
Busca- Busca

per si en voleu saber més...



- Cendrer d’època medieval. Detall del peu

- Mare de Déu de Sedó. Escultura en pedra s. XIV 

- Làpida funerària  de Josep de Boquet, senyor de Calvinyà,

del 1604. Se situa a la  paret de la galeria oest del claustre

- Mare de Déu Jacent. També coneguda com la Mare

de Déu de la dormició de de l’escultor Jeroni Xanxo s. XVI

- Ara  s. XI (Detall de la decoració) ubicada a l’església de

sant Miquel

- Detall de les pintures funeràries del bisbe Joan d’ Espés

s. XVI  Situada a l’interior de la catedral, al transsepte.

- Santa Maria d’Urgell també coneguda com a Mare de Déu

d’Andorra, s. XIII

 -Mènsules esculpides del s. XII situades a  l’exterior de la nau

lateral de la catedral, sobre la galeria nord del claustre

 -Calvari s. XIII . Fragment de pintura mural de la catedral que

representa la lluna

 -Creu que corona el campanar de torre  de sant Miquel.

Església del del s. XI

-Lona d’entrada on s’explica el projecte de renovació que ha iniciat

el Museu Diocesà d'Urgell 

- Mare de Déu d’Ancs s. XIII (detall del tron)

-Capitell del claustre s. XII situat a la galeria sud

- Pom esfèric metàl·lic reutilitzat com a lipsanoteca (finals s. X

principis s. XII)

-Retaule dels Goigs de la Verge d’Abella de la Conca del s. XIV. 

Detall de la taula central 
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Caps d'animals, d'humans, flors, elements

geomètrics esculpits que podreu descobrir a

les mènsules situades a l'exterior de la nau

lateral de la Catedral, sobre la galeria nord

del claustre. 

Les mènsules també anomenades permòdols,

cartel·les o modillons són elements

arquitectònics de forma trapezoidal que poden

ser llises o esculpides, sobresurten del mur i

la seva principal funció és la de sustentació

d'altres elements com una cornisa, un arc,

bigues o balcons... 

Les podeu observar tant en l'exterior com en

l'interior de la Catedral. En el romànic i el

gòtic les mènsules es troben principalment en

el punt de trobada de les arcades cegues, també

en les cornises, mentre que en l'arquitectura

del renaixement i del modernisme es van

utilitzar habitualment per a sustentar

balcons i tribunes.

Es tracta d'un fragment de pintura mural que es

va trobar duran els treballs de restauració de

la torre de sant Just als anys setanta d'on fou

arrencat i traspassat damunt de tela, després

passà a formar part de la col·lecció del Museu. 

La col·lecció de pintura mural del Museu està

formada per fragments de la Catedral i d'altres

de solts procedents de les les esglésies de les

comarques del Pirineu i  que, en la seva major

part, formaven part dels grans conjunts murals

que es troben actualment al MNAC. 

En el cas d'aquest Calvari, tot i trobar-se molt

malmès, es pot observar la part superior de la

Crucificció amb un fragment de la creu, el cap

inclinat del Crist nimbat amb l'habitual titulus

i el cap esbossat de sant Joan. A banda i banda de

la creu  hi trobem la personificació del sol i la

lluna (elements polisèmics) és a dir que poden

tenir vàries interpretacions, poden fer

referència als dos testaments l'Antic i Nou

testament, al dia i la nit, al bé i el mal....
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Creu metàl·lica que corona el campanar de

torre de l'església de sant Miquel, abans

dita sant Pere. 

Aquesta església forma part del conjunt

catedralici i, de fet, és l'edifici més antic

del conjunt datat del segle XI, i l'únic que es

conserva de l'època de sant Ermengol. Tot i

les restauracions que ha sofert al llarg del

segles, manté la fisonomia del primer

romànic.
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Benvolguts visitants. 

En aquests moments estem portant a terme una

remodelació integral de les dependències

del Museu. Trobareu alguns espais tancats i

nombroses peces que no s’exposen, perquè

estan en procés de restauració. Estem

treballant per millorar. Disculpeu les

molèsties.

