VISITES AL PATRIMONI

Contacte
693 720 202 / reserves@cataloniasacra.cat
www.cataloniasacra.cat
Carrer de l’Albergueria, 1 08500 Vic

CATALONIA SACRA
Més de mil anys de cristianisme a Catalunya han deixat un
pòsit meravellós de patrimoni cultural i artístic. Un patrimoni
que ens arriba en forma d’ermita perduda al Pirineu,
d’església parroquial de les viles, de gran catedral de les
ciutats, o d’isolat monestir.
Un patrimoni que es concreta en grans edificis, claustres
o campanars, i també en petits objectes litúrgics -obres
mestres de l’orfebreria-, passant per retaules i ornaments,
música i festes.
Un patrimoni que, fruit dels segles de cultura, és reflexe de
l’evolució dels estils artístics, des del pre-romànic fundacional
fins al modernisme de Gaudí, passant pel gòtic lluminós o el
barroc escenogràfic.
Catalonia Sacra és una invitació a conèixer aquest
patrimoni, és obrir les portes i donar a conèixer les seves
raons i els seus valors.
No t’ho perdis!

CATALONIA SACRA és un
projecte creat i dirigit pel
Secretariat Interdiocesà de
Promoció i Custòdia de l’Art
Sacre (SICPAS), secretariat
de la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET) que
reuneix els Delegats
Episcopals de Patrimoni
Cultural dels deu bisbats
amb seu a Catalunya.
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Catalunya 1.000 anys
L’Església dels Pirineus
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El gòtic valencià: Morella i Sant Mateu
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Sants, homes i misteris: les esglésies de la Vall d’Àneu
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GRANS MONUMENTS
Catedral de Santa Maria de Girona

20

Catedral de Sant Pere de Vic

21

Catedral de Santa Maria d’Urgell

17

Catedral de Santa Maria Assumpta (Seu Nova de
Lleida)
Catedral de Santa Maria de Solsona

22

Monestir de Santa Maria de Ripoll
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Catedral de Santa Tecla de Tarragona
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Les esglésies de Sant Pere de Terrassa (Seu d’Ègara)
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Catedral de Santa Maria de Tortosa
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Basílica de Santa Maria de Vilafranca
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EN RUTA (només per agències de viatges)
Catalunya 1.000 anys
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L’Església dels Pirineus

ESPAIS OBERTS
Santa Maria de Castelló d’Empúries

30

Monestir de Sant Cugat del Vallès

28

Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona

31

Monestir de Sant Joan de les Abadesses

29

Església de Santa Maria la Major de Montblanc

32

Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa

DESCOBERTES
Visites guiades per descobrir en grup

Itineraris guiats d’un sol dia que recorren diferents
esglésies properes d’alt valor artístic, i que
permeten conèixer una part molt interessant i poc
coneguda de la nostra història i el nostre patrimoni
cultural.
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BISBAT
D’URGELL

DESCOBERTA/MATINAL

Les parròquies de la
Vall d’Aran
Sant Andreu de Salardú I Santa Maria de Cap I Santa Maria de
Cap d’Aran (Tredós) I Santa Eulàlia d’Unha I Santa Maria d’Arties

_1

_2

_3
_1 Santa Eulàlia d’Unha
_2 Santa Maria de Cap d’Aran
_3 Sant Andreu de Salardú

La Val d’Aran està esquitxada d’antics temples
INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 4 h
Accesible
www.cataloniasacra.cat
CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat

parroquials que han vertebrat la vida comunitària
dels aranesos des de fa segles. Us proposem de
visitar quatre d’aquestes extraordinàries esglésies:
Santa Maria de Cap d’Aran, Santa Eulària d’Unha,
Sant Andrèu de Salardú i Santa Maria d’Arties.
A més dels seus valors arquitectònics arrelats a
l’època medieval, els temples ens mostraran els
seus vestits interiors: pintures murals, retaules,
imatges de sants i de Verges, tresors venerats per
generacions i generacions de feligresos, com ara
la Santa Creu de Salardú, i ens permetran sobretot conèixer la fonda vida espiritual que ha bategat
i batega en aquesta magnífica vall pirinenca.
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BISBAT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT

DESCOBERTA/MATINAL

El romànic del Baix
Llobregat
Sant Ponç de Corbera I Santa Maria de Cervelló
_1

_2

_2

_3
_1 Sant Ponç de Corbera

La comarca del Baix Llobregat, avui tan urbanitzada, guarda tresors amagats que ens parlen del
seu origen. En el tombant del primer mil·lenni,
aquest territori de frontera es vertebrava mitjançant
castells, parròquies i monestirs, que teixien xarxes
complexes de relacions i dependències i parlaven

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 4 h
Accesible
www.cataloniasacra.cat

CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat
de Santa Maria de Cervelló, amb el seu color rode Déu i dels homes. Veure l’església romànica
genc tan especial, que havia exercit de parroquial
sota el castell, o la poderosa i compacta església
de Sant Ponç de Corbera, únic component que
resta d’un antic monestir benedictí, ens permet
conèixer -a banda de la fantàstica arquitectura
romànica del segle XI- una mica més aquestes
nostres arrels històriques.

_2 Sant Ponç de Corbera,
detalls
_3 Santa Maria de Cervelló
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BISBAT
DE VIC

DESCOBERTA/MATINAL

El sostre de la Catedral
de Vic
Pujada a les voltes de la Catedral de Vic

_Sostres Catedral de Vic

L’incendi de la catedral de Sant Pere de Vic ocoINFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 1,5 h
Accesibilitat: No per persones amb
mobilitat reduïda
www.cataloniasacra.cat

rregut l’any 1936 deixà el gran edifici sense sostre. L’any 1940, en cobrir-se de nou, els responsables de les obres enginyaren un extraordinari
entramat d’envanets que permeté de cobrir amb
garanties un edifici tan gran, salvant les dificultats
tècniques, econòmiques i materials del moment.

CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat

Passejar-se per aquesta mena de llimbs situats
entre les teules i les voltes de la Catedral permetrà comprendre el sistema constructiu, valorar
l’enginy dels responsables, i trobar-se dins un
àmbit arquitectònic sense gaires equivalents. La
visita acaba amb la pujada al campanar. Sens
dubte, una manera ben diferent de visitar la seu
episcopal vigatana.
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BISBAT DE
VIC / GIRONA

DESCOBERTA/1 DIA

El romànic sota
la ratlla de França
_1

_2

Sant Cristòfol de Beget I Santa Cecília de Molló I Sant Pere de
Camprodon I Santa Maria de Camprodon

_3

L’extrem oest del bisbat de Girona, des de temps Crist de Beget; o del solemne campanar de San-

_1 Santa Cecilia de Molló

immemorials i fins ben entrat el segle XX, s’estirava ta Cecília són d’aquelles que no s’esborren.

_2 Arqueta de Sant Pallari,
Santa Maria de Camprodon

fins a les terres de la Vall de Camprodon. En
aquest verd i feréstec enclavament dels Pirineus, INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
a tocar avui la ratlla de França, hi nasqué l’any 904
Durada aproximada: 6 h
l’església parroquial de Sant Pere de Camprodon,
Dinar: Molló
Accessibilitat: algunes escales
quan segurament Santa Cecília de Molló ja existia.
www.cataloniasacra.cat
La fundació d’un monestir benedictí a Sant Pere
pocs anys més tard acabà de donar personalitat CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
a aquesta xarxa d’Església, i possibilità la creació
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat
d’altres esglésies parroquials, com ara Sant Cristòfol de Beget. Tots aquests temples foren refets
i ampliats en el segle XII, i ens han arribat avui
en la pletòrica simplicitat arquitectònica del darrer
romànic. Les imatges del campanar sobre l’altar
de Sant Pere; de la imponent talla romànica del

_3 Monestir de Sant Pere de
Camprodon
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BISBAT
DE SOLSONA

DESCOBERTA/MATINAL

Els retaules barrocs del
Solsonès
Sant Jaume de Riner I Santuari del Miracle I Sant Pere de
Matamargó

_1

_2
_1 Sant Pere de Matamargó
_2 Santuari del Miracle

El Bisbat de Solsona té bona part del seu territori
INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 4 h
Accesibilitat: Cal fer una pujada de 200 m
fins a l’església de Sant Jaume de Riner
www.cataloniasacra.cat

emboscat i muntanyós, alhora acollidor i feréstec.
Enmig d’aquest paisatge, un seguit d’esglésies
rurals guarden en els seus interiors uns tresors
artístics també acollidors, i també una mica feréstecs: els retaules barrocs de les esglésies de
Sant Jaume de Riner, el santuari del Miracle i Sant

CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat

Pere de Matamargó són una mostra excepcional
de l’art dels segles XVII i XVIII, i formen un conjunt
harmònic i emocionant amb l’edifici que els acull i
la natura que els envolta.

BISBAT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT

06

DESCOBERTA/MATINAL

Esglésies entre vinyes
_1

_2

Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs I Sant Martí Sarroca I Basílica de Santa Maria de Vilafranca I Església de Sant Francesc

_3

L’arxiprestat de Vilafranca, al Penedès, fa d’enllaç un magnífic retaule gòtic dedicat a Sant Jordi i la
entre el que s’han anomenat, històricament, Mare de Déu, obra de Lluís Borrassà. El romànic
les dues catalunyes: la Catalunya Vella, nord tardà i el gòtic ple es donen la mà en aquesta ruta
amunt, i la Catalunya Nova, en direcció a l’Ebre. que transcorre entre vinyes.
En aquesta franja fronterera hi senyoregen bells
conjunts romànics tals com Sant Sebastià dels
Gorgs –amb uns notables campanar, claustre i
INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
la qual conserva antics retaules i elements esDurada aproximada: 4,5 h
Accessible: Escales a la cripta
cultòrics molt interessants. Però també hi trobem
Possibilitat d’acabar amb un vermut al
l’esplendor urbà del gòtic: en la ciutat de VilafranVINSEUM
ca del Penedès s’aixeca la imponent església paportalada– i Santa Maria de Sant Martí Sarroca,

rroquial de Santa Maria, una basílica d’una sola

www.cataloniasacra.cat

nau, del segle XV, amb una cripta renaixentista,
CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
de Sant Francesc, amb sorprenents i nombroE-mail: reserves@cataloniasacra.cat
ses sepultures esculpides que conviuen amb
i hi podem admirar també l’església del Convent

_1 Monestir de Sant Sebastià
dels Gorgs
_2 Claustre de Sant Francesc
_3 Basílica de Santa Maria de
Vilafranca del Penedès, cripta
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BISBAT
TORTOSA

DESCOBERTA/1 DIA

El gòtic valencià:
Morella i Sant Mateu
Sant Mateu I Santa Maria la Major de Morella I Convent de Sant
Francesc i Castell de Morella

_1

_2

_3
_1 Sant Mateu
_2 Sant Francesc i Castell de
Morella
_3 Santa Maria la Major de
Morella

En la part sud del bisbat de Tortosa, dues grans
INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 6 h
Dinar a Morella
Accessibilitat: campanar i castell, no accesible per persones amb mobilitat reduïda
www.cataloniasacra.cat

esglésies arxiprestals presideixen les comarques
dels Ports -Santa Maria la Major de Morella- i del
Baix Maestrat -Sant Mateu-. Els dos temples, majestuosos, colossals, començats a edificar en la
darreria del període romànic després del pas de
Jaume I, però bastits en la seva plenitud durant
els segles XIV i XV, són possiblement els millors

CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat

exemples de l’arquitectura gòtica valenciana religiosa. És impossible no meravellar-se davant les
portades ogivals de Morella, que transformen de
visitant a fidel a tot aquell qui passa sota seu, o no
sentir-se petit sota l’imponent campanar de Sant
Mateu, octogonal i fortificat. Història, cultura i fe
fetes pedra.
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BISBAT
D’URGELL

DESCOBERTA/1 DIA

Les esglésies romàniques de la Vall de Boí
_1

_2

Santa Eulàlia d’Erill la Vall I Sant Joan de Boí I Sant Climent de
Taúll I Santa Maria de Taüll

_3

La Vall de Boí acull un seguit d’esglésies romàni- esglésies d’aquesta vall pirinenca és un privilegi

_1 Santa Maria de Taüll

ques excepcional. És excepcional la seva unitat i una experiència cultural i espiritual de primera

_2 Sant Joan de Boí

d’estil, la seva puresa arquitectònica, l’eficàcia magnitud.

