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L� Bl�� �� 10 ��y� � a��es� c�� �� �e�m�n� h� 
�na� � L��id� ��� ����� �l� pa���n�. De� ��� é� 
��� �e�it�, l� pa���n� �� ��� ��� �� ��� n�� 
�r��� �’�n� M��� �� D�� m��� �n�ig� �� l� 
S�� V��l� . A��� ��� �’h� �r�posa� e����n�� �� 
���n� M��� �� D�� e� �ract� . S’h� posa� �e� 
��e� �’���l�rad�r� � ... c�� �� T�r� �� l� S�� 
V��l�!
 
V�l� ��ud��-l�? Res�� �l� ��i��e�, ����� �l� 
��it� � �esc����rà� �� é� � �r� a��est� �mat�� .  
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Aquest recorregut comença a la zona d’aparca-
ment del Turó (plaça de la Sardana).
Si ja hi ets, comença l’aventura!
I quina millor manera de fer-ho que 
amb una selfie amb la Seu Vella de fons!

Davant teu sobresurt l’element 
més alt de la Seu Vella, el 
campanar. Les seves campanes 
van sonar per tot Catalunya 
per recordar una data molt 
assenyalada. Sabries dir quina?   

1

2

si no portes mòbil pots deixar aquesta pregunta.

---------------

Des d’aquest punt, segur que et sents molt petit!
Una sensació ben normal tenint en compte que el 
campanar té la mateixa alçada que una torre 
humana de 43 nens de 10 anys (d’1,40 m cada 
un). Saps quants metres fa?

---------
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S���e� ���... �� ������ ����ot�� m�����nt�� �� l� 
S�� V��l� ���i� n��é� �n� a���l� � 24 h��e� �� 
�lo� �� 12?

Ara, un joc de memòria visual.
Segur que has vist la silueta de la Seu Vella milers 
de vegades, però, en coneixes tots els detalls?
Encercla la resposta correcta:

4 Has arribat a la Porta dels Fillols.
Aquesta porta està vigilada. Aixeca el cap i... tatxan! 
Uns rostres et miren i alguns fins i tot et fan 
ganyotes: són dimonis. Però, què hi fa, en una 
porta, una colla de dimonis?

Fan d’escut protector per evitar que els dimonis (el                
mal) entrin a la Seu Vella.          
Fan por a la gent.
Són la prova d’un ritual satànic que es feia en aquella 
època.

Pista: aquests caps estan relacionats amb el mite de la Gorgo-
na, en què Perseu talla el cap de Medusa i el lliura a Atena. 
Busca-ho a Google i podràs respondre la pregunta.

5 Aquest punt és la zona més antiga i la més allun-
yada del campanar. Veuràs que hi ha diverses 
estructures semicirculars, que s’anomenen absis. 
Compta-les i digues quantes n’hi havia.      

Pista: alguns absis ja no hi són, però estan dibuixats al paviment.

Sabies que... un absis i altres parts de la Seu Vella van ser destruï-
des per una gran explosió que hi va haver al Castell del Rei quan 
era un magatzem de pólvora? 

6 Has arribat a la Porta dels Apòstols. Un joc de 
diferències: el dibuix de sota reprodueix com eren 
la porta i els voltants de la Seu Vella fa gairebé 
500 anys. Encercla la porta al dibuix i digues 
quines diferències hi veus respecte a la porta i el 
turó actuals.

A. Fa 500 anys, al voltant de la Seu Vella hi havia 
cases i una gran escalinata que anava des de la 
porta de la Seu Vella fins a la part més baixa del 
turó. Actualment no es conserven les cases ni 
l’escalinata. 

B. Fa 500 anys, al voltant de la Seu Vella hi havia 
cases i una gran escalinata que anava des de la 
porta de la Seu Vella fins a la part més baixa del 
turó. Actualment es conserven tant les cases com 
l’escalinata.

C. Fa 500 anys, al voltant de la Seu Vella hi havia 
cases i el campanar encara no s’havia construït. 
Actualment es poden veure tant les cases com el 
campanar.
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Ha arribat el moment d’entrar a l’interior. 
Dirigeix-te a recepció i mostra aquest itinerari 
per obtenir la teva entrada gratuïta! 

Ets al claustre. Un pati amb un jardí central 
que acostumen a tenir les catedrals, les 
esglésies i els monestirs de l’edat mitjana. 
Davant teu també hi veuràs uns finestrals 
molt decorats. Observa’ls i digues si n’hi ha 
cap de repetit. 

