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Resum i paraules clau 

 En aquest treball de fi de grau (TFG) es fa una anàlisi dels diferents estils artístics presents a la 

Seu de Palma, edifici emblemàtic que ha estat testimoni de la història de Mallorca. La història es pot 

veure reflectida a la catedral a partir de les diferents mostres artístiques que presenta tant al seu exterior 

com al seu interior, ja que l’edifici ha anat metamorfitzant-se i adaptant-se als canvis consegüents pel 

pas del temps. En aquest treball s’analitzen els següents estils artístics mitjançant una revisió 

bibliogràfica: gòtic, renaixement, barroc, neoclassicisme, neogòtic, modernisme i expressionisme. 

Incloent una contextualització històrica, una investigació sobre les característiques de cada estil artístic 

i exemples d’obres presents a la Seu. A més, es fa una aplicació didàctica que adapta l’anàlisi dels 

diferents estils artístics presents a la Seu per tal que els infants puguin accedir i interioritzar aquesta 

informació mitjançant un vídeo i un llibret informatiu amb activitats de consolidació.  

 L’objectiu del TFG és que la història de l’art deixi de ser una assignatura completament invisible 

en les escoles d’educació primària. L’art està present a la nostra quotidianitat i és important que els 

alumnes sàpiguen identificar, entendre i respectar les obres d’art que els envolten dia a dia. A més, a 

partir d’aquestes mostres artístiques, els alumnes poden comprendre i assimilar de manera significativa 

la història local.  

Paraules clau: història de l’art, la Seu, revisió bibliogràfica, aplicació didàctica.  

Abstract and keywords 

In this Final Degree Project, an analysis is made of the different artistic styles present in the Seu 

de Palma, an emblematic building that has witnessed the history of Mallorca. History can be seen 

reflected in the cathedral from the different artistic samples that it presents both outside and inside. That 

is because the building has been metamorphosing and adapting to the changes through the pass of time. 

In this work the following artistic styles are analyzed through a bibliographic review: Gothic, 

Renaissance, Baroque, Neoclassicism, Neogothic, Modernism and Expressionism. Including a historical 

contextualization, an investigation on the characteristics of each artistic style and examples of works 

present in the Seu. In addition, a didactic application is made that simplifies the analysis of the different 

artistic styles present in the Seu so that children can access and internalize this information through a 

video and an informative booklet with consolidation activities. 

The TFG’s goal is to make history of art no more a completely invisible subject in primary 

schools. Art is present in our daily lives, and it is essential that students learn to identify, understand, 

and respect the works of art which are all around them every day. Additionally, pupils will gain a 

meaningful understanding of local history through these artistic pieces. 

Keywords: history of art, la Seu, bibliographic review, didactic application. 



3 
 

ÍNDEX 

1. Introducció metodològica......................................................................................................4  

a. Matèria i tema del treball...........................................................................................4 

b. Descripció clara de l’objecte d’estudi........................................................................4 

c. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball i justificació................................4 

d. Objectius generals i específics del treball..................................................................5 

2. Estructura i desenvolupament dels continguts.......................................................................6 

a. Context històric i construcció de la Seu.....................................................................6 

b. El gòtic......................................................................................................................8  

c. El renaixement.........................................................................................................10  

d. El barroc..................................................................................................................12 

e. El neoclassicisme....................................................................................................14 

f. El neogòtic a la reforma de Peyronnet....................................................................15  

g. El modernisme a la reforma d’Antoni Gaudí, Jujol i Rubió...................................16 

h. L’expressionisme a la capella del Santíssim per Miquel Barceló...........................20 

3. Aplicacions didàctiques.......................................................................................................22 

a. Introducció..............................................................................................................22 

b. Contextualització....................................................................................................22 

c. Competències..........................................................................................................23 

d. Continguts, criteris i estàndards...............................................................................23 

e. Metodologia............................................................................................................24 

f. Desenvolupament....................................................................................................24 

g. Avaluació................................................................................................................25 

4. Conclusions.........................................................................................................................26 

5. Referències bibliogràfiques.................................................................................................27 

6. Annexos..............................................................................................................................28 

 

 

 

 

 



4 
 

1. INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA 

a. Matèria i tema del treball 

El tema triat per realitzar el meu TFG està relacionat amb la matèria de ciències socials - 

història, més concretament, està relacionat amb la història de l’art.  

El treball es desenvoluparà a partir de l’estudi i la investigació exhaustiva sobre la Seu de 

Palma, per després, generar una aplicació didàctica adaptada als infants d’educació Primària.  

b. Descripció clara de l’objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi del TFG és la metamorfosi que ha patit la Seu de Palma amb el pas del 

temps, com a conseqüència dels diferents fets històrics del qual ha estat testimoni. Des de la 

construcció de la Seu, d’estil gòtic, durant el regnat de Jaume II (1276-1311), fins a la 

modificació de la capella de la Santíssima dissenyada per Miquel Barceló d’estil contemporani 

– expressionisme (2001-2006).  

És a dir, partir dels diferents estils artístics presents a la Seu i relacionar-los amb el pas del 

temps i els fets històrics que els provocaren, mitjançant una investigació bibliogràfica 

exhaustiva.  

Després de la investigació, adaptaria la informació trobada sobre la història de la Seu per 

infants, desenvolupant una aplicació didàctica on es reculli la informació més rellevant perquè 

ells la puguin entendre i interioritzar. 

c. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball i justificació 

Per realitzar aquest TFG seguiré la modalitat de revisió i investigació bibliogràfica 

combinada amb el desenvolupament de mitjans o recursos didàctics i/o educatius.  

He triat aquest tema perquè des que vaig cursar l’assignatura d’història de l’art a batxillerat 

vaig quedar captivada, ja que entens la història des d’un altre punt de vista, analitzant les 

diferències i semblances entre les produccions artístiques de cada època.  

Més concretament, m’he volgut centrar en l’estudi de la Seu de Palma perquè, des del meu 

punt de vista, és la joia de Mallorca, no només per la seva monumentalitat, sinó perquè alberga 

diferents estils artístics com són el gòtic, el renaixement, el barroc i el contemporani, entre 

d’altres.  
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La Seu ha estat testimoni del pas del temps i de l’evolució de la societat mallorquina. El fet 

que estiguin presents tants d’estils artístics n’és una demostració, perquè s’ha anat 

metamorfitzant al llarg del temps.  

Després d’investigar exhaustivament els diferents estils artístics que hi són presents a la 

Seu, dissenyaré una aplicació didàctica per tal d’adaptar la informació i que els infants puguin 

entendre i interioritzar la història que alberga la Seu.  

Consider que la història de l’art és una disciplina inexistent i invisible a les escoles 

d’educació primària, pot ser el motiu és que hi ha poques sessions setmanals dedicades a les 

ciències socials, i aquestes, es divideixen entre sessions de geografia i sessions d’història. Per 

tant, hi ha poc temps per aprofundir en la història i molt menys per aprofundir en la història de 

l’art. Des del meu punt de vista, és un error, ja que la història de l’art està present en la vida 

dels infants. Quan van pel carrer hi ha demostracions artístiques de tot tipus, des de les estàtues 

romanes de Via Roma fins als grafitis presents a moltes de les parets de la ciutat. És una clara 

demostració de l’evolució i els canvis que provoca el pas del temps en la nostra societat.  

d. Objectius generals i específics del treball  

Per aquest motiu, tenc per objectiu general: Apropar els infants a la història de l’art a partir 

de l’estudi i la investigació de la Seu de Palma.  

Més específicament, tenc els següents objectius:  

1. Analitzar exhaustivament la història que envolta la Seu de Palma a partir d’una revisió i una 

investigació bibliogràfica. 

2. Descriure els diferents estils artístics que estan presents a la Catedral.  

3. Realitzar un context històric local i general que emmarqui cada estil artístic. 

4. Adaptar la informació trobada, seleccionant el més rellevant i interessant pels infants. 

5. Dissenyar una sèrie d’aplicacions didàctiques perquè els infants puguin interioritzar la 

informació a partir de diferents metodologies.  
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2. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 

a. Context històric i construcció de la Seu 

Segons la guia de visita de la catedral (2022): “La Catedral de Mallorca és l’església 

principal de l’illa, perquè és el temple que presideix el Bisbe” (p. 1). Més concretament, el 

terme “catedral” prové del grec Katedra, que significa cadira. Al cap de la catedral se situa la 

càtedra, una gran cadira o tron sobre el qual seu el Bisbe, i és per aquest motiu que anomenam 

“Seu” a la nostra catedral, perquè és allà on seu el Bisbe.  

Els orígens de la Seu: 

La llegenda conta que la construcció de la Seu es deu a una promesa de Jaume I a la 

Verge Maria. El 1229 Jaume I va reconquerir Mallorca i va expulsar a Abú Yahya, el 

governador almohade, per tal de cristianitzar l’illa i ampliar el territori de la Corona d’Aragó. 

Però abans d’arribar a l’illa, durant el seu viatge en vaixell, hi va haver una forta tempesta que 

es va traduir en una nit negra i en unes ones gegants que feien perillar la seva vida. Davant 

aquesta temible situació, Jaume I va demanar ajuda a la Verge Maria, i li va prometre que si 

arribava sa i estalvi a Mallorca, construiria una catedral molt alta dedicada a ella. Efectivament, 

arribaren indemnes a l’illa i Jaume I va complir la seva promesa. (De Castro, 2022). 

Construcció de la Seu: 

Pel que fa a la seva construcció, no hi ha un consens sobre en quin moment exacte es va 

començar a construir la Seu, alguns autors defensen que just després de la reconquesta de Jaume 

I, altres que durant el regnat del seu fill, Jaume II. El que està clar és que la seva construcció 

s’allarga uns tres-cents anys en el temps, però s’ha anat reformant, restaurant i adaptant fins als 

nostres dies.  

Més concretament, segons Ballester (2020) i a partir dels estudis de Jaume Villanueva 

basats en la informació dels llibres de fàbrica i les actes capitulars del 30 d’abril de 1386, al 

lloc on avui s’alça la Catedral, al passat va ser una mesquita musulmana. “Que en el mismo 

sitio de la iglesia catedral hubo antes una mezquita de moros; que esta mezquita ocupaba el 

sitio que ahora hay desde la mitad del coro poco más o menos hasta el altar mayor” (p. 70-71).  

Una altra demostració què la Catedral va ser abans una mesquita són les restes d’un mur 

amb característiques de construcció de tipus islàmica dins la nau menor sud, que van ser 

trobades l’any 1999 a les excavacions dutes a terme per Mateu Riera i Margalida Orfila.  
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Això és possible perquè abans de la reconquesta de Jaume I d’Aragó (1229), Mallorca 

era de domini islàmic, i les mesquites eren el lloc de culte de la religió islàmica. Després de la 

reconquesta de Jaume I, la mesquita no es va destruir, sinó que va ser adaptada i beneïda per 

esdevenir un lloc de culte cristià.  

Catalina Cantarellas a la Guia Catedral de Mallorca (2002) esmenta que “ a raíz de la 

incorporación de Mallorca a la Corona de Aragón [...] se produjo la sustitución del culto 

religioso islámico por el cristiano”. Però la mesquita no es va destruir, sinó que es va 

reacondicionar: “la mezquita, readaptada para el nuevo culto, permaneció sin destruir hasta 

1386” i en referència a l’actual espai que ocupa la Seu: “su morfología es desconocida, pero 

puede afirmarse que sus dimensiones eran mucho menores” (p. 10). 