_3 Santa Eulàlia d’Erill la Vall

estètica de la seva simplicitat compositiva –amb
els campanars com a estandart– la conservació
INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
l’arquitectura amb la seva decoració interior, la
Durada aproximada: 7 h
Dinar: Taüll
integració en un paisatge feréstec i humanitzat alAccessibilitat: Campanars no accesibles per
hora. Visitar les esglésies de Santa Santa Eulàlia
persones amb mobilitat reduïda
d’Erill la Vall, Sant Joan de Boí, Sant Climent de
d’una atmòsfera religiosa autèntica, la fusió de

Taüll i Santa Maria de Taüll ens permet entendre

www.cataloniasacra.cat

una època, i veure també com el mateix espeCONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
simple evocació dels noms ja ens transporta imE-mail: reserves@cataloniasacra.cat
mediatament a l’essència de l’art romànic, a una
rit ha arribat plenament fins als nostres dies. La

mena d’ànima de l’Església catalana, a un bressol de la nostra identitat col·lectiva. Recórrer les
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BISBAT DE

DESCOBERTA/MATINAL

SANT FELIU DE LLOBREGAT

A peu per Pontons
Pontons I Sant Joan de la Muntanya I Santa Magdalena I Sant
Salvador de la Balma

_2

_3

_1 Sant Joan de la Muntanya
_2 Sant Salvador de la Balma
_3 Santa Magdalena

_1

El terme de Pontons és un dels més grans i munINFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Ruta a peu
Durada aproximada: 4 h
Accesibilitat: Apte per a caminadors
habituals
Distància: 7,5 km
Desnivell acumulat: 320 m
Dificultat: mitjana
Temps de la caminada: 2,15 h
		
www.cataloniasacra.cat

tanyenc de la comarca de l’Alt Penedès. La petita vall de la riera de pontons i sobre tot el seu
feréstec congost, han donat peu a l’existència
d’aquests tres temples que visitarem.
L’església romànica de Sant Joan de la muntanya,
antiga capella del castell de Pontons i parròquia
del terme, de l’església de Santa Magdalena, la
nova parròquia creada en el moment que els vilatans del castell es van agrupant al costat de la
ribera dreta de la riera, i creen aquest nou centre

CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat

d’interès religiós, degut a les modificacions només ens resta part de la façana romànica, i per
últim la capella de Sant Salvador de la Balma, una
església gòtica troglodítica que aprofita una cavitat del congost de la riera de Pontons.

BISBAT
DE SOLSONA

10

DESCOBERTA/MATINAL

Pels dominis de la Quar
i la Portella
_1

_2

Sant Andreu de Sagàs I Sant Maurici de la Quar I Monestir de
Sant Pere de la Portella

_3
_1 Sant Maurici de la Quar

La ruta que us proposem transcorre pels antics
dominis del monestir de la Portella; un dels cenobis més poderosos i també més desconeguts
del Berguedà.
En aquest itinerari coneixerem dues joies del
romànic llombard; l’església de Sant Andreu de
Sagàs de planta basilical, tres naus i notable ca-

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 4 h
Accessibilitat: La pujada a Sant Maurici de la
Quar no és accessible per gent amb mobilitat
reduïda
Es pot completar pujant al Santuari de la
Quar

pçalera i el monestir de Sant Pere de la Portella,
antic cenobi benedictí que conserva encara en

www.cataloniasacra.cat

molt bon estat l’església, el claustre de dos pisos CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
així com bona part de les dependències monàsE-mail: reserves@cataloniasacra.cat
tiques com ara la sala capitular o el refectori.
Conèixer aquests monuments és poder introduirnos en els temps medievals quan el paisatge de
la Catalunya interior estava representat per grans
construccions, símbols d’un poder puixant.

_2 Monestir de Sant Pere de
la Portella
_3 Sant Andreu de Sagàs
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BISBAT
DE GIRONA

DESCOBERTA/1 DIA

El Pla de l’Estany i
la Garrotxa
Monestir Sant Esteve de Banyoles I Santa Maria de Porqueres I
Monestir Sant Pere I Sant Vicenç de Besalú I Sant Sepulcre de Palera

_1

_2

_3
_1 Monestir Sant Esteve de
Banyoles
_2 Santa Maria de Porqueres
_3 Sant Vicenç de Besalú

L’interior muntanyós de la diòcesi gironina, a reINFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 6 h
Dinar: Palera
Accesibilitat: Cal travessar Besalú caminant
www.cataloniasacra.cat

dòs de les primeres estribacions pirinenques,
combina els nuclis dinamitzats per grans parròquies i convents urbans i les valls més o menys
extenses, de pobles petits i hàbitats dispersos.
La muntanya, esquitxada de masies, compta amb
petits veïnats que molt sovint apleguen poca cosa

CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat

més que la parròquia i la rectoria. Aquesta descoberta, que s’enfila del pla de Banyoles cap a la
Garrotxa, ens permetrà visitar primer el monestir
de Banyoles, amb la feliçment recuperada arqueta de Sant Martirià, i -després de passar per Santa
Maria de Porqueres i les impressionants esglésies
de Besalú-, ens portarà a l’església romànica del
Sant Sepulcre de Palera, amb la seva hostatgeria
recentment restaurada.

ARQUEBISBAT
DE BARCELONA

12

DESCOBERTA/MATINAL

Sant Just i Pastor i el Baptisteri paleocristià de la
Catedral
de Barcelona
Basílica de Sant Just i Pastor I Baptisteri Paleocristià de la
_1

Catedral de Barcelona

_2

Els testimonis materials de les primeres comuni-

INFORMACIÓ:
tats cristianes implantades en territori català són
Visita guiada per a grups
molt escassos. L’onada gegant d’inestabilitat que
Durada aproximada: 3,5 h
Accessibilitat: Algunes escales a Sant Just i
patí Catalunya durant els segles VIII i IX, sumades
Pastor
a la forta empenta constructiva de l’Església catalana en el tombant del mileni i durant els segles
romànics provocaren que avui tinguem molt poca

www.cataloniasacra.cat

CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
glésies anomenades “paleocristianes”. A la ciutat
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat
de Barcelona, i a pocs metres de distància l’un
informació de les característiques d’aquestes es-

de l’altre, trobem dos testimonis importantíssims
d’aquesta època fundacional: el baptisteri paleocristià de la Catedral de Barcelona, i les restes
de la basílica visigòtica dels Sants Just i Pastor.
Conèixer les seves estructures i sobretot les seves raons de ser és submergir-se en l’orígen de
la presència del cristianisme a la gran ciutat de
Barcelona.

_1 Baptisteri Paleocristià de la
Catedral de Barcelona
_2 Basílica de Sant Just i
Pastor
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BISBAT
DE GIRONA

DESCOBERTA/MATINAL

Sant Miquel i Sant
Tomàs de Fluvià
Monestir de Sant Miquel de Fluvià I Església de Sant Miquel de
Fluvià I Sant Tomàs de Fluvià

_1

_2
_1 Sant Miquel de Fluvià
_2 Sant Tomàs de Fluvià

Prop del riu que els dóna nom i recollits en la plaINFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 3,5 h
Acessibilitat: Campanar de Sant Miquel
de Fluvià no accessible per persones amb
mobilitat reduïda
Desplaçament: En vehícle propi des 		
de Sant Miquel fins a Sant Tomàs

na empordanesa -tan a prop i tan lluny alhora del
brogit de la costa- les esglésies de Sant Tomàs i
Sant Miquel de Fluvià són d’aquelles meravelles
que una vegada visitades, ja no es poden oblidar.
Si Sant Miquel -centre d’una comunitat benedictina fins a mitjan segle XIX- ens rep de lluny amb
el seu magnífic campanar construït a l’estil llom-

www.cataloniasacra.cat
CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
E-mail: reserves@cataloniasacra.cat

bard i de prop amb la seva Mare de Déu gòtica
d’alabastre policromat, tan estimada pels veïns,
Sant Tomàs ens impressiona pel contrast entre la
seva arquitectura robust i cepada, la delicadesa
extrema de la seva pintura mural interior, que recorre presbiteri i volta per embolcallar-nos i posarnos en el centre del Misteri.
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BISBAT
D’URGELL

DESCOBERTA/1 DIA

Sants, homes i misteris: les
esglésies de la Vall d’Àneu
_1

Monestir de Sant Pere de Brugal I Santa Maria de la Vall d’Àneu
I Sant Joan d’Isil

_2

Les Valls d’Àneu, situades a la capçalera del Sant Pere; i es clou amb la visita a Sant Joan d’Isil,
Noguera Pallaresa, constitueixen un àmbit físic i un imponent temple parroquial, capçat encara
humà amb una personalitat pròpia històricament pels seus tres absis situats ran de riu, amb finestreballada. Ens en parlen els documents antics, trals gòtics, una portalada escultòrica poderosa,
escrits pels comtes de Pallars des del segle XII, i i algunes escultures ben inquietants encastades
ens en parlen sobretot els seus edificis religiosos, als seus murs.
que encarnen paisatge, història, sentiment i comunitat des de temps remots amb una força que INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
impressiona.
Durada aproximada: 8 h
La visita que proposem s’inicia amb una petita
Dinar: Esterri o a la Guingueta d’Àneu
però fantàstica excursió que ens porta a peu fins
Acessibilitat: Cal pujar i baixar caminant a
Sant Pere del Burgal (30 minuts per trajecte)
a Sant Pere del Brugal, un edifici romànic amb
una riquesa monumental insòlita; ens porta des-

www.cataloniasacra.cat

prés a Sant Pere de Sorpe, un temple romànic
de tres naus, actualment capgirat, que custodia CONTACTE/RESERVES:
Telèfon: 693 720 202
béns mobles molt interessants, entre ells el retauE-mail: reserves@cataloniasacra.cat
le major, renaixentista, amb la talla romànica de

_1 Monestir de Sant Pere de
Brugal
_2 Santa Maria de la Vall
d’Àneu

GRANS MONUM
Visites guiades al patrimoni

Visites guiades a monuments de
l’Església catalana que, per les seves
dimensions, la seva història, el seu
valor artístic i les seves característiques
arquitectòniques, són obres cabdals del
patrimoni cultural català.
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

_Catedral de Girona

DE GIRONA

Catedral de Santa Maria de Girona
En el mateix indret del fòrum romà de l’antiga ens rep al capdamunt de noranta graons de peGerunda, dominant tot el barri vell de la ciutat, dra picada amaga, en realitat, una església gòtis’alça l’imponent catedral de Santa Maria de ca extraordinària amb una única nau que, amb
Girona formant, juntament amb l’agulla de Sant 22,98 metres, és la més ampla del món després
Feliu, un dels símbols més representatius de la de la de la basílica de Sant Pere del Vaticà. El
ciutat. La primera catedral romànica de Santa seu interior acull un important conjunt de mobiliari
Maria es construiria sobre els vestigis romans en- litúrgic romànic i gòtic, amb peces com la “Catre els segles X i XI. D’aquesta època romànica es dira de Carlemany”, el retaule de Pere Bernés, o
conserva la Torre de Carlemany -situada al costat el magnífic baldaquí d’argent, que conforma una
de l’Evangeli i actualment fent funcions de con- de les peces d’orfebreria més espectaculars de
trafort- i el claustre. La gran façana barroca que la diòcesi.