El Museu Diocesà d’Urgell es va inaugurar

amb una petita exposició permanent l’any

1957. Progressivament els espais expositius

es van anar ampliant, així com la seva

col·lecció d’art sacre. La darrera gran

reforma del Museu data del 1988. Actualment

la seva museografia ha quedat obsoleta i

requereix d’una nova presentació.

Procedent de l'església de santa Cecília d'Ancs

(Pallars Sobirà) aquesta Mare de Déu segueix el

model de la Sedes Sapientiae, la verge asseguda

en un escambell en forma de tron, amb el nen

assegut sobre la seva cama esquerra sempre en

posició frontal i rígida, sense gaire

comunicació ni mosta de sentiments. 

El Museu conserva una petita col·lecció de Mares

de Déu de fusta policromada procedents també de

les comarques del Pirineu. 

Entre els atributs més representatius d'aquestes

imatges hi trobem la corona que la identifica com

a reina i que sovint també porta el Nen. L'esfera

sostinguda amb la mà dreta símbol de majestat,

grandesa i poder, el Nen també sosté el Globus

Mundi, tot i que aquesta esfera va evolucionant i,

com és el nostre cas, ja es representa com una

poma, símbol de la segona Eva. Els vestits seguint

la indumentària romana amb mantell, túnica i

vel.
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Forma part dels 51 capitells esculturats que

configuren tres de les quatre galeries del

claustre datades el segle XII, la quarta galeria

(galeria est) va ser derruïda el 1603 i substituïda

per set grans arcs amb pilastres rectangulars. 

Els capitells per la seva forma troncapiramidal

eren un element arquitectònic molt adequat per a

la decoració en els edificis romànics. 

La temàtica representada en els capitells del

claustre està formada per elements vegetals,

animals, monstres i homes.  

El capitell de la imatge presenta el lleó, un dels

animals més representats en les arts al llarg de la

història i es que troba present a totes les cultures

antigues. Se li atribueixen valors com el poder, la

força, la dignitat, la reialesa, el coratge, la

protecció. I és precisament en l'escultura romànica,

concretament en els capitells, on les representacions

del lleó tenen més difusió.
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Forma part de l'anomenada "troballa de la Catedral",

que va tenir lloc als anys seixantes durant les obres

de restauració de la Catedral, moment en què es

renovà l'altar. En el decurs de les obres es va trobar

dins de l'antic altar una caixa de fusta amb quatre

reliquiaris de metall, dos de fusta i un d'ivori,

fragments de pergamins i de teixits i relíquies. 

Aquest pom esfèric de procedència andalusina és de

coure i estany, de petites dimensions, reaprofitat

com a lipsanoteca, però en origen usat per a guardar

substàncies perfumades. Té una curiosa decoració

formada per quadre medallons resseguits per un

cordó conegut com el cordó de l'eternitat molt

habitual en la plàstica islàmica.

La paraula lipsanoteca ve del grec Leipsanon (restes)

i theca (capsa o armari) o sigui que seria un

recipient on es dipositaven les relíquies de Crist,

de la Mare de Déu, dels sants... 

Retaule dels Goigs de la Verge  de l'església de

Sant Esteve d'Abella de la Conca (Palars Jussà),

obra del pintor Pere Serra de la segona meitat del

segle XIV i d’estil gòtic. 

Presenta a la Verge amb el nen acompanyada

d’àngels músics i la figura del donant Berenguer

d’Abella, senyor d’Abella de la Conca, en la taula

central i envoltada per les representacions dels

Goigs de la Verge als carrers laterals. 

El retaule fou robat l’any 1972 de l'esglésa 

 d'Abella de la Conca i recuperat a  Nova York l’any

1978. Al retornar a Catalunya es va decidir que

per garantir-ne la seguretat el retaule es

conservaria al Museu.
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Aquest cendrer d'època medieval forma part

del mobiliari litúrgic de ferro i metall.

D'estructura senzilla destaca la

representació dels peus antropomorfs, un

tipus de representació amb una llarga

tradició en el mobiliari antic i medieval.

El museu diocesà conserva tota una col·lecció

d'objectes emprats per a la litúrgia de llautó,

bronze i ferro com bacines, hostiers, canelobres,

campanes, aiguamans... Que posa de manifest la

importància de l'extracció, manipulació i

comercialització del ferro al Pirineu fins al s.