Riera i Pons (1995) en referència a l’antiga mesquita afirmen que “aquest edifici, encara 

que suposava un solar avui totalment cobert per la Seu, no va deixar cap rastre en el projecte de 

la nova edificació, tot i que ambdós edificis van conviure al llarg de més de dos segles” (p. 19).  

Avançant en el temps, Durilat (1964) afirma que en 1306, seguint amb la voluntat del 

seu pare, Jaume II va ordenar construir una capella a la Seu de nau única, concretament, l’actual 

Capella Reial. Així doncs, la Capella Reial, juntament amb la Capella de la Trinitat, esdevé el 

nucli més antic de la Catedral. Segons Cantarellas (2002), la Capella Reial es va alçar l’any 

1306 i la Capella de la Trinitat l’any 1327.  

Seguint amb el tema, Riera i Pons (1995) afirmen: 

Si s’analitza l’obra, hom conclourà que l’edifici que veiem correspon a l’època del 

primer monarca autòcton de Mallorca, Jaume II. La seva voluntat de construir una 

capella funerària al cap de la mesquita fou el germen d’una nova edificació que aniria 

creixent amb el pas del temps: guanyant terreny al temple musulmà (p. 24). 

Per tant, la Capella de la Trinitat i la Capella Reial són el nucli originari de la nova 

edificació cristiana. Les construccions varen prosseguir el 1350 amb els absis laterals i les 

capelles del Corpus Christi i de Sant Pere. Aproximadament el 1370 es va obrir una gran rosassa 

al damunt de cada absis per salvar el desnivell d’alçada entre les naus i els absis (Riera i Pons, 

1995).  

Com a resum del final de l’obra, segons Cantarellas (2002) “hacia 1500 prácticamente 

se había levantado la mitad del templo, hasta el crucero y los ingresos laterales”, “en 1594 fue 
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colocada la última clave y las naves quedaron terminadas”, “en 1594 se empezó el Portal 

Mayor” i “en 1601 se dieron por acabados los trabajos” (p. 10).  

Per tant, es pot afirmar que el procés constructiu de la Seu s’allarga durant quatre segles, 

des del segle XIII al XVII, que donen com a resultat una catedral de planta basilical amb 21 

capelles.  

Jaume I va complir la seva promesa de construir una catedral molt alta dedicada a la 

Verge Maria, ja que des de dins, la Seu és la catedral més alta d’Espanya i la tercera més alta 

d’Europa, amb una alçada total de 44 metres a la nau central. També destaca pels vitralls i les 

rosasses, sobretot per la denominada “Ull del gòtic”, pel fet que és la rosassa gòtica més gran 

del món amb 12,5 m de diàmetre i 150 m² de superfície. La rosassa menor també destaca perquè 

al centre es pot apreciar la inicial “M”, que ens recorda a qui està dedicada la Seu, o més ben 

dit, la Catedral de Santa Maria de Mallorca (De Castro, 2022).  

b. El gòtic  

Al segle XII hi va haver un procés de creixement demogràfic i de millora dels mètodes 

agrícoles i comercials que provocaren l’inici d’una etapa de prosperitat econòmica i comercial. 

Durant aquesta gran etapa, va sorgir una nova classe social, la burgesia, que va possibilitar que 

la cultura passés d’estar controlada pels monestirs, en mans dels ordes mendicants de la ciutat 

que crearen escoles i universitats per difondre la cultura. Aquests segles de prosperitat es van 

veure interromputs amb la crisi de la Baixa Edat Mitjana de mitjans del segle XIV caracteritzada 

per la fam, les guerres i les epidèmies.  

L’art gòtic queda fixat entre mitjans del segle XII i primeres dècades del segle XIV, tot 

i que a Anglaterra, Espanya i Portugal s’allarga fins al segle XV. El gòtic té els seus inicis en 

l’Illa de França i és l’oposició a la cultura clàssica de Roma.  

La catedral és una de les construccions més paradigmàtiques i importants de 

l’arquitectura gòtica. Es caracteritza per una arquitectura esvelta i ascensorial que tendeix a la 

verticalitat per apropar-se al cel, és a dir, a Déu. Una altra característica important és la 

lluminositat, en contraposició de l’art romànic, el gòtic substitueix els murs de pedra per vitralls 

de colors. (Pendás, Triadó Tur i Triadó Subirana, 2016). 

Pel que fa als elements constructius, destaca l’ús de l’arc apuntat o ogival en 

contraposició a l’arc de mig punt, ja que dona major sensació de verticalitat, és més lleuger i 

transmet menys tensions laterals, obtenint formes més flexibles. També és característic la volta 
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de creueria, formada per la unió entre dues voltes de canó, concentrant el pes en els pilars i 

permetent construccions més amples i verticals. (Pendás, Triadó Tur i Triadó Subirana, 2016). 

La Seu de Mallorca és una catedral gòtica, la seva planta es divideix en tres naus 

longitudinals, sent la nau central més ampla i alta que les laterals. A diferència de les catedrals 

gòtiques tradicionals, la Seu, no té transsepte ni girola circumdant. En canvi, en alçat sí presenta 

unes arcades que connecten la nau central amb les laterals, un trifori que substitueix la tribuna 

romànica i un claristori com a cos superior amb vitralls. A l’exterior, es pot veure com el nombre 

de portalades es correspon amb el nombre de naus interiors, és a dir, tres: Portal Major, Portal 

del Mirador i Portal de l’Almoina. També estan presents a l’exterior altres elements 

arquitectònics gòtics com són el cimbori, els pinacles, els gablets o la gran rosassa.  

Més concretament, la Seu és d’estil gòtic llevantí, ja que, la relació estreta entre la 

Corona d’Aragó i els territoris del sud de França va causar la influència d’un model de 

construcció que es caracteritza per una nau única i ampla sense transsepte. És per aquest motiu, 

que la catedral de Palma manca de transsepte i la planta esdevé de saló amb una nau ampla 

(tendència horitzontal).  

En conclusió, la Seu de Palma és un exemple perfecte d’arquitectura gòtica, ja que 

compleix les característiques principals d’aquest estil artístic: voltes de creueria amb arcs 

ogivals, altura i lluminositat. A més, les compleix amb escreix perquè és considerada la catedral 

més alta d’Espanya i la tercera més alta d’Europa (des de dins). I té la rosassa gòtica més gran 

de tot el món, coneguda com “l’ull del gòtic”. Respecte a la lluminositat, la nostra catedral 

també és ben coneguda perquè en dos moments concrets de l’any (2 de febrer i 11 de novembre) 

la rosassa major es projecta sobre la paret del Portal Major, just baix de la rosassa menor, 

formant un 8 de llum i colors.  

Cal destacar que no només la Seu en sí és gòtica, hi ha altres elements al seu interior 

que també són gòtics. Seguint amb l’escultura, la Capella de la Trinitat, la Capella Reial, el 

Portal de la Sagristia dels Vermells, la Sala Capitular Gòtica, la Capella de la Nostra Dona de 

la Grada i el Portal del Mirador, són d’estil gòtic.  

Primerament subratllar que a l’interior de la Seu es troba la Sala Capitular Gòtica: 

“destinada a las reuniones del cabildo catedralicio, es una espaciosa estancia de planta 

trapezoidal, cubierta con bóveda de crucería y con alguna de sus claves decoradas y con restos 

de policromía posterior” (Cantarellas, 2002, p. 71). Aquesta sala alberga algunes obres, com el 

sepulcre del bisbe Gil Sánchez Muñoz, el retaule de Santa Eulalia de Mérida, l’Anunciació de 
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Maria, la predel·la de Santa Elena i Sant Guillem, la taula de Santa Margalida, les taules de la 

Crucifixió (de Monti-Sion, commemora les víctimes de la inundació de 1403 que afectà 

catastròficament a la Ciutat de Palma) i la Verge del Mantell, entre d’altres.   

A més d’aquesta sala, cal destacar alguns dels tresors gòtics que es troben a l’interior de 

la Seu i al Museu Capitular: Retaule de Santa Eulàlia (de Joan Loert, 1332-1349), Taula de 

Sant Silvestre (de Joan Loert, segle XIV), Retaule de les Santes Magdalena i Llucia (de Joan 

Loert), Retaule de Sant Mateu i Sant Francesc (1377), el sepulcre del bisbe Antoni de Galiana 

i de Ramon Torrella (situats a la capella de Nostra Senyora de la Corona i al mur esquerre del 

Corpus Christi, respectivament), el Màrtir de Sant Sebastià (d’Alonso de Sedano, 1480). 

(Llompart, 1995). 

c. El renaixement  

El renaixement sorgeix en un període de canvis molt importants que tingueren lloc entre 

el segle XV i el segle XVI, destaquen el descobriment d’Amèrica l’any 1492, la invenció de la 

impremta que va permetre la difusió d’idees i de tractats al voltant del món, el protestantisme 

de Martí Luther, el sorgiment de les monarquies autoritàries i el corrent de l’humanisme que té 

com a principi fonamental l’antropocentrisme, és a dir, l’home com a centre i mesura de totes 

les coses.  

En aquest context, sorgeix a Itàlia un nou corrent artístic, el renaixement, que recupera 

els models de l’Antiguitat, valorant l’art clàssic de Grècia i Roma com a models de perfecció. 

El renaixement es desenvolupa al llarg del segle XV principalment a les ciutats italianes de 

Florència, Roma i Venècia. Posteriorment, al segle XVI el renaixement s’estén per tota Europa 

gràcies als vagi (artistes viatgers). Cal destacar dos períodes del renaixement, el quattrocento 

(segle XV) i el cinquecento (segle XVI).  

Aquest corrent artístic té com a característiques principals: el retorn als clàssics com a 

models perfectes que s’han d’imitar, l’antropocentrisme (home com a centre i mesura de totes 

les coses), bellesa ideal basada en l’harmonia i la proporció (divina proporció, nombre d’or), 

l’elaboració de models teòrics en diferents tractats, artistes amb gran formació científica i 

pràctica destacant en diverses modalitats (artista com a creador), es plasma un ideal de bellesa 

equilibrant les mesures de l’home (predominant així d’horitzontalitat) i l’harmonia entre la 

natura i la humanitat. 
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També cal mencionar el manierisme, un corrent que sorgeix paral·lelament a finals del 

segle XVI i que se situa entre el renaixement i el barroc. Es caracteritza per la distorsió de les 

figures, la irrealitat i l’ús de colors molt clars o molt vius. (Pendás, Triadó Tur i Triadó Subirana, 

2016). 

A la Seu, el renaixement està present a la façana principal que va ser reconstruïda entre 

1854 i 1888 per l’artista Miquel Verger, després que el terratrèmol de 1851 danyés la façana 

original construïda entre 1595 i 1601 amb el mecenatge del bisbe Vich i Manrique. (Cantarellas, 

2002).  

Aquesta façana és la que està situada just al davant del palau de l’Almudaina i segons 

Cantarellas (2002) es caracteritza per: “arco de medio punto bajo una bóveda de cañón con 

casetones delimitados por cuerpos columnados”, “las jambas se sustentan sobre pedestales con 

frases bíblicas inscritas de tema mariano” i davall hi ha un sector amb “columnas de orden 

corintio i fuste anillado con decoración de guirnaldas. Los capiteles son monstruosos y 

monumentales” (p. 30). Pel que fa a la decoració, destaquen les figures dels pares de l’església 

occidental (Sant Gregori, Sant Jeroni, Sant Ambrosi i Sant Agustí) i Juan Baptista i Juan 

l’Evangelista. Al timpà destaca el tema de la Immaculada Concepció “de acuerdo con el 

ambiente contrareformista de la época” (Cantarellas, 2002, p. 31).  

Si parlam de renaixement a la Seu, necessàriament s’ha de destacar a Juan de Salas i les 

seves intervencions: els púlpits i el cor. Segons Cantarellas (2002): “este artista introdujo a 

inicios del siglo XVI las formas y el repertorio decorativo del renacimiento en Mallorca” (p. 

44).  

Pel que fa als púlpits (major i menor) es troben situats davant del cor. El púlpit major és 

octogonal i presenta set lleons, cada un dedicat a una de les set virtuts (Anunciació, Nativitat, 

Epifania, Resurrecció, Ascensió, Pentecostes i Assumpció de la Verge). El púlpit menor conté 

tres relleus dedicats a les tres Maries, a Déu Pare, al Sacrifici de Isaac i al Agnus Dei. Ambdós 

púlpits foren construïts entre 1529 i 1531 i presenten un estil renaixentista amb decoracions 

grotesques, guirlandes i animals diversos. (Cantarelles, 2002).  

Pel que fa al cor, “l’abril de 1490, quedà destrossat el cor que havia tallat Arnau 

Campredon, en caure un dels arcs de la nau central” (Llompart, Mateo i Palou, 1995, p. 108). 

Aquest antic cor, datat sobre el 1340, fou substituït per l’actual, d’estil renaixentista. Segons 

Llompart, Mateo i Palou (1995), l’obra del cor es pot dividir en tres etapes: La primera 

encapçalada per Andreu Salort, que s’encarregà de restaurar l’antic cadirat; juntament amb 
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l’escultor Bartomeu Pol, que va tallar un nou cadirat. La segona fase va estar dirigida pels 

escultors francesos Dubois i Fillau que construïren el cor alt i ajustaren el baix. I la darrera fase 

té com a autor l’esmentat Juan de Salas, que va esculpir en pedra la porta d’accés i el pòrtic 

obert al presbiteri i als púlpits. En definitiva, la construcció del cor va allargar-se des de 1511 

fins a 1536. 

Finalment, destacar la Capella del Corpus Christi, situada a la capella absidal dreta. 

Segons Cantarellas (2002): “el retablo es la pieza más notable no sólo de la Catedral sino de 

toda la retablística mallorquina”, “es obra de talla dorada y policromada de la primera mitad 

del siglo XVII, iniciado en 1626” (p. 50-51). És obra de Jaume Blanquer i destaca perquè 

segueix el Tractat de Vitruvi: “la proporció de les figures augmenta a mesura que s’allunyen de 

l’espectador” (Carbonell, 1995, p. 135). El tema del retaule és eucarístic, destacant el Sant 

Sopar i la Presentació de l’Infant Jesús al Temple. També apareix la imatge de Sant Pau atribuït 

al contra reformisme: “el debate sobre la fe o la caridad eran temas de discusión entre católicos 

y luteranos” (Cantarellas, 2002, p. 51). El donant de l’obra fou Antoni Anglès, i l’escut de la 

seva família apareix a l’obra envoltat per les tres virtuts teologals.  

d. El barroc 

El barroc es va desenvolupar entre els segles XVII i XVIII a la Roma papal, en un 

context caracteritzat pels problemes i els enfrontaments entre els catòlics i els protestants que 

causaren una Europa separada políticament i teològicament. També es desenvoluparen les 

monarquies absolutes, que segons Lluís XIV es basaven en el lema: “l’Estat sóc jo”. Durant el 

segle XVIII, hi va haver un canvi de dinastia a Espanya amb la consolidació dels Borbons 

enfront dels Habsburg, el que va propiciar un apropament a França. Destacar també la 

Revolució Francesa de 1789 que va abolir la monarquia a França, impulsada per la il·lustració 

i la influència cultural de l’Enciclopèdia.  

El barroc va derivar en una gran exuberància que va influir l’art europeu, caracteritzada 

per la irregularitat i la complexitat amb molta ornamentació i acoloriment. És un tipus d’art que 

cerca la sorpresa i rebutja els models clàssics vers l’exageració. (Pendás, Triadó Tur i Triadó 

Subirana, 2016). 

A la Seu el barroc també està present, primer de tot destacar la Sala Capitular Barroca. 

Segons Cantarellas (2002): “la sala capitular que es de planta elíptica, constituyendo la primera 

manifestación creada en Mallorca de este tipo, de origen italiano” (p. 78). Se l’atribueix a 
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Francisco Herrera i se situa cronològicament al 1701. Seguint amb la descripció de Carbonell 

(1995): 

La cúpula es divideix en vuit sectors, en cada un dels quals s’obre una petita claraboia 

circular. Els nervis coincideixen a la bella clau central policromada, envoltada per vuit 

àngels, on figura la Verge Sedent. Una exuberant decoració de fullatge i altres tipus de 

relleus enriqueixen els paraments de la cúpula i l’estriat de les columnes, tot fent 

d’aquesta aula una autèntica expressió de l’horror vacui. (p. 168). 

Dintre d’aquesta sala també trobem un gran tresor barroc com els monumentals 

canelobres de set braços fets en plata per Juan de Matons entre 1704 i 1718. Segons Cantarellas 

(2002): “De 250kg de peso cada uno y casi 2m de altura, son una de las joyas más apreciadas 

de la orfebrería barroca española”. (p, 82).  

A l’interior de la Seu també es poden gaudir de diferents retaules barrocs com el Retaule 

de Sant Sebastià de Francesc Herrera, que segons Carbonell (1995): “la construcció del retaule 

de Sant Sebastià es va interrompre arran de la Guerra de Successió i no es va prosseguir fins a 

l’any 1754, ja sota la direcció de Joan Muntaner” (p. 152).  

Un altre retaule barroc important és el de Sant Antoni de Pàdua (1716-1720) també de 

Francesc Herrera “de planta dinàmica amb dues ales laterals que s’avancen cap a l’espectador, 

afavorint la disposició escenogràfica de les escultures” (Carbonell, 1995, p. 154).  

Canviant d’autor, Giuseppe Dardanon va construir entre 1726 i 1729 el retaule major de 

la Seu, d’estil barroc, que va presidir la Capella Reial durant dos segles. Però, amb la reforma 

de Gaudí, el retaule fou traslladant a la parròquia de la Immaculada. Segons Carbonell (1995): 

“el retaule és una colossal macchina, tan admirada al seu temps, com censurada iradament des 

de la reacció neoclàssica” (p. 155). 

Altres retaules destacables són el de Sant Martí de Torus, el de Sant Bernat (cremat a 

un incendi l’any 1912), el de l’Assumpta (titular de la Seu), el de la Immaculada (de Joan 

Baptista d’Aragó), el de Sant Crist del Davallament i el de Sant Benet i el de la Puríssima, 

“situat un enfront l’altre, formen un eix transversal que artísticament pretén crear un trompe-

l’oeil barroc gràcies als retaules i a la profusa decoració que s’hi desenvolupa” (Carbonell, 

1995, p. 165).  

També destacar el claustre o Clastó (1709-1710) obra del picapedrer Joan Pasqual, 

d’estil barroc. Cantarellas (2002) descriu el claustre: “es de planta rectangular con galerías sobre 
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podio, cubiertas por bóvedas de cañón entre lunetos, y formadas por acros de medio punto y 

columnas de macizo fuste y capitel compuesto”. (p. 84). Per una altra banda, Carbonell (1995) 

destaca: “construït al voltant d’un pati rectangular [...] té vint arcs rodons que s’alcen sobre 

columnes amb capitells composts decorats amb volutes i fulles d’acant”. (p. 170). 

e. El neoclassicisme 

El neoclassicisme apareix al segle XIX en un context de transformació política, 

econòmica i social causada per la Revolució Francesa (1789) i la Revolució Industrial, que 

suposaren la fi de l’Antic Règim, el triomf de la burgesia i l’aparició del proletariat. Tot això, 

va provocar el fi de les monarquies absolutes i l’augment dels transports i les noves formes 

d’energia.  

Un altre aspecte important és el creixement demogràfic, i és que la població va créixer 

considerablement a causa de l’augment d’aliments, la medicina, la higiene i la disminució de la 

mortalitat. 

En aquest context de canvis, sorgeix a Roma i a París un corrent artístic que cerca un 

retorn als principis clàssics de la Grècia i Roma antigues, el neoclassicisme. És a dir, és un 

corrent que imita, revisa i adapta (al segle XIX) els models grecs i romans a partir d’un art 

intel·lectual, academicista i impersonal. (Pendás, Triadó Tur i Triadó Subirana, 2016). Per 

situar cronològicament aquest corrent, cal destacar que va coexistir amb la fi del Rococó i la 

difusió de les idees de la Il·lustració.   

Segons Pendás, Triadó Tur i Triadó Subirana (2016): “el Neoclassicisme va ser una 

reacció contra els excessos del Barroc i del Rococó i va voler abandonar la imaginació i 

sotmetre l’art al predomini de la raó, tot cercant l’equilibri i l’harmonia ideal de les formes 

clàssiques” (p. 304). 

Les mostres neoclàssiques a la Seu no són molt abundants, però si són destacables. La 

primera obra del neoclassicisme a la catedral va ser el baptisteri, construït a 1794 i situat a la 

capella baptismal. Segons Cantarellas (2002): “La pila bautismal, un monolito de jaspe con 

guirnaldas de bronce doradas y sustentada sobre garras de león, recuerda a la forma de los 

sarcófagos romanos” (p. 70). El mur de la capella presenta una arquitectura fingida per tal 

d’humanitzar l’espai i “en el centro del muro se sitúa el bautismo de Cristo, enmarcado por el 

de Clodoveo, el primer rey de Francia, y por el bautismo de Cornelio, centurión romano 
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convertido por San Pedro” (Cantarellas, 2002, p. 70). Hem d’atribuir aquesta gran obra a tres 

artistes valencians, Planes, Vergara i Camarón.  

Una segona mostra neoclàssica és el sepulcre del Marqués de la Romana, realitzat el 

1814 per José Antonio Folch i Costa. Aquest sepulcre es troba ubicat a la Capella de Sant Jeroni, 

segons Cantarellas (2002): “en un lateral de la capilla, muy deteriorado por la humedad, puede 

contemplarse una de las obras más depuradas del neoclasicismo en España: el sepulcro del 

Marqués de la Romana” (p. 55). Segons la descripció de Cantarellas (2002): 

Está dedicado a la figura del mallorquín Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, 

activo en la Guerra de la Independencia y muerto en Portugal el 1810. [...] Es un 

monumento de forma escalonada, con juegos cromáticos obtenidos a partir de la 

combinación de mármoles diversos. A los pies del sarcófago, el león como símbolo de 

fortaleza y en el lado opuesto la muerte. [...] Detrás del difunto un personaje sujeta los 

estandartes de España, Portugal y Gran Bretaña. (p. 55-56). 

La darrera mostra neoclàssica a la Seu és el Retaule de Sant Pere, realitzat en 1839 per 

Miquel Torres i Rafael Marçal. Actualment, no podem gaudir d’aquest retaule perquè la Capella 

de Sant Pere va patir les conseqüències d’un gran incendi que va deteriorar el retaule, i durant 

la reforma de Miquel Barceló van procedir a desmuntar-lo per deixar espai a l’obra de l’artista 

contemporani. En definitiva, es tractava d’un retaule fet de marès i guix, amb decoracions 

policromades de fusta. El tema que s’exposava a l’antic retaule segons Cantarellas (2002): 

“Centra el gran lienzo de la promesa del primado a San Pedro” (p. 63).  

f. El neogòtic a la reforma de Peyronnet  

El neogòtic és un corrent artístic que va sorgir a Anglaterra a finals del segle XVIII amb 

l’objectiu de tornar a les formes gòtiques medievals del segle XII. Aquesta nova corrent sorgeix 

com a rebuig de les formes neoclàssiques i la consegüent admiració per les antigues voltes de 

creueria, els vitralls, els arcs apuntats, els contraforts i els arcbotants tan característics de la 

nostra Catedral.  

Aquest estil està present a la Seu gràcies a la intervenció de l’arquitecte Peyronnet per 

restaurar la façana principal de la Catedral després què terratrèmol de 1851 la destrossés. 

Realment, la façana estava incompleta i en un estat deplorable i ruïnós des de poc després de la 

seva construcció. Cantarellas (1975) afirma que a mitjans del segle XVII la façana presentava 

cruïlles considerables, un frontis desplomat i una inclinació dels murs cap a l’exterior de més 
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de quatre pams. A partir del segle XIX, l’esfondrament va augmentar fins a tal punt que va 

caure una de les torres, considerada una de les parts més consistents de l’edifici. Així i tot, la 

restauració no es va impulsar fins després del terratrèmol del 26 de maig de 1851.  

Un any després, el 1852, l’arquitecte Sureda i Villalonga va començar amb les tasques 

de demolició i reconstrucció de la façana. Poc després, l’arquitecte madrileny Peyronnet va 

presentar el seu primer informe sobre la restauració de la Seu i va esdevenir el nou director 

d’obres, reduint el càrrec de Sureda i Villalonga a subdirector. Les tasques exteriors es limitaren 

a construir dos contraforts i a reforçar les torres en els seus extrems (Cantarellas, 1975).  

Peyronnet, tot i que no era fanàtic del gòtic va optar per respectar l’estil que ja hi havia 

a la Seu per aconseguir una harmonia de conjunt, però es va decantar per la darrera etapa del 

gòtic, el neogòtic.  

Tot i això, cal remarcar que la preocupació d’ambdós arquitectes era més per les 

tècniques arquitectòniques i la sostenibilitat de l’edifici, que no pas pels elements decoratius. 

Tant és així, que després de la mort dels arquitectes, el 1875, “la fachada exterior restaba aún 

desprovista de elementos ornamentales y faltaba el remate de la misma, torres y frontón” 

(Cantarellas, 1975, p. 201).  

A més de la intervenció de Peyronnet, cal afegir que hi ha altres mostres neogòtiques a 

la Seu com el retaule de la Capella de Sant Bernat, el retaule de la Capella de Sant Josep, el 

sepulcre de Miquel Salvà Munar situat a la Capella del Descendiment i la decoració neogòtica 

del cadirat del cor realitzat durant la reforma de Gaudí.  

g. El modernisme a la reforma d’Antoni Gaudí, Jujol i Rubió 

Durant la segona meitat del segle XIX ocorren una sèrie de fets històrics que canvien el 

món segons Pendás, Triadó Tur i Triadó Subirana (2016): 

La unificació italiana (1861), el reordenament de grans imperis, entre els quals 

Alemanya (1871), la caiguda del Segon Imperi i l’adveniment de la Tercera República 

a França (1879), així com la consolidació dels Estats Units d’Amèrica després de la 

guerra de Secessió (1861-1865). A Espanya, el panorama polític es va veure alterat per 

la Revolució del 1868, per un canvi dinàstic, per la proclamació de la Primera República 

i per la Restauració monàrquica, a més de les successives pèrdues colonials. (p. 335). 
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El Modernisme sorgeix en aquest context canviant i es desenvolupa entre el 1890 i 1910 

a tota Europa, reaccionant en contra de l’academicisme i a favor del naturalisme i les formes 

serpentejades amb motius florals i geomètrics.  

El Modernisme espanyol va desenvolupar-se sobretot a Catalunya, amb artistes com 

Antoni Gaudí. Tot i que l’artista tenia tanta personalitat, que la seva obra pot considerar-se 

independent a qualsevol corrent artístic. Podria dir-se que ell mateix va crear el seu propi estil, 

que cal remarcar que ben encaixa amb la llibertat del Modernisme. (Pendás, Triadó Tur i Triadó 

Subirana, 2016) 

Abans d’entrar a la reforma de Gaudí, cal parlar sobre Pere-Joan Campins Barceló, bisbe 

de Mallorca des de 1859 fins a 1915. Segons Fullana (2015): “La figura de Campins s’ha unit 

a la d’Antoni Gaudí, artífexs de la restauració i la modernització de la Diòcesi de Mallorca, 

simbolitzant-ho en la reforma de la Seu” (p. 682). I és que Campins, és popularment considerat 

el millor bisbe mallorquí, “presentant les seves accions al capdavant de la Diòcesi mallorquina, 

una tasca gens senzilla a causa de la divisió existent dins el propi clergat (integristes, carlins, 

possibilistes) i de la politització típica de la societat de la Restauració” (Fullana, 2015, p. 682). 

 També és important relacionar la reforma modernista de Gaudí amb la reforma de 

l’església regional imposada a Mallorca a partir del bisbe Campins. La primera decisió que va 

prendre Campins després del seu nomenament com a bisbe va ser, seguint el model de 

renaixença catalana promoguda per Morgades i Torras, “la reforma dels estudis del seminari 

instituint dues noves càtedres, la de la llengua i la literatura mallorquina i la d’història de 

Mallorca” (Lahuerta, 1992, p. 18). Així doncs, Campins inicià la renaixença mallorquina 

acompanyat d’il·lustres mallorquins com Miquel Costa i Llobera, Mateu Rotger, Salvador 

Galmés, Llorenç Riber, Joan Quetglas o Antoni Maria Alcover. Aquest darrer va ser el 

capdavanter, dissenyant un diccionari general de llengua catalana. 

La renaixença tenia com a objectius “la restauració patriòtica en la recuperació del català 

com a llengua literària i en la creació d’una mitologia dels orígens construïda, sobretot, a partir 

del paisatge de l’illa” (Lahuerta, 1992, p. 18). Però, la renaixença mallorquina mai no va arribar 

a organitzar-se políticament, ja que es va desenvolupar en una societat agrària i endarrerida 

econòmicament (i no en una societat industrialitzada i moderna, com la catalana).  

Segons Lahuerta (1992), Campins creia que “donar un programa a la clerecia i als 

sectors catòlics mallorquinistes era la millor manera de col·locar sota la tutela de l'Església el 

naixent moviment regionalista per conjurar així el perill de la seva radicalització política” (p. 



18 
 

18). A això, hem d’unir la reforma litúrgica que imposava un restabliment de la tradició. Així 

ho esmenta Lahuerta (2015): “l’operació començada a la catedral no és una reforma, sinó, ben 

al contrari, una restitució, una reintegració de les coses al seu lloc i a la seva disposició original, 

una tornada a un cert ordre primer” (p. 24). 

 Per tant, Antoni Gaudí va arribar a la Seu gràcies a l’encàrrec del bisbe Pere-Joan 

Campins i Barceló. Segons Llabrés (2008):  

Su misión consistía en hacer que la luz clara del sol mediterráneo entrara en la catedral 

a través de los vitrales; restaurar la capilla real para adecuarla a la celebración eucarística 

alrededor del altar que también debía desplazarse desde el fondo hacia la nave central; 

restaurar la antigua cátedra para que el obispo presidiera la liturgia: trasladar el coro del 

centro de la catedral [...] y preparar los dos púlpitos. (p.12). 

Gaudí va acceptar la proposta de la reforma de la Seu i va participar-hi des de 1904 fins 

a 1915. Començant per l’exterior, Gaudí va col·laborar amb Josep M. Jujol i crearen dos 

mosaics de pedra gris i blanca a l’entrada dels portals de l’Almoina i el portal Major. El mosaic 

del portal Major té representat un cérvol que beu d’una font que representa: “el fiel que entra 

en la Seo a saciarse del agua de la gracia y de los sacramentos que allí manan para dar vida 

eterna” (Llabrés, 2008, p. 19). El mosaic del portal de l’Almoina representa l’escut amb els 

antics signes heràldics de la casa reial de Mallorca.  

A més dels mosaics de pedra, Gaudí i Jujol obriren petites finestres per ventilar les 

capelles, que protegiren amb barres de ferro. Per tal que les formes de les finestres no fossin tan 

simples, les varen decorar amb incisions en cada un dels costats, per donar vida a la pedra.  

A l’interior, un dels principals esdeveniments de la reforma de Gaudí fou la incorporació 

de llum elèctrica. L’artista va dissenyar uns canelobres fets de ferro forjat situats a cinc metres 

sobre cada una de les columnes que sostenen les naus de la Seu, amb setze ciris de llum elèctrica 

cada un. A més, va crear dues llums per les capelles de la Puríssima i de Sant Sebastià i un gran 

lampadari per la nau central que substitueix l’oli per bombetes elèctriques.   

Un dels fets més destacables d’aquesta reforma gaudiniana fou el trasllat del cor a la 

Capella Reial. Ja que anteriorment, se situava al centre de la Seu i impedia la vista de la 

capçalera de la catedral. Aquest trasllat es dugué a terme el 1904, i va participar el primer 

ajudant de Gaudí en la Seu, Joan Rubió i Bellver. Respecte a les característiques del cor, Gaudí 

“conservó los altorrelieves de tema bíblico de Philippe Fillau y Antoine Dubois [...] que 
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recorren la parte alta de los respaldos; sustituyó el coronamiento de la sillería por decoración 

neogótica, y le añadió algunos elementos de creación propia.” (Llabrés, 2008, p. 82). Entre 

aquests elements de creació pròpia destaca el treball de Josep Maria Jujol, que va pintar i daurar 

alguns alts relleus, respatllers i cresteries del cor per eliminar l’obscuritat a la fusta de noguera. 

Un altre trasllat destacable va ser el dels púlpits, segons Llabrés (2008): 

Gaudí hizo avanzar hasta el primer par de columnas que separan y sostienen las naves, 

ganando este espacio al acceso de la capilla real [...] a uno y otro lado se encuentran los 

púlpitos, llamados de la Epístola (a la derecha) y del Evangelio (a la izquierda). Gaudí 

no sólo los situó en la entrada del presbiterio [...] sino que adaptó su emplazamiento a 

la normativa litúrgica entonces vigente. Pero además, Gaudí, siempre preocupado por 

acercar la celebración y la palabra bíblica o predicada al pueblo, dotó a ambos púlpitos 

de tornavoz. Este tornavoz, de material efímero (madera y tela) [...] persistió hasta 1972, 

cuando los aparatos de megafonía lo hacían ya innecesario (p. 39). 

També cal destacar les obres a l’altar major, que segons Llabrés (2008): “El altar mayor 

es el monumento más destacable de la Seu de Mallorca. Lo sostienen nueve columnas, de las 

cuales la central es bizantina [...]. Es probable que ya fuese el altar mayor de la catedral-

mezquita” (p. 55). El 1905, Gaudí va traslladar l’altar major allà on es troba en l’actualitat, 

després d’avançar el presbiteri, ja que es trobava al fons de la capella real i quedava “amagat”. 

A més, va construir unes grades litúrgiques sobre les quals descansava l’altar i va col·locar-hi 

un àngel músic damunt de cada una de les columnes de jaspi que envolten l’altar. Gaudí també 

va enaltir i decorar la càtedra episcopal: va construir set graons fets de pedra del país, i sobre el 

tercer graó va col·locar dues columnes de jaspi que sustentaven àngels turiferaris gòtics. Així 

mateix, juntament amb Jujol, van elaborar tota una ornamentació vegetal i heràldica (feta a 

partir de ceràmica daurada) que recobria les parets de la càtedra episcopal, de tal manera que 

exaltava la seva presència dins la Seu.  

Finalment, cal parlar sobre el baldaquí que corona l’altar major de la Seu. Curiosament, 

el baldaquí del qual avui en dia encara gaudim, era una simple maqueta provisional. Per aquest 

motiu, els materials que la conformen són cartó, carabassa, pasta de paper i algunes teles. En el 

disseny definitiu, aquesta corona havia de fer-se a partir de fusta, ferro i vidre. Si ens fixem en 

les característiques del baldaquí, observem que és una corona heptagonal ornamentada amb 

espigues, rams de raïm i pàmpols. Segons Llabrés (2008):  
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La corona está ligeramente alzada hacia adelante, de cara a la nave central y en la parte 

superior se levanta una cruz de colores diversos con el crucificado, flanqueada por María 

y Juan el evangelista. Así pues, la cruz [...], elevada sobre el altar, preside la gran 

asamblea”. (p.63). 

 Fins aquí les intervencions de Gaudí, ja que el 1915 va abandonar la reforma de la Seu, 

deixant feines inacabades, com la il·luminació i l’obertura d’alguns vitralls. Aquest 

abandonament té com a causa principal la crítica de la seva obra en mans d’una part del clergat 

i de la societat mallorquina, aquella que no se sentia identificada amb l’església regional del 

bisbe Campins, així com l’oferta de treball a la Sagrada Família de Barcelona.  

h. L’expressionisme a la capella del Santíssim per Miquel Barceló 

L’expressionisme, així com les altres corrents avantguardes (el cubisme, el futurisme, 

el dadaisme o el surrealisme), sorgeixen després de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

com a resultat de les conseqüències terribles que va causar. Per tant, aquestes avantguardes 

tenen com a objectiu rompre amb els sistemes de representació tradicionals i en un context 

d’angoixa i temor.  

L’expressionisme té com a referents artístics la filosofia de Nietzsche, les obres 

vigoroses de Van Gogh i l’angoixa en les obres de Munich. És un corrent artístic que critica la 

societat i el context sociopolític consegüent de la Primera Guerra Mundial. Les característiques 

de l’expressionisme són les línies trencades i les formes angulars i corbades amb colors vius i 

contrastats per donar sensació d’angoixa i agressivitat. 

Miquel Barceló és l’artista mallorquí que introdueix dins la Seu la contemporaneïtat a 

través de l’expressionisme. Es tracta de la darrera reforma important duta a terme a la Seu, es 

va desenvolupar entre 2001 i 2007 a l’antiga capella de Sant Pere (l’actual capella del 

Santíssim).  

La decisió d’incloure una obra d’aquestes característiques dins la Seu té lloc a causa del 

nomenament de Miquel Barceló com a doctor honoris causa per la UIB. L’artista accepta aquest 

nomenament a canvi de fer una gran obra. Finalment, la UIB amb col·laboració amb el bisbe 

Teodor Úbeda, decideixen que l’obra es durà a terme a l’antiga capella de Sant Pere de la Seu, 

ja que, segons Gambús (2007): “presentaba una menor calidad artística en comparación con las 

demás capillas de la cabecera de la Seu, y por la oscuridad de la capilla que tenía sus cinco 

vitrales tapiados”. (p. 9).  
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Concretament, la reforma va consistir en: cobrir els murs de la capella amb una 

estructura de 300 m² i 16 metres d’altura de fang policromat, destapiar i decorar els cinc vitralls 

de la capella i desenvolupar un mobiliari fet de pedra.  

El mural de fang està dedicat al sisè i al segon capítol de l’Evangeli, la multiplicació 

dels pans i dels peixos i les noces de Canà. Així doncs, el mural es pot dividir en dues parts: la 

part dreta representa el mar amb una ona gegant dintre de la qual hi ha algues, llobarros, 

musclos, pops, crancs, etc. La part esquerra representa la terra, amb pans, vi, fruita, hortalisses, 

etc. I al centre, es pot veure una figura blanca que representa al Senyor Ressuscitat amb ferides 

a les mans i als peus a causa de la crucifixió.  

Aquests elements marins i del camp tenen lloc per la multiplicació dels pans i dels 

peixos on segons Gambús (2007): “los panes son todos los frutos de la tierra” i “los peces son 

todos los frutos del mar” (p. 28). L’evangeli explica com Jesús multiplica un pa i uns quants 

peixos que un ninet pobre li ofereix.  

Les noces de Canà estan també presents a l’obra a partir de les gerres de vi i els rams de 

raïm que hi apareixen. I és que l’evangeli conta que Jesús va convertir l’aigua en vi durant la 

celebració de les noces de Canà sense que ningú li demanés.   

L’obra es va realitzar de dins cap a fora, és a dir, l’artista es col·locava darrere les parets 

de fang i colpejava amb els seus punys el fang fins a aconseguir la forma desitjada. Barceló es 

va ajudar d’una càmera i un televisor per observar els resultats que tenien els seus cops de puny 

des de darrere els murs. Cal destacar que la figura del Crist Ressuscitat és la del propi artista, 

que va agafar impuls i es va llençar contra les parets de fang per deixar inscrita la seva forma.  

Els cruïlls que presenta l’obra són conseqüència de l’enfornat, ja que el mural va haver-

se de dividir en peces més petites per poder caber dintre del forn. Posteriorment, les peces eren 

pintades i envernissades.   

Pel que fa als vitralls, segons Gambús (2007): “los vitrales han sido fabricados en 

Toulusse en el taller de Jean Dominique Fleury, con cristales superpuestos. Representan 

palmas, olas, raíces y algas, dibujadas con una escritura esgrafiada, y reproducen la luz del 

fondo del mar” (p. 27). L’objectiu de l’artista és que l’espectador senti que està submergit dintre 

la mar.  
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Finalment, el mobiliari elegit per Barceló va ser un altar, un candeler de set braços, un 

ambó, una cadira presidencial i unes cadires o bancs pels canonges. Totes les peces del mobiliari 

van ser construïdes en pedra de Binissalem.  

 

 

3. APLICACIONS DIDÀCTIQUES: LA METAMORFOSI DE LA SEU 

a. Introducció 

Com s’explica a la introducció metodològica del TFG, l’aplicació didàctica es 

desenvoluparà a partir de l’adaptació d’un llibret informatiu on es reculli i s’adapti la informació 

del desenvolupament del TFG per a infants. A més, el llibret contindrà activitats de consolidació 

per comprovar que els alumnes assimilen la informació sobre els diferents estils artístics. 

Més concretament, s’elaborarà un vídeo explicatiu sobre els trets característics més 

importants de cada estil artístic de la Seu, que servirà com a element introductor. Després, al 

llarg de diverses sessions, es treballarà el llibret informatiu (anteriorment esmentat). A 

continuació, es farà una visita didàctica a la Seu per veure de primera mà tot el treballat. I 

finalment, els alumnes elaboraran un fullet informatiu en grups cooperatius sobre tot allò que 

han après al llarg del projecte didàctic.  

b. Contextualització 

Aquesta proposta didàctica es duria a terme a un centre amb prou recursos humans, 

materials i espaials que permetin el desenvolupament òptim del procés d’ensenyament-

aprenentatge dels alumnes. El centre estaria situat a Palma, per tal de tenir com a referent artístic 

la Seu, i presentaria un context socioeconòmic mitjà. L’escola seria de metodologia flexible i 

l’ensenyament s’estructuraria a partir de situacions d’aprenentatge o projectes que respectin els 

principis del disseny universal d’aprenentatge (DUA). 

Pel que fa als alumnes, la unitat didàctica està destinada pels cursos més superiors 

d’Educació Primària, és a dir, per cinquè i sisè (10-12 anys). L’aula estaria composta per uns 

25 alumnes, tenint en compte les necessitats i les característiques de cada un. I partint dels 

interessos i motivacions per conèixer el nostre entorn proper, és a dir, la Seu.  
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c. Competències 

A partir del Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de 

l’educació primària a les Illes Balears, al llarg de la unitat didàctica es desenvoluparan les 

següents competències: 

- Competència en comunicació lingüística: a partir de l’escolta activa, l’elaboració i 

la lectura de textos.  

- Competència digital: a partir de la visualització d’un vídeo i la i la creació de 

materials fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

- Competència d’aprendre a aprendre: a partir d’una metodologia que posa com a 

protagonista l’alumne, que ha de construir el seu propi aprenentatge. 

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: a partir de l’autogestió de cada grup per dur 

a terme les activitats i mitjançant una creació final on es reculli tot l’après. 

- Competències socials i cíviques: a partir del treball en grup i la participació activa 

dins l’aula.  

- Consciència i expressions culturals: a partir de la conscienciació sobre la 

importància de conèixer, respectar i preservar les mostres artístiques de l’entorn.   

 

d. Continguts, criteris i estàndards 

Els continguts, criteris i estàndards seleccionats i representats a continuació, han estat 

extrets del currículum d’Educació Primària de les Illes Balears, a través de la Conselleria 

d’Educació i Formació Professional. Concretament, pertanyen bloc quatre del currículum de 

les ciències socials (de quart a sisè curs): 

El contingut vertebrador de l’aplicació didàctica és “El nostre patrimoni històric i 

cultural” (Bloc 4: Empremtes del temps). A través del coneixement de la Seu mitjançant el 

llibret informatiu i les activitats plantejades, es desenvoluparà el criteri de l’interès i la curiositat 

per conèixer el passat. A partir de la visita a la Seu de Palma, els alumnes podran comprendre 

i interioritzar la importància dels museus, llocs i monuments històrics com a espais on s’ensenya 

i s’aprèn. Així com, hauran de mostrar una actitud de respecte cap a l’entorn, la seva cultura i 

cap al nostre patrimoni cultural que hem de cuidar i llegar.  