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 3 h
Acessibilitat: Algunes escales

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Basílica de Sant Feliu de Girona
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

DE LLEIDA

Catedral de Santa Maria Assumpta

_Seu Nova de Lleida

(Seu Nova de Lleida)

La Catedral nova de Lleida, dedicada a catedral és un dels temples més interessants del
l’Assumpció de la Mare de Déu, està ubicada segle XVIII català. És digna hereva de la “Seu Vea la plana de la ciutat, a l’eix vora el riu, marcat lla”, antiga catedral medieval, situada dalt del turó,
per l’antiga via romana, i erigida en la Lleida mo- desafectada i convertida en caserna militar l’any
derna. Iniciada l’any 1761, es consagrà vintanys 1707.
més tard, elegant, noble, pausada, diàfana. Mare
de totes les esglésies de la diòcesi de Lleida, la

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 2 h
Acessible

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Església de Sant Llorenç

www.cataloniasacra.cat
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

_Mare de Déu del Claustre

DE SOLSONA

Catedral de Santa Maria de Solsona
L’església canonical de Santa Maria de Solsona ens permetrà descobrir, més enllà del seu valor
fou convertida, l’any 1593, en la catedral del nou artístic i de les petjades de la història, el sentit oribisbat de Solsona. De l’antic temple romànic en ginal del temple, la seva raó de ser i la seva lògica
perviuen encara els absis i el campanar, així com al servei de la comunitat cristiana.
la magnífica imatge de la Mare de Déu del Claustre, esculpida en pedra. La major part de l’edifici
actual, però, respòn a diferents reconstruccions
fetes a partir de l’època gòtica. La visita guiada

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 2 h
Acessible

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Santuari del Miracle de Riner

www.cataloniasacra.cat
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

DE TARRAGONA

Catedral de Santa Tecla de Tarragona
La catedral de Santa Tecla de Tarragona s’aixeca

l’art i l’evolució, també, de les devocions. Veure

a la part alta de l’acròpolis o turó de la ciutat an-

la façana gòtica, pujant les escales que hi me-

tiga. Els seus ciments s’emplacen sobre les res-

nen, provoca un goig emocional de primera mag-

tes d’unes antigues i conegudes construccions

nitud. Conèixer les obres d’art que s’allotgen al

romanes. Davant nostre veiem ara una magnífica

seu interior, de molt diferents èpoques, tècniques

església gòtica, amb planta de creu llatina, tres

i intencions, és una experiència cultural i estèti-

naus amb els respectius absis i transepte. Les

ca irrepetible. La Catedral de Tarragona és, sens

naus laterals allotgen sengles capelles, bastides

dubte, un dels monuments cabdals del patrimoni

entre els contraforts des del segle XV al segle

cultural d’Europa.

_Catedral de Santa Tecla

XVIII, que ens mostren l’evolució estilística de

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 3 h
Acessible: Llevat del campanar

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Santa Maria de Montblanc
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

_Retaule gòtic de la Verge de
les Estrelles

DE TORTOSA

Catedral de Santa Maria de Tortosa
La Catedral de Santa Maria de Tortosa és difícil pella del Santíssim donà per acabades les grans
de percebre exteriorment en tot el seu esplendor; modificacions de la catedral. És un privilegi poder
això accentua l’impacte, un cop a dins, que ens conèixer el magnífic retaule gòtic de la Verge de
provoca la seva ànima gòtica, esplèndida i llumi- les Estrelles -titular del temple-, amb la seva esnosa. L’any 1347 es posà la primera pedra de tructura que permet tancar-se i obrir-se, situat rera
l’església actual, construïda a la riba esquerra de un enorme altar d’un sol bloc de pedra; o poder
l’Ebre sobre les seves predecessores visigòtica i recollir-se a la gran capella de la Santa Cinta, un
romànica; és un edifici de tres naus, amb una gi- dels conjunts barrocs més importants de Catarola doble inèdita a la resta de Catalunya. Durant lunya; o veure l’antic cor de fusta tallada, renaiels segles següents va seguir essent completa- xentista, que ocupava el centre de la nau i que
da, fins que l’any 1844 la construcció de la Ca- avui es custodia a la nova exposició permanent.

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 3 h
Acessible: No en tot el recorregut

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Exposició permanent Santa Maria de
Tortosa
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

DE VIC

Catedral de Sant Pere de Vic

_Catedral de Vic

La Catedral de sant Pere de Vic és un edifici

arquitectura neoclàssica, obra dels Morató en

d’arrels milenàries, Seu del bisbe i església mare

època del bisbe Veyán; o les pintures de Josep

del Bisbat de Vic. La catedral conserva esplèn-

Maria Sert, fetes dues vegades durant el segle

dids testimonis de totes les etapes del seu periple

XX, que ocupen els grans murs interiors i impres-

històric: el campanar i la cripta romànics, que ens

sionen per les seves composicions agosarades i

parlen del bisbe i abat Oliba, qui la feu construir

pel fascinant contrast de l’or brillant amb la foscor

de nou durant la primera meitat del segle XI; el

de les ombres...

claustre lluminós i el retaule major de Sant Pere,
obra de Pere Oller, magnífics exemples del període gòtic; l’urna d’argent que honora Sant Bernat
Calbó, obra mestra de l’orfebreria barroca; la gran

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 3 h
Acessibilitat: No a la pujada al campanar

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Museu Episcopal de Vic

www.cataloniasacra.cat
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

_Santa Maria d’Urgell

D’URGELL

Catedral de Santa Maria d’Urgell
Agombolada pels cims pirinencs que la flanque- na que molts estudiosos han reconegut. Al sud,
gen, la Catedral de la Seu és un cas especial el claustre també romànic, amb capitells esculentre les seves companyes catalanes: és l’única pits, ha protegit durant segles els canonges en
d’entre elles que conserva íntegrament l’edifici els seus trasllats d’un espai a l’altre del conjunt
romànic, que data del segle XII. D’aspecte massís catedralici, i ha permès de celebrar els diferents
i solemne, l’església té tres naus capçades per actes litúrgics estacionals. Realment, visitar la
un ampli creuer amb cinc absis i unes originals Catedral d’Urgell és transportar-se directament
galeries superiors que l’il·luminen la nau central al cor d’un Pirineu medieval que va veure néixer
i que es perllonguen a l’exterior de l’absis major. Catalunya.
Dues torres inacabades s’alcen als extrems del
transsepte, testimoni potser d’una influència italia-

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 3 h
Acessible

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Museu Diocesà d’Urgell
Sant Vicenç d’Estamariu
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

DE VIC

Monestir de Santa Maria de Ripoll

_Monestir de Santa Maria de
Ripoll

El conjunt monacal de Santa Maria de Ripoll és un Oliba, qui en fou abat des de l’any 1008 fins al
dels espais arquitectònics més bells i evocadors 1046, impulsor d’un Scriptorium i una biblioteca
de Catalunya. L’extraordinària portalada romànica, de renom europeu; els comtes Ramon Berenguer
la basílica de set absis, el gran claustre de doble III i IV, que hi són enterrats; o el bisbe Josep Morpis, recentment restaurat, i la seva necròpoli sota gades, qui feu renéixer l’església de les seves ruil’altar conformen un conjunt únic, un gaudi per als nes a finals del segle XIX, són personatges cabamants de l’art i de la història. Però Ripoll trans- dals de la nació i l’Església catalana, íntimament
cendeix més enllà de les pedres. El comte Guifré relacionats amb el monestir. No en va es diu que
el Pelós, fundador del monestir l’any 880; el gran Ripoll és “el bressol de Catalunya”.

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 3 h
Acessible

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Monestir de Sant Joan de les Abadesses

www.cataloniasacra.cat
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BISBAT

GRANS MONUMENTS

DE TERRASSA

_Sant Pere de Terrassa

Les esglésies de Sant Pere de Terrassa
(Seu d’Ègara)

El conjunt de les esglésies de la Seu d’Egara de major esplendor d’un recinte de dimensions
és un conjunt únic a Europa. Les tres esglésies molt notables per al seu temps, un símbol del poque el formen són un testimoni únic de l’art i der medieval en uns segles molt convulsos i de la
l’arquitectura de diferents èpoques: dels primers religió que va marcar profundament el naixement
segles del cristianisme a la Hispània romana, de l’Europa medieval, el cristianisme. La visita -del
d’una poderosa seu episcopal durant el Regne- tot imprescindible a qui vulgui conèixer la cultura
dels Visigots i d’un recinte religiós molt especial del nostre país- ens obre el sulls a una realitat que
en el marc de la Catalunya medieval i de l’art molt pocs coneixen.
romànic. El Bisbat d’Ègara (fundat cap al 450 i
desaparegut als segles VIII-IX) va significar l’època
CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 3 h
Acessible

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Catedral del Sant Esperit de Terrassa

24

BISBAT DE

GRANS MONUMENTS

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Basílica de Santa Maria de Vilafranca

_Santa Maria de Vilafranca

La basílica de Santa Maria de Vilafranca del Pe- exteriors, com ara el portal lateral original, de punt
nedès s’aixeca poderosa al centre de la vila, bas- rodó, amb una pintura de la crucifixió, o com ara
tida en un gòtic primerenc sobre una construcció les gàrgoles, entre contraforts, amb aparença
més antiga. Senyoreja el casc antic, envoltada de d’animals reals o irreals. Però també ens sorplacetes, carrerons i de cases senyorials. Vista prendran els tresors que guarda en el seu interior,
d’aprop, sobta la seva simplicitat, fruit de la seva com ara la magnífica cripta, construïda al segle
estructura d’una gran nau única coberta amb vol- XVI, coberta amb una atrevida volta de creueria,
tes de creueria, flanquejada per capelles laterals rebaixada, que guarda una de les millors obres
bastides entre estructures i contraforts de robus- de l’escultor modernista Josep Llimona: el grup
tesa pètria. Cal apreciar-ne les seves subtilitats escultòric de l’Enterrament de Crist, de solemne
marbre blanc.
CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

INFORMACIÓ:
Visita guiada per a grups
Durada aproximada: 2 h
Acessible: Llevat cripta i campanar

www.cataloniasacra.cat

TAMBÉ ET PODEM ACOMPANYAR A:
Església del Convent de Sant Francesc
de Vilafranca

www.cataloniasacra.cat

EN RUTA

Grans itineraris pel patrimoni català

Itineraris a realitzar en prop d’una
setmana, a través de Catalunya, que
permeten visitar autèntics tresors del
patrimoni cultural de l’Església seguint
un fil històric o artístic que els uneix.

25
EN RUTA

BISBATS
D’URGELL, TARRAGONA,
SAN TFELIU DE LLOBREGAT
I BARCELONA

NOMÉSAGÈNCIESDEVIATGESNOMÉSAGÈNCIESDEVIATGESNOMÉSAGÈNCIESDEVIATGESNOMÉSAGÈNCIESDEVIATGESNOMÉSAGÈNCIES

_1

Catalunya 1.000 anys
La inculturació de l’església a Catalunya -de
la parròquia a la Catedral- ha creat, durant
més de 1.000 anys, joies del patrimoni
cultural europeu que ens arriben avui en dia
carregades d’història, art i fe. El recorregut,
seguint un fil cronològic, ens portarà per les
grans obres mestres dels diferents estils
artístics -del romànic fins a Gaudí, passant
pel lluminós gòtic i l’escenogràfic barroc-.

