar algunes de ben diferents. Us reproduïm, a més de la més popular i coneguda explicada ja en el conte, altres 
dues que coneixem.

Versió 1:

La lluita del gat o la mustela i els ratolins la trobem des de ben antic, però no hem localitzat cap autor que descrigui fidelment aquestes 
escenes representades al claustre. Esop, en una de les seves faules, ens relata l’astúcia de la mustela, per enganyar les seves víctimes:

En una casa hi havia moltes rates. Una mustela ho va saber, va entrar-hi i  caçant una rata darrera l’altra, se les anava menjant. 
Les rates, en veure’s tan ferotjament assetjades, es van amagar en diferents forats. La mustela, com que ja no podia agafar-les, 
va pensar que havia de trobar una solució que li permetés arribar a elles. Per aquest motiu va pujar a una biga i penjant-se d’un 
clau que hi havia es va fer la morta. Quan una de les rates, la va veure, va dir: Ei,tu!; tot i que et fessis un sac de pell, no m’acostaria 
a tu!1

Esop clou la faula dient-nos que els homes prudents, quan tenen molta experiència de la maldat d’alguns, no es deixen enganyar fàcilment.



Gràcies avi , un any més... m’heu acompanyat!!!

Patrocina:




