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9-MONUMENTS:
    La Seu Vella
ll
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9-MONUMENTS
La Seu Vella de Lleida
La Seu Vella de Lleida està situada dalt d’un turó. La
seva construcció es va començar a inicis del segle XIII,
i va durar 250 anys;  iniciada amb estil romànic i poc a
poc s’incorporà l’estil gòtic.

L’edifici té tres cosos: l’esglèsia o basílica, el claustre i
el campanar.

La basílica és el cos més antic. Està formada per tres
naus amb creuer. Al llarg de les naus laterals apareixen
moltes capelles amb sepulcres esculpits. La basílica té
set portes, quatre s’obren a l’exterior i tres comuniquen
amb el claustre. Totes són romàniques. La porta  de Sant
Berenguer és la més antiga i senzilla; la porta de
l’Anunciata, la dels Fillols i la Principal estan decorades
amb elements geomètrics i vegetals. El cimbori d’estil
gòtic enlaire la cúpula situada sobre el creuer.

El claustre és d’estil gòtic. Consta de quatre galeries
amb un pati central envoltat per grans arcades amb
decoració geomètrica. Cal destacar les gàrgoles del
sostre que recullen l’aigua de la pluja. La porta dels
Apòstols permet l’accés al claustre des de l’exterior.

El campanar fou la darrera construcció, d’estil gòtic, tot
decorat amb pinacles i gàrgoles.Té una alçada de 60 m.
És de planta octogonal.
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!!!!!On es troba situada la Seu Vella?……………………………............

!!!!!Quin va ésser l’estil inicial de la construcció?…….................

………………………………………………………………………………....................

!!!!!Quant es va trigar a edificar-la?………………………………………

!!!!!Com està decorada la porta principal?…………………...............

………………………………………………………………………………....................

!!!!!Fes un petit diccionari:

capitell……………………………………………………………………....................

.....................................................................................................................................

cimbori……………………………………………………………………...................

……………………………………………………..........................................................

gàrgola…………………………………………………………………......................

...................................................................................................................................

rosassa…………………………………………………………………...................

...................................................................................................................................

!!!!!Identifica en el plànol:

1.  el claustre 2.  el campanar
3.  la porta dels Apòstols 4.  la basílica
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!!!!!Identifica els següents elements arquitectònics i escriu el nom a la fotografia on corresponguin.

rosassa
porta dels fillols

claustre                            campanar
columna i capitell      porta dels Apòstols
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Lo campanar de Lleida
A dalt de la muntanya que domina
com miranda els bells termes lleidatans,
s’enlaira un campanar fet per gegants

o per homes de raça gegantina.

Quan guaita cap avall, l’aigua veïna
del riu li dóna espill i l’horta encants;
i guaitant cap amunt, toca amb les mans

i conversa amb la lluna i la boirina.

Pugem-hi, doncs... L’escala cargolada
que als ulls dóna mareig i al cor neguit,

sembla que estigui des del cel penjada.

I amunt, amunt, ¡ja ets dalt! Ara, esperit,
si et sents d’àliga el cor, ¡pren revolada,
que ja ets a mig camí de l’infinit!

Magí Morera

Llegeix la poesia

!!!!!A quina edificació fa referència?.............

............................................................................

!!!!!Com ho saps?………………….............................

.............................................................................................

!!!!!Per què creus que el poeta diu que està

fet per gegants? ……………….................................

.........................................…………………………………....

...........……………………………………………………….....

!!!!!Què veu quan guaita?……...............................

………………………………………………………………....

…………..............................................................................

.............................................................................................

!!!!!Com es diu el poeta?

.............................................................................