L’art romànic, al voltant de l’any 1000, s’encarnava
en ermites perdudes i en grans catedrals com si
els edificis nasquéssin de dins de la terra. Les
esglésies de la Vall de Boí, patrimoni de la humanitat, en són un gran exemple. En entrar en
terres conquerides al món musulmà, l’art gòtic
s’obria camí en els grans monestirs de la plana,
com ara Santa Maria de Poblet, o en les esglésies
de ciutats plenes de vitalitat, com Santa Maria,
a Montblanc, o la grandiosa catedral de Tarra-

_2

_3

_4

_5

_6

Dia 1: Esglésies romàniques de la Vall de
Boí: Santa Eulàlia d’Erill la Vall i Sant
Joan de Boí
Dia 2: Esglésies romàniques de la Vall de
Boí: Sant Climent de Taüll i Santa Maria
de Taüll, amb visita al “mapping”
Dia 3: Monestir cistersenc de Santa
Maria de Poblet
Dia 4: Santa Maria de Montblanc i
catedral de Santa Tecla de Tarragona
Dia 5: Església barroca de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges. Cripta
Güell, de Gaudí
Dia 6: Sagrada Família de Barcelona

gona, esglésies plenes de llum, d’alçada i de finor. Les ganes d’explicar i d’impressionar pròpies
de l’època barroca ens portaren grans esglésies
parroquials, plenes de retaules daurats que embolcallaven al feligrès i el deixaven admirat; Sant
Bartomeu de Sitges, ran de mar, és una meravella
de l’art i del plaer de viure. L’arrencada del segle

_1 Monestir cistersenc de
Santa Maria de Poblet
_2 Santa Eulàlia d’Erill la Vall
_3 Sant Joan de Boí
_4 Sant Climent de Taüll,
mapping
_5 Sant Bartomeu i Santa
Tecla de Sitges

XX proporcionà un patrimoni creatiu i arrabatador

_6 Cripta de la colonia Güell

com mai s’havia viscut: el modernisme, encapça-

_7 Sagrada Família de
Barcelona

lat per Antoni Gaudí, aixecava temples com la
cripta de la colònia Güell o la Sagrada Família de
Barcelona que formen part, ben merescuda, dels
grans tresors de la humanitat. Obres mestres,
totes elles, que ens parlen de l’home i del seu
esperit, i del seu pas per Catalunya.

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

_7

26

BISBATS
D’URGELL, VIC I GIRONA

EN RUTA

NOMÉSAGÈNCIESDEVIATGESNOMÉSAGÈNCIESDEVIATGESNOMÉSAGÈNCIESDEVIATGESNOMÉSAGÈNCIESDEVIATGESNOMÉSAGÈNCIES

_1

L’Església dels Pirineus
Itinerari que visita, en una
setmana, els monuments
imprescindibles de l’art romànic
del Pirineu Català, de la Vall de Boí
fins a Girona.

Els Pirineus van veure néixer l’art romànic a Catalunya. Petites ermites i parròquies, però també
grans catedrals i monestirs van poblar valls fèrtils
i al mateix temps una mica hostils. Avui segueixen dignes, poderoses, magnètiques, com si
fossin nascudes de la mateixa terra. Visitem les
esglésies de la Vall de Boí, un conjunt excepcional pel seu nombre i per la puresa de les seves
construccions, avui més comprensibles gràcies
a la tecnologia digital usada en el mapping de
l’església de Taüll. Farem parada a la catedral de

_2

_3

_4

_5

_6

Dia 1: Esglésies romàniques de la Vall de
Boí: Santa Eulàlia d’Erill la Vall
Dia 2: Esglésies romàniques de la Vall de
Boí: Santa Maria de Taüll, Sant Climent
de Taüll -con visita al “mapping”-,
i Sant Joan de Boí
Dia 3: Sant Vicenç d’Estamariu
Dia 4: Catedral de Santa Maria de la Seu
d’Urgell i Santa Maria de Talló
Dia 5: Santuari de Núria i Monestir de
Santa Maria de Ripoll
Dia 6: Sant Cristòfol de Beget, Santa
Maria de Camprodon i Sant Pere de
Camprodon
Dia 7: Catedral de Santa Maria de
Girona

Santa Maria de la Seu, única catedral romànica

_1 Sant Climent de Taüll

de Catalunya, impressionant en la seva sobrietat.

_2 Santa Eulàlia d’Erill la Vall

Visitarem també el santuari de Núria, accessible

_3 Sant Vicenç d’Estamariu

només a peu o en cremallera, abans d’arribar al

_4 Catedral de Santa Maria de
la Seu d’Urgell

gran monestir de Santa Maria de Ripoll, “bressol
de Catalunya”, i passar per sota la gran portalada
romànica, únicum europeu, per quedar impres-

_5 Monestir de Santa Maria
de Ripoll

sionats per sempre. Muntanya amunt, l’església

_6 Catedral de Santa Maria
de Girona

austera de Sant Pere de Camprodon i la parro-

_7 Sant Cristòfol de Beget

quial de Sant Cristòfol de Beget, situada en un
dels pobles més bonics de Catalunya, seran la
darrera etapa abans d’arribar a la ciutat immortal
de Girona, per veure’n la Catedral de Santa Maria
i quedar, finalment, extasiats davant el “Tapís de la
Creació”, obra mestra del teixit medieval.

CONTACTE/RESERVES:
693 720 202
reserves@cataloniasacra.cat

_7

ESPAIS OBERTS
Descobreix tu mateix

Selecció d’esglésies patrimonialment
molt interessants que ja tenen un
sistema de visita i una recepció pròpia
que fan possible les visites individuals
o familiars.

27

BISBAT
DE GIRONA

ESPAIS OBERTS

Santa Maria de Castelló
d’Empúries
La Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries és un edifici que sorprèn per les seves
grans dimensions dins una població tant petita. Potser per aquest motiu la gent del territori la
considera la “catedral de l’Empordà”, una condició que, durant la segona meitat del segle XIII,
els comtes d’Empúries van perseguir i mai van aconseguir. És un gran edifici gòtic que s’obre
amb una magnífica portalada de marbre, que dóna pas a un impressionant i diàfan espai de
culte, format per tres naus coronades amb voltes apuntades sostingudes per pilars. Al presbiteri, darrera l’altar, hi podem contemplar el retaule major d’alabastre –obra mestra i única,
atribuïda a Vicenç Borràs– amb representacions esculpides de figures d’àngels i escenes de
la Passió, amb l’Ecce Homo, la Verge i Sant Joan evangelista a la part central. El conjunt està
coronat amb una gran fornícula amb la imatge de la Verge candelera, patrona de la població.