Pista: busca els finestrals de la foto i sabràs si n’hi ha cap 
de repetit. Però, compte, perquè no tots són al jardí!

N’has trobat dos d’iguals?   P.  SI  / Q. NO 
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Sabies que... al segle XVII, en el marc de la guerra dels 
Segadors, es van enderrocar centenars de cases situades 
al voltant de la Seu Vella per construir en el seu lloc la 
fortificació (muralla) que encara es pot veure actualment?

A-5       B-3       C-4



Ara parlarem de la mort. Sí, sí: de la mort. Ets 
davant de la tomba d’un personatge que va ser 
important a la Seu Vella. Pots esbrinar qui és? Els 
objectes que l’acompanyen t’hi ajudaran. Identifi-
ca’ls i encercla’ls.

Finalment, el que esperaves, pujar al campa-
nar, “fet per titans o per homes de raça 
gegantina”, tal com diu Magí Morera en el 
poema que hi va dedicar el 1912. Abans de 
pujar-hi, una última prova. Comença afinant 
la veu i recitant el poema. Està escrit en 
català? Ui, sembla que té faltes d’ortografia... 
Encercla tres paraules que consideris incorrec-
tes i digues per què creus que estan escrites 
així. Creus que l’any en què es va escriure hi té 
res a veure?

9 Acabes d’entrar a l’església. Situa’t al punt assen-
yalat i mira el sostre. Sembla com si fossis a la 
panxa d’una balena, oi? És gegant i s’aguanta, en 
gran part, pels pilars enormes que veus a banda i 
banda. Mesurem-los! Ho farem com es feia 
antigament, amb el cos. Compta quants peus fan i 
anota-ho a la foto. 

Sabies que... la Seu Vella té unes proporcions basades en el peu 
visigot, que tenia una longitud de 33,33 cm, i que el costat que 
has mesurat feia 7 peus visigots? No sembla pas una mida gaire 
humana, ja que una talla 45 de peu actual equival a uns 28 cm.

Si disposes d’un regle, anota-hi també els 
centímetres.  ____peus      ______cm

 

10 Vols saber quants anys té la Seu Vella?
En aquest punt descobriràs l’any en què es va 
començar a construir, però, per descobrir-ho, 
hauràs de conèixer els números romans.

11

12

13

Si t’han agradat els animals fantàstics que has vist 
fins ara, t’encantaran les sirenes d’aquest punt. 
Saps què són? Efectivament, són animals meitat 
dona i meitat peix, tot i que també hi havia sirenes 
ocell. Des d’on et trobes, digues quina de les dues 
sirenes veus.

Pista: aixeca el cap!

Sabies que..., les sirenes eren conegudes des de l’antiguitat 
com a animals molt negatius i representaven els perills i 
les maldats de la dona en una societat dominada pels 
homes? T’imagines com vivien les dones d’aquell temps?

Sabies que..., quan es va col·locar el poema al campa-
nar, a principis del segle XX, es va situar a l’exterior 
perquè la Seu Vella era una caserna militar?

sarró de pelegrí

mitra

bàcul

corona

I si t’has quedat amb ganes 
de saber més coses sobre la 
Mare de Déu del Blau, aquí 
tens tota la informació.

8 Situa’t al centre del jardí i aixeca el cap. 
Sorpresa! Aquest cop no són dimonis, sinó 
animals monstruosos que s’han quedat petrifi-
cats amb la boca oberta! Són les gàrgoles, 
figures que antigament tenien una funció molt 
important. Sabries dir per a què servien? 

Pista: mira on estan situades, just a sota de la teulada.

Sabies que... es conserva el contracte de l’any 1193 que es 
va fer al mestre d’obra de la Seu Vella, Pere de Coma, i que 
el seu nom també apareix, en llatí, a l’última línia d’aquesta 
làpida (PE/TR/US D CUBA)?

Si has arribat fins aquí, enhorabona: ets un/a 
GRAN EXPLORADOR/A! 

?

?

M.  Servien per espantar la gent 
N.  Servien per fer bonic.
O.  Servien per recollir l’aigua de la pluja 
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Era un B----

S. Si  /  T. No


	01 D'Aventura per la Seu Vella _plànol
	02d'aventura per la Seu Vella_preguntes1_C
	03d'aventura per la Seu Vella_preguntes2