XIX
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Mare de Déu amb Nen procedent de l'església

parroquial de Sedó, a la comarca de la Segarra.

La imatge de la Mare de Déu dempeus i de grans

dimensions està tallada en pedra, com és

característic de les obres d'estil gòtic produït al

territori de la plana lleidatana. 

Datada al segle XIV, la talla presenta restes de

policromia i ha perdut la mà dreta i el cap del Nen. 

L'escultura, d'estil força refinat, es vincularia

amb el conjunt escultòric del sepulcre de Ramon

Serra el Vell que es troba a l'església de Santa

Maria de Cervera. 

Es tracta de la làpida del Senyor de Calvinyà,

datada al 1604. Presenta un format rectangular i

està vorejada per una inscripció. A l'interior es

representa l'escut heràldic rematat a la part

superior per un elm coronat de plomes i al

costat per una calavera amb dues tíbies

creuades. 

La làpida, situada en la galeria oest del

claustre, ens recorda el fet que els claustres

solien ser un lloc privilegiat per als

enterraments de famílies nobles i del clergat.
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El 1548 li fou encarregat a l'escultor Jeroni

Xanxo la realització d'un nou altar per la

capella de la Pietat dedicat al sepulcre de

Nostra Dona, també conegut com el retaule

dels Apòstols.

 

La figura jacent de Maria, feta de fusta de

til·ler, és la peça de més qualitat i

delicadesa del conjunt i l'única que no està

policromada. Aquesta centrava la composició

del retaule i s'envoltava dels apòstols. 

En la imatge del detall podem apreciar

l'extraordanri treball escultòric dels plecs

del vestit.
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Es tracta d'una peça rectangular d'alabastre, d'un

sol bloc, i situada sobre un suport  en forma de

pilar, on es dipositaven les relíquies. 

L'ara que trobem a sant Miquel, i que

originàriament sembla que fou de la Catedral, està

decorada a base de petits lòbuls seriats molt

semblant a l'ara de la catedral de Girona. Es va

trobar durant les obres de restauració realitzades

el 1960 a les golfes de damunt la nau lateral de la

catedral.

A l'aparèixer l'ara preromànica en les excavacions

del claustre durant els anys norantes -que avui

trobem al presbiteri de la Catedral-, es va decidir

d'instal·lar l'ara d'alabastre romànica del segle XI

a l'església de Sant Miquel. 

Detall de les pintures del conjunt funerari

dedicat al bisbe Joan d'Espés que fou bisbe de la

Seu entre 1515 i 1530. Situat a la paret del

transsepte de la Catedral. Es una mostra dels

monuments funeraris, tombes dels bisbes que

s'enterraven a la catedral.

Presenta una estructura arquitectònica

funerària pròpia de la tradició renaixentista.

En una paret trobem representat un monument

arquitectònic en trompe-l'oeil amb  el sepulcre

del bisbe, i en l'altra paret, envoltant la porta

de la capella de sant Just elements figuratius i

motius vegetals i humans que representen una

sèrie de grotescos. Sobre la taula frontal del

sepulcre apareix la data en què es van realitzar

les pintures 1576.

Aquest conjunt té el valor afegit de ser  l'única

decoració de pintura mural que resta in situ a la

Catedral.
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Presidint el presbiteri de la Catedral

trobareu la imatge de Santa Maria d'Urgell,

també coneguda com a Mare de Déu d'Andorra. 

És una talla romànica datada al segle XIII de

fusta policromada, que ha sofert múltiples

restauracions al llarg dels darrers segles. 

La seva devoció s'ha mantingut al llarg del

temps, n'és prova els diferents trasllats

soferts dins la mateixa catedral: així en època

gòtica va presidir el retaule de plata de la

Catedral, cap al 1631 es va traslladar a l'altar

major, a mitjans del segle XVII es va col·locar

en un retaule barroc situat a la nau

meridional i cap al 1930 va tornar a presidir

el presbiteri. Va ser decapitada dues vegades,

el 1793 durant el saqueig francès i durant la

guerra del 1936.
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