Adreça: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer, s/n
Telèfon: 972 158 019
www.cataloniasacra.cat
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BISBAT
DE BARCELONA

ESPAIS OBERTS

Catedral de Santa Creu i Santa
Eulàlia de Barcelona
La Catedral metropolitana de Barcelona creix en el mateix indret del conjunt episcopal paleocristià, al cor del Barri Gòtic de la ciutat. La seu romànica, no llunyana de la capella de
Santa Llúcia també d’aquest estil, va ser substituïda per l’edifici gòtic a partir de finals del
segle XIII, i alguns elements com la façana s’acabaren de completar a finals del segle XIX,
en estil neogòtic. L’església, càlida i acollidora, té tres naus centrades per un imponent cor
gòtic i cenyides per les capelles, que conserven una de les més importants col·leccions de
retaules gòtics. Sota l’altar major hi ha la cripta de Santa Eulàlia: el sarcòfag de la santa és una
meravellosa escultura italiana del segle XIV. El magnífic claustre, llar de les tradicionals oques
i voltat també de capelles, és lloc de pas i concurrència dels barcelonins, i per ell s’accedeix
al Tresor Capitular. Ben aprop de Santa Maria del Mar i de l’Església del Pi, transmet com cap
altra la calidesa del gòtic català.

Adreça: Pla de la Seu, s/n Barcelona
Telèfon: 933 428 262
www.cataloniasacra.cat
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Església de Santa Maria
la Major de Montblanc
En la part més enlairada del municipi s’alça, amb aires de catedral, de Santa Maria la Major. La
seva construcció s’inicià a principis del s. XIV però per raó de la pesta negra quedà inacabada
i no es finalitzà fins ben entrat el s. XVII. És un edifici imponent, del més pur estil gòtic català,
format per una única nau amb tres trams coberts amb volta de creueria i capçalera poligonal
adossada amb capelles obertes entre els contraforts. La façana, obra de l’escultor Agustí Pujol
I (1590), és una de les més importants del renaixament del país. La porta, formada per tres
cossos, té en l’inferior l’entrada semicircular amb timpà des d’on sobresurt la imatge de la
Verge amb el Nen als braços entre dos escuts de la Vila i dos àngels en actitud de pregària.
L’església conserva un gran retaule gòtic de pedra policromada, dedicat a Sant Bernat i sant
Bernabé, i la imatge gòtica de la Mare de Déu del Cor, així com un orgue monumental i altres
peces notables. Una visita que no deixa indiferent.

Adreça: Plaça de Santa Maria, 2 43400 Montblanc
Telèfon: 977 860 110
www.cataloniasacra.cat
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Monestir de Sant Cugat
del Vallès
Sobre la tomba de Cugat, martir assassinat al segle IV en l’àmbit del castell romà d’Octavià,
s’hi construí ràpidament una església paleocristiana. D’aquest antic temple en resten avui els
fonaments, situats dins el gran claustre del monestir benedictí que s’hi fundà al segle IX, i que
tingué llarga i pròspera vida durant segles, fins a l’exclaustració de 1835. El conjunt actual,
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, és centrat per la gran església medieval, mig romànica
mig gòtica, que guarda un magnífic conjunt de retaules de diferents èpoques i que saluda al
visitant amb una gran rosassa gòtica que ocupa bona part de la façana. El claustre adjacent
és una meravella de l’escultura romànica. Enmig del brogit de la ciutat, el conjunt del monestir
és un oasi de pau i de cultura.

Adreça: Plaça d’Octavià 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 936 759 951
www.cataloniasacra.cat
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Monestir de Sant Joan de les
Abadesses
El monestir de Sant Joan “de Ripoll” fou fundat per Guifré el Pelós juntament amb el de Santa
Maria de Ripoll. Hi donà la seva filla Emma perquè fos la primera de les seves abadesses. El
monestir, que tingué una llarga i tumultuosa vida, passà a anomenar-se “Sant Joan de les
Abadesses”. Del conjunt monàstic medieval en queda avui una església romànica imponent,
un claustre gòtic on s’atura el temps, el famosíssim conjunt gòtic d’escultura en fusta del
Devallament, amb el “Santíssim Misteri” de l’hòstia incorrupta que es guarda en un compartiment en el front del Crist, o els retaules d’alabastre que es guarden en l’interior del temple,
entre altres tresors.

Adreça: Plaça de l’Abadia, s/n 17860 Sant Joan de les Abadesses
Telèfon: 972 722 353
www.cataloniasacra.cat
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Basílica de Santa Maria de la
Seu de Manresa

La basílica de Santa Maria, coneguda com “La Seu de Manresa”, és un magnífic edifici gòtic
que corona el nucli antic de Manresa. Fou bastida sobre un temple romànic per l’arquitecte
Berenguer de Montagut –arquitecte també de Santa Maria del Mar, a Barcelona-, en unes
obres que s’iniciaren el 1322 i que es perllongaren durant més de 150 anys. Dintre seu, les
confraries i els gremis s’apressaren a crear les seves capelles i proveir-les de magnífics retaules gòtics, alguns dels quals encara es conserven: el meravellós retaule de l’Esperit Sant,
dels cuireters; el retaule de Sant Miquel i Sant Nicolau, de la confraria dels doctors, clergues
i canonges; el retaule de Sant Marc… Contingut i continent formen un conjunt artístic de
primeríssima fila.

Adreça: C/ Bisbe, 1 08241 Manresa
Telèfon: 938 721 512
www.cataloniasacra.cat
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