El projecte finalitza amb l’elaboració d’un fullet informatiu sobre tot allò que han après 

els alumnes sobre la Seu, que es realitzarà en grups cooperatius i fent ús de les TIC. Per aquest 

motiu, cal esmentar els continguts d’ “Utilització de les tecnologies de la informació i la 
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comunicació per cercar i seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions” i 

“Desenvolupament d’estratègies per organitzar, memoritzar i recuperar informació obtinguda 

mitjançant diferents mètodes i fonts” (Bloc 1: Continguts comuns). Així com els criteris 

relacionats amb el treball en grup i l’habilitat per treballar de manera col·laborativa dins un 

equip.  

e. Metodologia 

La metodologia serà activa, posant l’alumne com a protagonista del seu propi 

aprenentatge. Es tindrà en compte el disseny universal d’aprenentatge a l’hora de planificar 

cada activitat, per tal que tots els alumnes puguin participar del projecte. També es fomentarà 

la participació activa de l’alumnat i la construcció del seu propi aprenentatge.  

f. Desenvolupament 

SESSIÓ DESENVOLUPAMENT 
AGRUPAMENTS 

ORGANITZACIÓ 
MATERIALS 

TEMPORA

LITZACIÓ 

1 

Introducció al projecte: A la primera 

sessió es farà una introducció al tema a 

partir de la visualització d’un vídeo 

explicatiu sobre la Seu. 

En gran grup. 
Vídeo sobre la Seu 

(Annex 1). 
30 min. 

2 

Llibret informatiu: A la segona sessió 

es presentarà als alumnes el llibret 

informatiu sobre la Seu i es treballarà la 

primera part introductòria sobre la Seu 

i segon punt del llibret dedicat al gòtic.  

Primera lectura en 

gran grup i 

aprofundiment en 

grups cooperatius. 

1a part del llibret: 

introducció sobre la 

Seu (Annex 2). 

2a part del llibret: 

el gòtic (Annex 2). 

60 min. 

3 

Llibret informatiu: A la tercera sessió 

es treballarà el tercer apartat del llibret 

informatiu dedicat al renaixement.  

Primera lectura en 

gran grup i 

aprofundiment en 

grups cooperatius. 

3a part del llibret: 

el renaixement 

(Annex 2). 

60 min. 

4 

Llibret informatiu: A la quarta sessió 

es treballarà el quart apartat del llibret 

informatiu dedicat al barroc. 

Primera lectura en 

gran grup i 

aprofundiment en 

grups cooperatius. 

4a part del llibret: 

el barroc (Annex 

2). 

60 min. 
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5 

Llibret informatiu: A la cinquena 

sessió es treballarà el cinquè i sisè 

apartat del llibret informatiu dedicat al 

neoclassicisme i al neogòtic, 

respectivament. 

Primera lectura en 

gran grup i 

aprofundiment en 

grups cooperatius. 

5a part del llibret: 

el neoclassicisme 

(Annex 2). 

6a part del llibret: 

el neogòtic (Annex 

2). 

60 min. 

6 

Llibret informatiu: A la sisena sessió 

es treballarà el setè apartat del llibret 

informatiu dedicat al modernisme.  

Primera lectura en 

gran grup i 

aprofundiment en 

grups cooperatius. 

7a part del llibret: 

el modernisme 

(Annex 2). 

60 min. 

7 

Llibret informatiu: A la setena sessió 

es treballarà el darrer apartat del llibret 

informatiu dedicat a l’expressionisme. 

Primera lectura en 

gran grup i 

aprofundiment en 

grups cooperatius. 

8a part del llibret: 

l’expressionisme 

(Annex 2). 

60 min. 

8 

Visita a la Seu: els alumnes visitaran la 

Seu per observar de primera mà els 

estils investigats al llibret. 

En gran grup. - 120 min. 

9 

Fullet final: elaboració d’un fullet 

sobre la Seu que reculli tota la 

informació assimilada al llarg del 

projecte a partir de l’eina Canva.  

En grups 

cooperatius. 
Tauletes i Canva. 180 min.  

 

g. Avaluació 

L’avaluació es durà a terme a partir de rúbriques d’observació. S’avaluaran els següents 

elements:  

- Participació i comportament al llarg del projecte (Annex 3). 

- Elaboració de les activitats del llibret informatiu (Annex 4). 

- Elaboració del fullet informatiu final (Annex 5).  
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4. CONCLUSIONS 

Com a conclusió, la Seu de Palma és un dels edificis més emblemàtics de Mallorca que ha 

anat metamorfitzant-se al llarg de la història, adaptant-se a les necessitats, les modes i els fets 

de cada època. Per tant, és un edifici que alberga història al seu interior, una història que he 

volgut plasmar a partir dels diferents estils artístics que presenta al seu interior (gòtic, 

renaixement, barroc, neoclassicisme, neogòtic, modernisme i expressionisme).  

A més, he adaptat la informació trobada per tal que pogués arribar als més petits. Perquè la 

història de l’art és una assignatura pendent a les escoles i esdevé important pel desenvolupament 

dels infants, ja que l’art ens envolta dia a dia i té una connexió directa amb la història.  

Pel que fa als objectius plantejats a l’inici del treball de fi de grau, consider que els he 

complert amb escreix. L’objectiu general era apropar els infants a la història de l’art a partir de 

l’estudi i la investigació de la Seu de Palma, i ho he assolit pas a pas, completant cada un dels 

objectius específics plantejats. Aquest treball pot dividir-se en dues parts, una primera part de 

revisió bibliogràfica i una segona part dedicada a les aplicacions didàctiques.  

Respecte a la primera part, he analitzat la història que envolta la catedral a partir d’una 

revisió i una investigació bibliogràfica aconsellada per Mercè Gambús, experta historiadora de 

l’art que va acceptar tenir una reunió amb mi a l’inici del desenvolupament d’aquest TFG. 

Després d’aquesta revisió exhaustiva, he plasmat tota la informació recollida explicant les 

característiques principals i el context de cada estil artístic present a la catedral. Per tant, 

consider que he assolit els següents objectius específics: analitzar exhaustivament la història 

que envolta la Seu de Palma a partir d’una revisió i una investigació bibliogràfica, descriure els 

diferents estils artístics que estan presents a la catedral i realitzar un context històric local i 

general que emmarqui cada estil artístic. 

Pel que fa a la segona part, he elaborat un llibret informatiu que adapta la informació 

trobada, seleccionant el més rellevant i interessant pels infants. El llibret també inclou una sèrie 

d’activitats de consolidació que permeten els infants assolir tots els continguts. A més, he 

elaborat un vídeo introductori que recull informació sobre les característiques principals de cada 

estil artístic. Per tant, consider que he aconseguit els següents objectius específics: adaptar la 

informació trobada, seleccionant el més rellevant i interessant pels infants i dissenyar una sèrie 

d’aplicacions didàctiques perquè els infants puguin interioritzar la informació a partir de 

diferents metodologies.  
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En relació amb els usos d’aquest TFG, l’estudi realitzat pot ser utilitzat per qualsevol 

persona que s’interessi a conèixer la Seu de Palma i la seva història. Però l’ús més important és 

l’aplicació didàctica que pot posar-se en pràctica a les escoles d’educació primària perquè els 

alumnes coneguin la catedral i les principals característiques de cada estil artístic que alberga. 

Pel que fa a les vies d’estudi obertes, es pot desenvolupar la investigació de la Seu de Palma 

de forma més extensa, ja que és un edifici que alberga molta història i moltíssimes mostres 

artístiques. Igualment, es poden desenvolupar altres propostes didàctiques on es treballi de 

manera més profunda els diferents estils artístics. A més, si l’objectiu és que els alumnes 

coneguin la història de l’art, es podrien elaborar més propostes didàctiques que tenguin com a 

protagonista altres edificis o monuments de la ciutat.  

Per tots aquests motius, consider que he assolit els diferents objectius plantejats a la 

introducció metodològica i que, per tant, he desenvolupat amb èxit el treball de fi de grau. 
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ANNEX 1: VÍDEO EXPLICATIU SOBRE LA SEU 

Enllaç: https://youtu.be/R8GeuQbxNPw  

Codi QR:  

 

 

https://youtu.be/R8GeuQbxNPw


LA SEULA SEU
Llibret informatiu

Sara Esperón González



NOM:

Quadern d'alumnes: 

APUNTA EL QUE MÉS ET CRIDI L'ATENCIÓ 
 DURANT EL TEU APRENENTATGE: 



Què és una catedral?
És l'església principal de la
diòcesi. Està presidida pel bisbe.
Bisbe = cap de l'església d'una
diòcesi. 
La Seu és l'església més
important de Mallorca.  

 
On està?

Se situa al casc antic de la
ciutat de Palma, al costat de
l'Almudaina. Antigament la
mar arribava fins a l'edifici!
(ara hi ha el Parc de la Mar).   

Sabies què?
Catedral prové del grec katedra
i significa "cadira". Rep aquest
nom perquè les catedrals són les
úniques esglésies que tenen
cadira pel bisbe. A més, a la
nostra catedral se la coneix com
"la Seu" perquè és allà on "seu"
el bisbe. 



Els orígens de la Seu:
Conta la llegenda, que el 1229, quan Jaume I es dirigia
cap a Mallorca per expulsar els musulmans i cristianitzar
l'illa, hi va haver una forta tempesta. Una tempesta tan
gran que les ones feien tremolar els grans vaixells. Tots
tenien molta de por i no sabien què podien fer per
sobreviure a aquella temible tempesta. Jaume I, es va
agenollar i va començar a resar a la Verge Maria. Li va
prometre que si arribaven sans i estalvis a Mallorca,
construiria una catedral molt alta dedicada a ella. 
La mar es va calmar i miraculosament arribaren a l'illa.
Així que Jaume I, va haver de complir la seva promesa.  



Quan es va construir?
No hi ha un conscens sobre quan es va començar a
construir la catedral, però va ser al segle XIII, durant el
regnat de Jaume II (el fill de Jaume I, va complir la
promesa del seu pare).   
La Seu es va construir sobre una mesquita, perquè
abans Mallorca estava sota el domini islàmic. 
El primer que es va alçar va ser la capçalera,
concretament la Capella de la Trinitat, el 1306.  
Però construcció es va allargar durant 300 anys!
Actualment, la Seu té més de 700 anys d'antiguitat! I
durant tot aquest temps ha patit reformes i
intervencions, com les de Gaudí i Barceló. 



Gòtic
Renaixement
Barroc
Neoclassicisme
Neogòtic
Modernisme
Expressionisme

Què podem veure?
Com la seva construcció es va allargar durant tants
d'anys, dintre de la Seu podem veure diferents
estils artístics. Perquè cada intervenció o reforma
seguia la moda d'aquell temps. És a dir, seguia
l'estil artístic del moment. 
Per això, podem dir que la Seu, és com un cuc de
seda, s'ha metamorfitzat, ha anat canviant i
adaptant-se a cada moment de la seva història. 

Però exactament quants d'estils artístics podem
veure dins la Seu?

Anem a descobrir cada estil. Però abans,
comprovarem què has après fins ara! 



