
Alguns detalls de la Catedral. 

Pinta’ls !



Gos

El meu cap caní, esculpit en una mènsula d’accés al claus-
tre, és com una mena d’espieta que està a l’aguait de tot 
el que passa a la catedral. Espero pacient i fidel, amb la 
prima esperança que potser un dia podré marxar; men-
trestant podeu veure la meva cara adormida i amb un ull 
tancat, però també amb un somriure esperançador.





Elefant

Estic presoner, lligat per tres cadenes, a la galeria sud del 
claustre i diuen que sóc un elefant pel meu llarg morro i 
els guarniments. Tot i així, el meu aspecte (petites ore-
lles, ullals i potes curtes) recorda més aviat a un senglar 
o a un cavall per la crinera. Sigui com sigui, em pots alli-
berar?





Gos amb picarols

Sóc un gosset bonic i simpàtic, i porto un collar amb pi-
carols. Tinc el son lleuger i el cor fidel a Joan d’Aragó. 
Estic ajagut, però tinc el cap ben alt, els ulls molt oberts 
i les orelles atentes a qualsevol soroll estrany. D’aquesta 
manera vigilo, de nit i de dia, que ningú no interrompi el 
son del meu amo. Em vols fer companyia?





El somni dels reis

Som Melcior, Gaspar i Baltasar, els tres reis mags, que 
des del principis del segle XIII ens trobem al capitell del 
brancal esquerre del portal del claustre. Com podeu com-
provar, els meus companys dormen perquè cada any, el 
dia 5 a la nit, treballem molt repartint les joguines als 
nens i nenes. Jo, Melcior, m’he despertat per parlar una 
mica amb vosaltres. 





Cap lleoní de la façana

El meu cap lleoní, emplaçat a la portalada major, vigila 
i custodia la catedral. M’han posat aquí perquè, segons 
diuen Aliat i Horapol·lo, dormo amb els ulls oberts i, per 
tant, sóc el millor guardià que pot tenir la seu. Mostro la 
meva força amb el pelatge, la boca oberta i ensenyant 
totes les dents. Però també m’agraden les bromes, i per 
això trec la llengua.





Camell

Formo part d’una gran mènsula que aguanta un pesat arc 
toral de la galeria meridional del claustre. Em coneixen 
per camell africà pel meu llarg pelatge i estic ajagut, per 
suportar millor el pes. Porto la sella, el cabestre i una 
albarda subjectada per tres cingles. Si vols, podem fer 
plegats un llarg viatge imaginari. Vols pujar?





Mènsula passadís d’entrada al claustre

Ens trobarem al jardí del claustre. Sóc un mut testimoni 
que sostinc una de les arcuacions cegues, heptalobades, 
de gust hispanomusulmà, que rodegen el jardí. Si po-
gués manifestar el meu desencís, canviaria el meu cap 
grotesc, amb una gran boca molt torta i oberta, amb ulls 
esfèrics i nas xafat, per un altre que fos alegre i bonic. 
M’ajudes a canviar? 





Drac de la capella del Sant Sepulcre

Em veureu a la capella del Sant Sepulcre. Estic ajagut i 
em mossego la cua, en forma de vegetal. Tinc la pell llisa 
i el cap d’ocell, amb cresta i barba estriada i les extremi-
tats, doblegades sota el cos, amb tres dits membranosos 
i acabats en urpes. També em coneixen per ouroborus 
perquè em mossego la cua.





Drac de la portalada

Us miro des del mainell de la porta principal. Tot i que 
sóc un drac, estic representat amb cara de felí i trets 
grotescos: llargues orelles punxegudes, ulls enfonsats i 
boca entreoberta. El meu cos és reptilià, bípede, amb 
ales i una cua molt llarga i caragolada, i estic recobert 
d’escates. Faig al·lusió al món del mal i del dimoni. Et 
faig por?





Cap lleoní de la càtedra

Com tots els lleons, sóc fort, majestuós i invencible. Amb 
coratge, el meu cos sosté la càtedra i us ensenyo el meu 
gran cap, amb la cara rodona i les pupil·les enceses com 
el foc. Tinc la boca oberta, ensenyo les dents i trec la llen-
gua, això em dóna un aspecte ferotge, però sóc l’ésser 
més noble de la creació.   