Completa els buits amb les següents paraules:
 

1229 - SEU - 700 - CÀTEDRA - 300 - JAUME I
 

A la catedral de Palma, col·loquialment se la
coneix pel nom: la ______. Perquè és allà on hi

ha la ________ on seu el bisbe. 
La seva història comença en ______ amb la

promesa de ________ a la Verge Maria.  
La seva construcció es va allargar durant més

de ______ anys, i té més de _______ anys
d'història. Per aquest motiu hi ha molts d'estils

artístics.
 

En total hi ha 7 estils artístics. Te'n recordes
de tots? A veure quants pots escriure!

 
_______________ _____________ ____________

_____________ _____________ ___________
____________

COMENÇAM L'AVENTURA!



GÒTIC
(segle XII-XIV)

Creixement demogràfic + millores agrícoles =
prosperitat econòmica i social.
Burgesia --> nova classe social que difon la
cultura.
A partir del segle XIV --> fam, guerres i
epidèmies. 

CONTEXT

Edificis religiosos molt alts per estar més a
prop de Déu.
Lluminositat i colors mitjançant VITRALLS i
ROSASSES. 
Arcs ogivals i voltes de creueria. 

CARACTERÍSTIQUES



EL GÒTIC A LA SEU
 

Tot l'edifici és d'estil gòtic. 
L'interior de la Seu està dividit en tres parts
delimitades per columnes, anomenades naus. La
nau central és més ampla que les laterals. 
Té tres portals: Portal Major, Portal del Mirador i
Portal de l'Almoina. 
ALTURA: la Seu és la catedral més alta d'Espanya
i la tercera més alta d'Europa (des de dins). 
LLUMINOSITAT: la Seu té la rosassa gòtica més
gran de tot el món, anomenada "l'ull del gòtic". 
Tot això és possible gràcies a les voltes de
creueria i als arcs de mig punt, que permeteren
que els murs fossin més prims, més alts i amb més
finestres. 



EL GÒTIC A LA SEU
 



EL GÒTIC A LA SEU
 

El 2 de febrer i l'11 de novembre la rosassa
major es projecta baix de la rosassa menor,
formant un 8 de llum i colors. Es diu
"l'espectacle del 8".

La Seu té una sala on es guarden "tresors"
gòtics, la sala Capitular gòtica. 
Així que, no només l'edifici és gòtic, també hi
ha obres gòtiques al seu interior, com el
Retaule de Santa Eulàlia.

SAPS QUÈ?



Pinta el següent vitrall gòtic: 
 
 
 
 
 

COMENÇAM L'AVENTURA!



Troba en aquesta sopa de lletres les següents
paraules:

ALT - LLUM - VITRALL - ROSASSA - BAIX -   NAUS
- OBSCUR

Després marca les que siguin característiques
del gòtic i la Seu.

 
 
 
 

COMENÇAM L'AVENTURA!



RENAIXEMENT
(segles XV - XVI)

 
Descobriment d'Amèrica al 1492.
Invenció de la impremta - difondre idees. 
Protestantisme de Luther King.
Monarquies autoritàries.
HUMANISME = l’home com a centre i mesura
de totes les coses

CONTEXT

Es desenvolupa a Itlàlia.
És un retorn a la Grècia i Roma clàssiques.
Bellesa ideal: cànon de bellesa. 
Perfecció, proporció i harmonia.

CARACTERÍSTIQUES



EL RENAIXEMENT
A LA SEU

 La façana principal (1854-1888), que dona al Palau
de l'Almudaina, és renaixentista. Va ser reconstruïda
després que un terratrèmol la danyés.
 Els púlpits Major i Menor de Juan de Salas (1529-
1531), on es predica la missa són renaixentistes. El
Major té 7 lleons, cada un dedicat a una virtut.
El cor (1511-1536), es va reconstruir perquè va
quedar destrossat quan li va caure damunt un arc.
Són un conjunt de cadires de fusta on seu el clergat. 
El retaule del Corpus Christi (1626) és l'obra més
important de la Seu i és d'estil renaixentista. El
retaule és de color daurat i té representat el Sant
Sopar i la Presentació de Jesús al Temple. 



El descobriment d'Amèrica va ser el 1429. 
L'humanisme considera l'home el centre i la
mesura de totes les coses. 
El renaixement és un retorn als clàssics de
Grècia i Egipte.
Els seus principis són: perfecció, proporció,
harmonia i bellesa ideal. 
El púlpit major (que té 7 lleons) és d'estil
gòtic. 
El retaule del Corpus Christi és el més
important de la Seu. 
La façana principal va ser reconstruïda
després d'un tsunami. 
El cor està fet de fusta i és el lloc on seu el
clergat.  

Comprovem què has après. VERTADER O FALS:
 

 
 

COMENÇAM L'AVENTURA!



BARROC
(segles XVII - XVIII)

 
Europa separada per motius polítics i
religiosos: catòlics vs. protestants. 
Monarquies absolutes.
Espanya en mans dels Borbons. 
Revolució Francesa 1789 - llibertat, igualtat i
fraternitat. 

CONTEXT

Exuberància i exageració = horror vacui.
Rebuig models clàssics (Grècia i Roma). 
Irregularitat i complexitat. 
Molta decoració i colors.  
Cerca la sorpresa de l'espectador. 

CARACTERÍSTIQUES



EL BARROC
A LA SEU

 La Sala Capitular Barroca (1701): és de planta
el·líptica (la primera que es va construir a
Mallorca). Té una cúpula, decorada amb relleus
vegetals, amb petites claraboies.
Tresor barroc: dos canelobres de set braços de
plata (1704-1718). Pesen 250 kg cada un!
També hi ha molts de retaules barrocs: Retaule
de Sant Sebastià, Retaule de Sant Antoni de
Pàdua o Retaule de la Immaculada, entre
d'altres.
El claustre (1709-1710) és d'estil barroc. El
claustre és el pati de la catedral, té galeries que
envolten un pou.



QUIN ÉS EL LEMA DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA
(1789) ?

_____________, _____________ i ____________.
 

FES UN DIBUIX QUE REPRESENTI L'HORROR
VACUI (= por al buit). No pots deixar res en

blanc!
 

COMENÇAM L'AVENTURA!



NEOCLASSICISME
(segle XIX)

 
Transformació política, econòmica i social per
la Revolució Francesa i la Revolució
Industrial.
 Fi Antic Règim i monarquies absolutistes.
Triomf de la burgesia i aparició del
proletariat.
Augment d'aliments, medicina i higiene =
creixement de la població. 

CONTEXT

Retorn als clàssics de la Grècia i Roma
antigues. 
Imita, revisa i adapta al segle XIX els models
clàssics, per això es diu "neo-classicisme". 
Retorn a la raó, l'equilibri i l'harmonia. 

CARACTERÍSTIQUES



EL NEOCLASSICISME
A LA SEU

 El baptisteri (=pila utilitzada pel baptisme) és
d'estil neoclàssic. Està feta de jaspi i és de l'any
1794.
El sepulcre del Marqués de la Romana (1814) és
una de les obres neoclàssiques espanyoles més
importants. 
El retaule de Sant Pere (1839) és neoclàssic,
però actualment no el podem veure a la Seu
perquè es va deteriorar en un incendi i va ser
traslladat.



Sabies que al segle XIX hi va haver la revolució
dels transports per la invenció de la màquina
de vapor? La màquina de vapor la va
descobrir James Watt el 1769. 
QUINS MITJANS DE TRANSPORT PENSES QUE
HI HAVIA EN AQUELL MOMENT? DIBUIXA'LS!

 

COMENÇAM L'AVENTURA!

EXPLICA PER QUÈ AQUEST CORRENT ARTÍSTIC
NOM "NEOCLASSICISME"? 

 



NEOGÒTIC
(segle XVIII)

 

Retorn a les formes gòtiques medievals del segle
XII. 
Rebuig de les formes neoclàssiques. 

CARACTERÍSTIQUES

EL NEOGÒTIC A LA SEU
 El neogòtic està present a la Seu gràcies a

l'arquitecte Peyronnet que va restaurar la façana
principal de la catedral després què el terratrèmol
de 1852 la destrossés. 

La façana principal 

 

     és d'estil neogòtic per
     tal de respectar l'estil 
     que ja hi havia a 
     l'exterior de la Seu 
     (gòtic). 



Fins ara hem vist el GÒTIC, el RENAIXEMENT,
el BARROC, el NEOCLASSICISME i el
NEOGÒTIC.
 

T'has adonat d'alguna cosa?
 

Pista: un estil neix a conseqüència de l'estil
anterior. Algunes característiques es
repeteixen?

REFLEXIONA:

COMENÇAM L'AVENTURA!



MODERNISME
(segle XIX)

 
Reordenament del mapa europeu i dels grans
imperis. 
Guerra de Successió (1861-1865) i consolidació
dels EUA. 
A Espanya: Revolució del 1868, Primera
República, Restauració monàrquica i pèrdua de
les colònies. 

CONTEXT

El modernisme es desenvolupa entre 1890 i
1910 a tota Europa. 
És un cant a la llibertat, al naturalisme i a les
formes florals i geomètriques. 
El modernisme a Espanya es va desenvolupar a
Catalunya, amb artistes com Antoni Gaudí. 

CARACTERÍSTIQUES



PERE JOAN CAMPINS
 

Noves càtedres d'estudis. 
Programa pel clergat i sectors catòlics
mallorquinistes. 
Reforma litúrgica que consistia en un restabliment
de la tradició.
Recuperació de la llengua i literatura mallorquina.
Respecte i preservació de la història de Mallorca.

Abans de parlar del modernisme en la Seu, hem de
parlar sobre Pere-Joan Campins.
Campins, bisbe de Mallorca (des de 1859 fins a 1915),
va ser qui va restaurar i modernitzar la diòcesi
mallorquina mitjançant la reforma de l'església
regional. Les reformes que va impulsar són:

Aquest conjunt de reformes donen lloc a la renaixença
mallorquina amb personatges 
com Miquel Costa i Llobera, 
Mateu Rotger, Llorenç Riber
o Antoni Maria Alcover. 
Tot això va anar acompanyat 
de la reforma de la Seu, 
que Campins se la va encarregar 
a Antoni Gaudí. 



EL MODERNISME
A LA SEU: GAUDÍ

 

A l'exterior: 
Mosaics de pedra grisa i blanca que
representen un cérvol que beu aigua (al portal
Major) i l'escut de la casa reial de Mallorca (al
portal de l'Almoina).
Finestres per ventilar les capelles, protegides
per ferros i decorades amb incisions als costats.

Gaudí va acceptar la proposta de Campins i va dur a
terme la seva reforma entre 1904 i 1915. Actuacions:



EL MODERNISME
A LA SEU: GAUDÍ

 A l'interior:
Incorporació de llum elèctrica (abans espelmes).  
Trasllat del cor (abans estava al centre de la Seu i
impedia veure la capçalera). 
Decora la càtedra amb ceràmica daurada
representant fulles d'olivera per enaltir-la. 
Col·loca un baldaquí damunt l'altar major de la
Seu. El baldaquí era una maqueta provisional,
per això està feta de cartó, carabassa, paper, teles,
etc. El disseny final havia de ser de ferro, fusta i
vidre, però no ho va acabar. 



EL MODERNISME
A LA SEU: GAUDÍ

 Gaudí va comptar amb dos col·laboradors
importants durant la reforma: Josep M. Jujol i Joan
Rubió i Bellver. 
Gaudí abandona els treballs en la Seu (i alguns
queden sense acabar) per la crítica de la seva obra
en mans dels qui no s'identificaven amb la reforma
de l'església regional de Campins. Gaudí se'n va a
treballar a la Sagrada Família de Barcelona. 



COMENÇAM L'AVENTURA!

Horitzontals Verticals



EXPRESSIONISME
(segle XXI)

 
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) va
provocar la mort de milions de persones i va
donar pas a una etapa de fam i pobresa. 
En aquest context d'angoixa i temor neixen les
primeres avantguardes, amb l'objectiu de rompre
amb tot.
Les avantguardes més importants són: el cubisme,
el futurisme, el dadaisme o el surrealisme.

CONTEXT

L'expressionisme és una de les avantguardes. 
És un corrent artístic que critica la societat i el
context sociopolític consegüent de la Primera
Guerra Mundial.
Característiques: línies trencades i formes
angulars i corbades amb colors vius i contrastats
per donar sensació d’angoixa i agressivitat.

CARACTERÍSTIQUES



L'EXPRESSIONISME A
LA SEU: BARCELÓ

 Miquel Barceló (artista mallorquí) va dur a terme la
darrera gran reforma de la Seu, entre 2001 i 2007,
introduint les avantguardes a la catedral (gran
modernització i innovació). 

COM VA ARRIBAR L'EXPRESSIONISME A
L'INTERIOR DE LA SEU?

la Universitat de les Illes Balears (UIB) nomena doctor
honoris causa a Barceló. A canvi, l'artista vol fer
alguna obra important per a l'illa. 
La UIB i el bisbe Teodor Úbeda decideixen que la
gran obra es farà a la capella de Sant Pere (és una de
les capelles capçaleres de la Seu), ja que tenia tots els
vitralls tancats i la capella no era de gran qualitat. 



L'EXPRESSIONISME A
LA SEU: BARCELÓ

 
La reforma va consistir en:

Cobrir els murs de la capella amb una estructura
de fang de 300 m² i 16 metres d’altura.
Destapiar i decorar els cinc vitralls de la capella.
Desenvolupar un mobiliari fet de pedra. 

El tema del mural representa la multiplicació dels
pans i dels peixos i les noces de Canà:

La part dreta representa la mar amb una ona
gegant dintre de la qual hi ha algues, llobarros,
musclos, pops, crancs, etc. 
La part esquerra representa la terra, amb pans,
vi, fruita, hortalisses, etc. 
Al centre, es pot veure una figura blanca que
representa al Senyor Ressuscitat amb ferides a
les mans i als peus a causa de la crucifixió. 
També es poden veure gerres de vi i rams de
raïm. 

CAPELLA DEL SANTÍSSIM



L'EXPRESSIONISME A
LA SEU: BARCELÓ

 
L’obra es va realitzar de dins cap a fora, és a dir,
l’artista es col·locava darrere les parets de fang i
colpejava amb els seus punys el fang fins a
aconseguir la forma desitjada. 
Barceló es va ajudar d’una càmera i un televisor per
observar els resultats que tenien els seus cops de
puny des de darrere els murs. 
La figura del Crist Ressuscitat és la del propi artista,
que va agafar impuls i es va llençar contra les parets
de fang per deixar inscrita la seva forma. 
Els cruïlls de l'obra són conseqüència de l’enfornat,
ja que el mural va haver-se de dividir en peces més
petites per poder caber dintre del forn. Després es va
juntar com un puzle i es va pintar i envernissar. 
Els vitralls són molt obscurs perquè l'espectador senti
que està submergit dintre la mar. 
Els mobles (altar, candeler, ambó, cadira presidencial
i bancs) estan fets amb pedra de Binissalem. 

COM HO VA FER?



CAPELLA DEL SANTÍSSIM



COMENÇAM L'AVENTURA!
T'agrada l'obra de Barceló? Estàs d'acord que s'incloguin
obres tan modernes dins la catedral? Justifica la teva
resposta. 

AJUDA A BARCELÓ A ARRIBAR A LA SEU:



COMPROVEM QUÈ HAS APRÉS!
Relaciona cada fotografia amb l'estil al qual pertany:

GÒTIC
 
 

RENAIXEMENT
 
 

BARROC
 
 

MODERNISME
 
 

EXPRESSIONISME
 
 

NEOGÒTIC
 
 

NEOCLASSICISME



I ARA...
PASSEM A L'ACCIÓ!!

VISITA A LA SEU



ANOTA EL QUE MÉS T'HAGI
AGRADAT DE LA VISITA:

DIBUIXA EL QUE T'HAGI INSPIRAT
LA VISTA:





ANNEX 3: RÚBRICA AVALUACIÓ PARTICIPACIÓ I COMPORTAMENT AL LLARG DEL PROJECTE 

 Expert Avançat Aprenent Novell 

Participació Tots els membres del grup han 

participat de forma equitativa. 

A la majoria d’activitats els 

membres del grup han participat 

de forma equitativa. 

A quasi totes les activitats els 

membres del grup han participat 

de forma equitativa. 

No han participat de forma 

equitativa o no han participat. 

 

Interacció 

entre els 

membres de 

l’equip 

Tots els membres del grup 

interactuen entre ells sense cap 

conflicte. 

Tots els membres del grup 

interactuen entre ells amb algun 

conflicte. 

Només alguns membres del grup 

interactuen entre ells sense cap 

conflicte. 

Els membres del grup no 

interactuen entre ells, treballen 

de forma individual. 

Col·laboració Tots els membres del grup 

s’ajuden entre ells. 

Els membres del  grup s’ajuden 

la major part del temps. 

Els membres del grup s’ajuden 

en ocasions. 

Els membres del grup no 

s’ajuden. 

Respecte Es respecten les opinions dels 

companys i tenen la capacitat de 

debatre i adaptar-se. 

Es respecten les opinions dels 

companys, però en ocasions 

tenen dificultats per debatre i 

adaptar-se. 

Es respecten les opinions dels 

companys però solen tenir 

dificultats per debatre i adaptar-

se. 

No es respecten les opinions dels 

companys i tenen moltes 

dificultats per adaptar-se. 

Treball 

individual 

Treballa a totes les sessions i 

mostra molt d'interès. 

Normalment treballa i mostra 

interès. 

En ocasiones treballa, però no 

mostra interès. 

No treballa i tampoc té cap 

intenció de fer-ho. 

Actitud Manté una actitud positiva, 

responsable i activa a totes les 

sessions. 

Manté una actitud positiva, 

responsable i activa a la majoria 

de les sessions. 

Manté una actitud positiva, 

responsable i activa a poques 

sessions. 

No manté una actitud positiva, 

responsable i activa a cap sessió. 

 



ANNEX 4: RÚBRICA AVALUACIÓ ELABORACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL LLIBRET INFORMATIU 

 Expert Avançat Aprenent Novell 

Participació Ha realitzat totes les 

activitats. 

Ha realitzat la majoria 

d’activitats. 

Ha realitzat algunes activitats. No ha realitzat la majoria 

d’activitats. 

Coherència  

(de les 

activitats 

escrites) 

Tots els seus escrits es 

comprenen, tenen l’estructura 

desitjada i donen informació 

rellevant.  

La gran majoria dels seus 

escrits es comprenen, tenen 

l’estructura desitjada i donen 

informació rellevant. 

Alguns texts no s’entenen, no 

presenten l’estructura 

desitjada ni donen informació 

rellevant.  

Cap text s’entén. No presenta 

l’estructura desitjada ni dona 

informació rellevant. 

Ortografia No hi ha cap falta 

d’ortografia. 

Hi ha entre 5 i 10 faltes 

d’ortografia. 

Hi ha entre 10 i 20 faltes 

d’ortografia. 

Hi ha més de 20 faltes 

d'ortografia. 

Correcció Totes les activitats són 

correctes. 

La majoria d’activitats són 

correctes. 

Només algunes activitats són 

correctes. 

Cap activitat és correcta. 

Presentació El treball es presenta net, amb 

dibuixos, bona lletra i color. 

El treball es presenta brut, 

amb bona lletra, amb dibuixos 

i amb color. 

El treball es presenta net i amb 

lletra poc llegible, hi ha una 

falta de dibuixos i color. 

El treball es presenta brut, 

sense dibuixos, amb lletra no 

llegible i poc color. 

Creativitat Presenta molta creativitat a 

l’hora de dur a terme les 

activitats. 

En ocasions presenta 

creativitat a l’hora de dur a 

terme les activitats. 

Poques vegades presenta 

creativitat a l’hora de dur a 

terme les activitats. 

No presenta cap creativitat a 

l’hora de dur a terme les 

activitats.  

 



ANNEX 5: RÚBRICA AVALUACIÓ ELABORACIÓ DEL FULLET INFORMATIU FINAL 

 Expert Avançat Aprenent Novell 

Coherència  

 

Tots els seus escrits es comprenen, 

tenen l’estructura desitjada i donen 

informació rellevant.  

La gran majoria dels seus escrits es 

comprenen, tenen l’estructura 

desitjada i donen informació 

rellevant. 

Alguns texts no s’entenen, no 

presenten l’estructura desitjada ni 

donen informació rellevant.  

Cap text s’entén. No presenta 

l’estructura desitjada ni dona 

informació rellevant. 

Concordança Respecta la concordança gramatical 

en tot moment, utilitza una gran 

varietat de connectors, signes de 

puntuació i paràgrafs ben 

diferenciats.  

Respecta la concordança gramatical 

quasi sempre, usa connectors i 

signes de puntuació i separa 

paràgrafs.  

 

Respecta en algunes ocasions la 

concordança gramatical, utilitza 

pocs connectors i signes de 

puntuació, separa alguns paràgrafs . 

 

No respecta la concordança 

gramatical, cap ús dels connectors 

ni dels signes de puntuació, no 

utilitza paràgrafs.  

 

Adequació Utilitza un vocabulari correcte, no 

repeteix paraules de manera 

excessiva i utilitza diferents formes 

de text. 

Utilitza un vocabulari correcte, 

repeteix poques paraules i utilitza 

algunes formes de text. 

Utilitza un vocabulari adequat en 

alguns moments. Repeteix alguna 

paraula i no utilitza diferents formes 

de text. 

Utilitza un vocabulari vulgar. 

Repeteix les mateixes paraules i no 

utilitza formes de text.  

Ortografia No hi ha cap falta d’ortografia. Hi ha entre 5 i 10 faltes d’ortografia. Hi ha entre 10 i 20 faltes 

d’ortografia. 

Hi ha més de 20 faltes d'ortografia. 

Presentació El treball es presenta net, amb 

dibuixos, bona lletra i color. 

El treball es presenta brut, amb bona 

lletra, amb dibuixos i amb color. 

El treball es presenta net i amb lletra 

poc llegible, hi ha una falta de 

dibuixos i color. 

El treball es presenta brut, sense 

dibuixos, amb lletra no llegible i poc 

color. 

Creativitat Presenta molta creativitat a l’hora de 

dur a terme les activitats. 

En ocasions presenta creativitat a 

l’hora de dur a terme les activitats. 

Poques vegades presenta creativitat 

a l’hora de dur a terme les activitats. 

No presenta cap creativitat a l’hora 

de dur a terme les activitats.  

 


